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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como intuito abordar a consolidação do 

terreiro de Candomblé Ile Asè Ojubo Ògún, localizado no Bairro Alto, na cidade de Curitiba. 

A pesquisa procurou retraçar a trajetória de sua principal liderança religiosa, a Iyalorixá 

Iyagunã Dalzira, a partir de seus relatos orais coletados em entrevistas, além de bibliografia 

pertinente sobre o tema. Um dos objetivos centrais do trabalho foi identificar indícios de 

práticas religiosas e culturais africanas na configuração do terreiro, como enfatizado pela 

Iyalorixá. Composto majoritariamente por negros de movimentos sociais, seus frequentadores 

buscam o espaço para sociabilidade que pode vir a fortalecer uma identidade do grupo. Um 

dos principais conceitos movidos para compreensão das dinâmicas do Ile Asè Ojubo Ògún é o 

de Quilombismo, cunhado por Abdias do Nascimento na década de 1980. A singularidade do 

conceito está no fato de apresentar uma proposta sócio-política para o Brasil, elaborada a 

partir do ponto de vista da população negra, propondo uma coletividade afro-brasileira. 

Atualmente, os movimentos sociais negros incorporam em suas narrativas políticas as 

comunidades religiosas de matriz africana como parte das lutas de emancipação de uma 

identidade e memória negra na Diáspora, valorizando tal identidade social, política e religiosa. 

Desse modo, uma forma de valorização cultural acontece dentro de uma das maiores 

expressões de resistência das tradições africanas, o terreiro de Candomblé, analisado aqui 

como território de luta e resistência diaspórica para a manutenção da ancestralidade africana.  

Palavras – Chave:  Terreiro de Candomblé – Identidade – Memória – Quilombismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO......................................................................................................................08 

CAPÍTULO 1. Democracia Racial, Genocídio e Resistência Cultural..............................14 

1.1 O mito da democracia racial e o racismo no Brasil................................................14 

1.2 Genocídio através da língua....................................................................................18 

1.3 Resistência Cultural através da religião..................................................................21 

CAPÍTULO 2. Resistência Cultural negra no Paraná........................................................27 

2.1 O Candomblé...........................................................................................................27 

2.2 O apagamento da presença negra no Paraná...........................................................28 

2.3 O Candomblé em Curitiba.......................................................................................32 

2.4 O Candomblé para além do Terreiro.......................................................................32 

2.5 O Ile Asè Ojubo Ògún.............................................................................................33 

2.6 Descrição do Terreiro..............................................................................................36 

2.7 Território Africano..................................................................................................38 

CAPÍTULO 3. Ile Asè Ojubo Ògún: um Quilombo em Curitiba.......................................42 

 3.1 A Família de Axé....................................................................................................42 

 3.2 Primeiros Contatos..................................................................................................44 

 3.3 O Quilombismo e o Terreiro de Candomblé...........................................................47 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................................53 

FONTES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.............................................................55 

ANEXOS..................................................................................................................................58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho surge a partir de uma necessidade particular de estudar temas 

relacionados ao debate racial, cultura afro-brasileira, afro-diáspórica ou africana, como forma 

de transgredir um modelo imposto pela cultura acadêmica homogeneizada, tendo em vista o 

caráter predominantemente ocidental e eurocêntrico da História. Tais escolhas possibilitam o 

fortalecimento de meu pertencimento étnico-racial e identitário enquanto estudante negra no 

espaço acadêmico, historicamente ocupado pela população branca. As práticas racistas e as 

visões estereotipadas em relação ao negro fazem parte de um contexto que tenciona não só as 

relações sociais, como também o currículo monocultural e eurocentrado. 

Através do conceito de epistemicídio é possível compreender as formas em que se 

expressam as experiências vividas pelos negros com relação à educação e, sobretudo, as 

desigualdades raciais no campo acadêmico. O epistemicídio consiste principalmente na 

desqualificação do conhecimento dos povos subjugados, na negação ao acesso à educação de 

qualidade pela produção da inferiorização intelectual por meio de mecanismos que 

deslegitimam o negro enquanto portador e produtor de conhecimento. Dessa forma, se realiza 

estratégias de inferiorização intelectual do negro ou sua anulação enquanto sujeito de 

conhecimento, ou seja, formas de genocídio de sua razão. Ao mesmo tempo se consolida a 

supremacia intelectual da racialidade branca (CARNEIRO, 2005. p. 10).  

Além disso, hoje em dia existe um crescente debate acadêmico sobre a necessidade de 

discussão das concepções eurocêntricas, compreendendo o eurocentrismo enquanto um 

paradigma, tendo em vista que ele é a expressão de uma dominação objetiva dos povos 

europeus ocidentais no mundo. Dessa forma, o eurocentrismo se estrutura na crença da 

superioridade do modo de vida e do desenvolvimento europeu-ocidental, reproduzindo a 

crença de uma excepcionalidade europeia no âmbito econômico-social, cultural, religioso, 

racial, etc. Na filosofia, por exemplo, o continente africano e sua história sempre foi tratada 

como uma história sem progressos ou movimentos históricos, sendo desconsiderada da 

“história do mundo”. Além da aparente falta de grandes “progressos” ou “movimentos 

históricos”, a realização de uma História da África engendra uma dificuldade também em 

relação a falta de fontes escritas para a reconstrução histórica (BARBOSA, 2008. p. 49).  

A partir da década de 1960 surge uma geração de historiadores africanos do 

continente, valorizando a história oral que passa a ser vista como um instrumental essencial 

para a construção de uma História da África científica e descolonizada, algo defendido por 

intelectuais como Kwane N´Krumah, Frantz Fanon, entre outros autores célebres dos 

movimentos de descolonização, seja na África ou na América, contra o colonialismo interno. 
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O processo de descolonização, acirrou o posicionamento anticolonialista de diversos 

militantes intelectuais, tendo como exemplos brasileiros Abdias do Nascimento, Guerreira 

Ramos, entre outros.  A partir destes referenciais teóricos, o sentimento diaspórico ganha 

maior visibilidade e contornos mais radicais. Somado a isso, a difusão da internet e das 

políticas de reconhecimento dos movimentos negros ao redor do mundo, assuntos 

relacionados à temática africana e afro-diáspórica, ganham visibilidade fora do campo 

acadêmico1. Isso ocorre, por exemplo, do saber hoje disseminado sobre temas como a 

afrocentricidade, escravidão, diáspora, egiptologia, cultura negra, etc. A África e a diáspora 

são hoje tidas como fonte de conhecimento para a humanidade (BARBOSA, 2008. p. 56).  

Walter Mignolo, por exemplo, propõe uma desobediência epistêmica, ou seja, a 

ruptura com os domínios de conceitos modernos e eurocentrados, com suas categorias de 

conceitos gregos e latinos com base em tais experiências e subjetividades. O autor propõe um 

desprendimento epistêmico e, portanto, se desvincula dos fundamentos de conceitos 

ocidentais, substituindo os fundamentos da história imperial do Ocidente dos últimos cinco 

séculos, pela geopolítica e política de Estado de pessoas, línguas, religiões, conceitos 

políticos, econômicos e subjetividades, que foram racializadas, tendo sua humanidade negada. 

A consequência da deste desprendimento epistêmico consiste em desaprender um sistema 

programado pela razão imperial/colonial, compreendido pelo autor como o conhecimento que 

foi construído nos fundamentos das línguas grega, latina e das seis línguas imperiais europeias 

em detrimento de outras como o aymara, bengali e mandarim, por exemplo. De acordo com 

Mignolo, tanto na América do Sul quanto na América Central e Caribe, o pensamento 

descolonial se mantém nas mentes e corpos de indígenas e afrodescendentes, através de suas 

memórias gravadas por gerações, além da marginalização sócio-política a qual foram 

submetidos por instituições imperiais diretas e por instituições republicanas controladas pela 

                                                           
1 Por exemplo com o Conferência Mundial de Durban contra o racismo, em 2001. Após a segunda guerra 

mundial, os autores da Declaração Universal pelos Direitos Humanos, emitiram o desejo de que o mundo nunca 

mais fosse testemunha de perseguições fundadas sobre a origem racial e enunciaram que cada um, sem distinção 

de cor, de raça, de sexo, de idioma o de religião, poderia se valer dos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais. Anos depois, as formas de intolerância fundadas sobre ideias de superioridade racial persistiram e 

diante disso, a Conferência Mundial contra o racismo, discriminação racial e xenofobia que se organizou em 

Durban na África do Sul em 2001, constituiu uma ocasião para se concentrar nas etapas práticas de luta contra o 

racismo. Na ocasião desta conferência, foi reconhecido que a escravidão e o tráfico negreiro, particularmente o 

tráfico transatlântico, foram tragédias horríveis na história da humanidade, especialmente por seu caráter 

organizado e pela negação da identidade das vítimas e que a escravidão e o tráfico de escravizados constituem 

um crime contra a humanidade, especialmente do tráfico transatlântico, por ser uma das principais fontes e 

manifestação do racismo, da discriminação racial, da xenofobia e da intolerância que os africanos e pessoas de 

ascendência africana, bem como os povos indígenas que foram vítimas e que seguem sofrendo suas 

consequências. Foi naquele reconhecimento internacional das raízes históricas dos maus atuais que se chamam 

racismo, xenofobia e as discriminações, que o projeto tirou sua legitimidade e pretende desempenhar um papel 

ativo no sentido da política liderada pelas Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos.  
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população descendente de europeus, alimentando uma mudança na geopolítica e na política de 

Estado de conhecimento (MIGNOLO, 2008. p. 298).  

Portanto, é necessário repensar a historiografia sobre tais temáticas, além de 

alternativas teórico-metodológicas utilizando por exemplo, a história oral como instrumentais 

fundamentais para tais conhecimentos históricos. Barbosa destaca que a relação entre História 

da África e Lingüística é antiga, sendo hoje em dia utilizada como uma possibilidade de 

conhecimento em que a história não ficasse restrita ao que o “outro” escreve sobre os 

africanos, sendo ele mesmo o sujeito da sua própria história (BARBOSA, 2008. p. 59). Tal 

movimento, tem possibilitado uma visão mais complexa da atuação dos africanos na 

constituição e reprodução de suas sociedades, possibilitando uma humanização antes negada.  

No intuito de evidenciar a história e cultura afro-brasileira no sul do país, procurei por 

expressões de resistência nesse contexto onde a temática não tem grande visibilidade, pois 

devido a uma série de construções históricas e identitárias, a escravidão e consequente 

presença negra no estado do Paraná sofreram tentativas de serem apagadas. Portanto, a 

pesquisa tem como objetivos evidenciar a presença e cultura negra neste contexto, mais 

especificamente na cidade de Curitiba, onde se mantém a ideia de uma capital essencialmente 

formada a partir da imigração europeia, onde se apaga a memória, identidade e as tradições do 

povo negro paranaense. Além disso, me proponho a registrar as memórias acerca da história 

do terreiro Ile Asè Ojubo Ògún, destacando a importância de sua Iyalorixá Iyagunã Dalzira na 

luta dos movimentos negros de Curitiba, bem como por sua resistência na preservação do 

Candomblé na cidade, lutando contra o racismo, intolerância religiosa e fortalecimento da 

identidade negra de suas filhas e filhos. 

 Nesse sentido, divido o trabalho em três capítulos sendo o primeiro, intitulado 

“Democracia Racial, Genocídio e Resistência Cultural”, onde faço uma contextualização 

histórica e social do negro no Brasil tendo como principal referencial teórico os livros “O 

Genocídio do Negro Brasileiro” (1978) “O Negro Revoltado” (1982) e o “Quilombismo” 

(1980) de Abdias do Nascimento que assim como outros intelectuais negros já destacados, 

faziam reivindicações contra a exploração do negro tendo como inspiração o Pan-

Africanismo2, como expressão de ativismo afrocentrado, sendo seu discurso no campo da 

                                                           
2 “É um movimento político-ideológico centrado na noção de raça, noção que se torna primordial para unir 

aqueles que, a despeito de suas especificidades históricas, são assemelhados por sua origem humana e negra. O 

movimento pan-africano surgiu como um mal-estar generalizado que ensaiava o tema da resistência à opressão, 

pensando a libertação do sujeito negro. A categoria genérica “raça” responde à busca de um ethos comum, 

incorporador de todos os africanos e seus descendentes e, portanto, capaz de reuni-los numa comunidade ligada 

por uma união de sentimento e de destino, fundada na consciência comum de sua condição de africanos 

oprimidos em oposição aos opressores, dirigentes coloniais brancos” (HERNANDEZ, 2005. p. 138). Tal 
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cultura e da política baseados na representação da África como o centro referencial ancestral. 

Dessa forma, o autor estabelece um paradigma cognitivo afrocêntrico que vincula a 

ancestralidade africana à experiência diaspórica - mais especificamente no contexto brasileiro 

- do negro na construção de um novo conhecimento sobre o mundo, a partir da experiência 

quilombista.  

Portanto, para que se possa compreender melhor a contribuição teórica de Nascimento 

é necessário compreender que suas obras sintetizam um discurso crítico à estrutura social 

vigente, além de propor uma reinterpretação da realidade brasileira permeada pelos ideais do 

pan-africanismo. Um dos pontos centrais da análise do autor acerca da formação social no 

Brasil e do consequente processo de genocídio do negro, diz respeito à ideologia de 

embranquecimento. O autor faz uma crítica ao mito da “democracia racial”, que seria uma 

estratégia de extermínio da presença negra no Brasil, sendo o sincretismo cultural um de seus 

reflexos. A temática que Nascimento escreve se refere à importância da contribuição cultural 

negro-africana na construção da identidade nacional, mesmo que diversos recursos 

intelectuais tenham sido usados para desconsiderar essa participação. Nascimento é um 

defensor de tal fenômeno, ancorado na resistência dos povos africanos trazidos à América e 

em sua efetiva manutenção do status cultural de matriz africana.  

Nas obras destacadas, o autor escreve sobre as várias formas de genocídio contra o 

afro-brasileiro ao longo da história que ocorrem tanto pelo assassinato direto desses sujeitos 

através da violência policial, quanto pela destruição das línguas, cultura, costumes e até 

mesmo tentativa de se dizimar suas crenças religiosas que ainda resistem. Os temas sempre 

presentes na obra de Abdias do Nascimento sobre a importância do negro como ator social 

relevante à sociedade brasileira, especialmente a crítica a um modelo social construído a partir 

de hierarquias raciais, poderão contribuir na compreensão sobre as reais consequências da 

escravidão aos negros brasileiros. Tais temas, por sua vez, podem demonstrar também a 

atualidade do debate sobre a condição social do negro no Brasil. Nascimento insiste na defesa 

dos valores africanos de cultura, religião, arte, organização social, visão de mundo e história, 

pois, acredita que a cultura afro-brasileira sempre esteve comprometida com a libertação do 

povo negro.  

No livro “O Quilombismo”, o autor traz uma nova definição do termo quilombo, 

enfatizando um novo papel político que o termo deveria receber. Para Nascimento, 

Quilombismo é toda forma de resistência física e cultural da população negra, seja na forma 

de grupos fugidos para o interior das matas na época da escravidão ou na forma de todo e 

                                                                                                                                                                                     
movimento tem como principal característica a denúncia do extermínio do povo africano e seus descendentes no 

mundo, propondo a unificação do continente africano com a diáspora africana. 
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qualquer grupo tolerado pela ordem dominante, em função de suas finalidades religiosas, 

recreativas, etc. Esses grupos teriam uma importante função social para a comunidade negra 

em geral já que sustentariam a continuidade da tradição africana como verdadeiros focos de 

resistência física e cultural. Nascimento ainda relaciona a resistência dos terreiros de 

Candomblé e a permanência de tradições africanas com os antigos quilombos como o de 

Palmares, referenciado pelo autor como República de Palmares. Nascimento aponta tal 

alternativa a partir do conceito de cultura de libertação, derivado da experiência histórica dos 

africanos escravizados e seus descendentes no Brasil. Segundo o autor:  

 

“Tanto a República de Palmares como os incontáveis quilombos outros 

espalhados pelo espaço físico e histórico-temporal do Brasil, representam 

uma experiência não só de recaptura da liberdade, mas de ordenação 

existencial através de uma organização sócio-econômica igualitária e 

democrática de inspiração africana. A cultura de resistência vital de Palmares 

provou ser efetiva tanto na diversificação agrícola de trabalho livre, quanto 

na luta armada. E eficaz também na convivência entre negros, índios, brancos 

e mestiços. Palmares configurou o refúgio e abrigo de todos os homens e 

mulheres ameaçados, oprimidos, destituídos de justiça pela escravidão e pelo 

regime colonial. Por tudo isto, ele representa a mais válida concretização da 

cultura de libertação, como também o mesmo representa todos os 

movimentos negros, brasileiros ou estrangeiros. A luta específica do povo 

africano em todo mundo espalhado, no sentido de sua libertação 

socioeconômica e política do jugo do imperialismo econômico do mundo 

ocidental, mas também de sua libertação cultural e espiritual, de nenhuma 

forma nega ou contradiz a sua unidade e solidariedade aos demais povos 

oprimidos. A luta especifica é parte fundamentalmente necessária da luta 

“global”, já que esta se constitui pelo conjunto daquelas”. (NASCIMENTO, 

1982. p. 43). 
 

Como complementação da ideia levantada por Nascimento de que os Terreiros de 

Candomblé tem sido um dos lugares de maior resistência da cultura afro-brasileira, utilizo o 

texto “Escravidão no Brasil: os terreiros de Candomblé e a resistência cultural dos povos 

negros”, de Márcia Sant’Anna, professora e colaboradora no projeto de tombamento de 

terreiros de candomblé no âmbito do IPHAN, que enfatiza o terreiro como local de união dos 

povos africanos escravizados no Brasil. Também utilizo o artigo intitulado “Afrocentricidade 

e educação: os princípios gerais para um currículo afrocentrado” de Renato Noguera, 

professor de filosofia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), intelectual e 

militante da luta negra no Brasil e que escreve sobre o surgimento de uma tendência na 

filosofia brasileira chamada Afroperspectividade. O autor, assim como outros pesquisadores, 

procura formular conceitos recorrendo às tradições africanas e afro-brasileiras. Escreve ainda 

sobre Educação, Arte, Infância e Relações Étnico-Raciais.  

No segundo capítulo, intitulado “Resistência cultural negra no Paraná”, trato mais a 

respeito do Candomblé e de sua preservação na cidade de Curitiba, utilizando referências 



13 

 

bibliográficas como “Iniciação ao Candomblé” de José Luiz Ligiéro, autor da área artística 

que propõe projetos que tem como objetivo o estudo de um de tipo de teatro não eurocêntrico, 

como forma de resistência às culturas hegemônicas. Além do livro intitulado “Alma Africana 

no Brasil” de Ronilda Iyakemi, doutora em Psicologia e em Antropologia da África Negra 

(USP) e também Iyalorixá. Além disso, levanto a questão da tentativa de apagamento da 

presença africana na formação sociocultural do estado do Paraná que devido a uma série de 

construções identitárias formuladas após a emancipação política do estado, procurou criar 

uma identidade regional específica onde o imigrante europeu é valorizado e ainda hoje 

homenageado e destacada em detrimento de outras etnias.  

Por fim, realizo o estudo de caso a respeito do Terreiro de Candomblé como território 

de memória e identidade negra em Curitiba, traçando a trajetória da Iyalorixá Iyagunã 

Dalzira, sua família e formação do terreiro Ile Asè Ojubo Ògún na cidade de Curitiba, 

realizando entrevistas e utilizando sua tese de mestrado intitulada: “Templo religioso, 

natureza e os avanços tecnológicos: os saberes do candomblé na contemporaneidade”, 

defendida aos 72 anos, pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. A história da Iyalorixá sua resistência, defesa da tradição do 

Candomblé e luta contra o racismo, refletem diretamente nas bases de consolidação do 

terreiro, sendo ela uma referência na história da religião no Paraná e no Brasil.  

No terceiro capítulo, intitulado “Ile Asè Ojubo Ògún: um quilombo na cidade de 

Curitiba”, procuro identificar o conceito de Quilombismo na consolidação do terreiro em 

questão - tendo em vista que os terreiros são espaços de culto às divindades africanas e 

representam historicamente, uma forma de resistência e coesão social – explorando as 

relações de parentesco iniciático que ocorre neste contexto, relacionando-os com as 

entrevistas realizadas com Iyagunã, no intuito de identificar se e como este espaço pode 

fortalecer as memórias e identidades negras de seus frequentadores e como isso se mantém na 

cidade de Curitiba, onde a política de branqueamento e presença massiva de descendentes de 

europeus compõe a construção da identidade paranaense e curitibana.  
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Capítulo 1 

Democracia Racial, Genocídio e Resistência Cultural 

 

1.1 – O mito da democracia racial e o racismo no Brasil 

 

No livro “O genocídio do negro brasileiro” (1978), Abdias do Nascimento3 descreve 

algumas formas de perda de identidade e tentativas de embranquecimento da população negra 

no Brasil, através de processos históricos como a tentativa de se apagar a presença africana no 

país, como ocorreu em 1899 quando o então Ministro das Finanças, Rui Barbosa4, ordenou 

que se queimasse todos os documentos relacionados à escravidão, aos escravizados e ao 

tráfico negreiro para se apagar a “mancha negra” da história do Brasil. Como consequência, 

não se tem hoje em dia os elementos indispensáveis para se analisar e compreender a 

experiência africana e de seus descendentes no país. Além disso, por muito tempo se eliminou 

dos censos qualquer informação acerca da cor e origem racial da população, dando margem 

para que as classes dirigentes manipulassem tais informações.  

O autor aponta que tal processo de manipulação de dados tem sua justificativa por 

meio de alegações de “justiça social”, onde todos passam a ser considerados brasileiros, 

independentemente de sua cor. Dessa maneira, a camada dominante considera qualquer 

movimento de conscientização afro-brasileira como uma ameaça, por vezes sob alegação de 

que os negros estão numa tentativa de imposição da superioridade racial negra sobre o país e 

de que pretendem se desintegrar da suposta unidade da sociedade brasileira (NASCIMENTO, 

1978. p. 78). Assim, o negro brasileiro esbarra nesse obstáculo sem que nem mesmo consiga 

compreender sua própria situação no contexto do país. No entanto, o objetivo não expresso na 

ideologia de uma unidade nacional, é o de negar ao negro a possibilidade de auto definição, o 

que o imobiliza diante de uma identificação racial mesmo que em sua realidade social o 

discriminem exatamente por sua cor, negando ao negro brasileiro com fundamentos na lei, o 

                                                           
3 Abdias do Nascimento foi artista plástico, escritor, poeta, dramaturgo e ativista do movimento negro brasileiro. 

Nasceu na cidade de Franca - SP em março de 1914. Em São Paulo, na década de 30 iniciou seu ativismo 

político na Frente Negra Brasileira ajudando a combater o preconceito racial nos estabelecimentos comerciais da 

cidade. Em 1938 organizou o Congresso Afro-Campineiro e em 1944 fundou o Teatro Experimental do Negro. 

Formou-se em economia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, adquiriu diploma no Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros- ISEB (1957) e pós-graduação em Estudos do Mar pela Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro/ Ministério da Marinha (1967). Recebeu dois títulos Doutor Honoris Causa pela Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, (1993) e Universidade Federal da Bahia (2000), foi também professor benemérito da 

Universidade do Estado de Nova York. Após a volta do exílio (1968-1978), inseriu-se na vida política tornando-

se deputado federal de 1983 a 1987, e senador da República de 1996 a 1999, além de ter colaborado 

intensamente para a criação do Movimento Negro Unificado (1978). 
4 Rui Barbosa foi advogado, jornalista, jurista, político, diplomata, ensaísta e orador, além de membro fundador 

da Academia Brasileira de Letras e seu presidente entre 1908 e 1919. 
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direito de autodefesa (NASCIMENTO, 1978. p. 79). Somente no ano de 1988, a Constituição 

Federal em seu artigo 5°, definiu racismo como crime inafiançável e imprescritível sujeito à 

pena de reclusão, sendo fundamental para o processo de desmascaramento da democracia 

racial (SANTOS, 2010, p. 33).  

O autor destaca várias formas de genocídio a que vem sendo submetida a população 

afro-brasileira ao longo da história do Brasil, sendo um dos instrumentos de tal genocídio, a 

denominada “supremacia branca” que criou formas de dominação racial sutis para mascarar 

tais processos genocidas, sendo o mais efetivo o mito da “democracia racial” que busca 

disfarçar a realidade de um racismo tão violento quanto o dos Estados Unidos e da África do 

Sul. Tal mito funciona de forma sistemática para a opressão dos negros no país, onde se cria a 

ideia de benevolência do branco em relação ao negro, sendo a mistura das raças um bom 

exemplo disso (NASCIMENTO, 1982. p. 29). Essas ideias surgem a partir da teoria do 

lusotropicalismo, defendido por Gilberto Freyre. A partir da bibliografia deste autor é possível 

constatar que os fundamentos do lusotropicalismo são lançados logo na sua primeira obra, 

intitulada Casa-grande & senzala (1933). O livro tem como base o estudo da condição 

colonial no Brasil dos séculos XVI e XVII, mais especificamente no nordeste, sob o regime 

de economia de plantação de base escravagista e estruturado em torno da casa-grande e da 

família patriarcal dirigida pelo senhor do engenho. De acordo com Freyre, a especificidade 

dessa sociedade resultaria da intensa miscigenação nela efetuada, quer no plano biológico, 

entre brancos, índios e negros, quer no plano cultural, pela adoção recíproca de valores e 

comportamentos dos vários povos em contato (CASTELO, 2011).  

Em um período que o racismo se desenvolve nos Estados Unidos da América e na 

Alemanha, no Brasil, as correntes dominantes consideram a mistura das raças uma das causas 

principais de degeneração do povo brasileiro. No entanto, Freyre valoriza a mestiçagem e vê 

nela um processo positivo de constituição do tipo ideal de homem moderno para os trópicos. 

Em seu livro, o autor enfatiza o contributo africano e indígena na formação da sociedade 

brasileira, sendo tal contributo uma característica que lhe destaca entre as outras sociedades 

da América, pois foi a que supostamente se constituiu de forma mais harmoniosa em termos 

raciais dentro de um ambiente de interpenetração cultural. O lusotropicalismo propõe uma 

leitura do passado brasileiro a partir da hipótese de que o português trazia em si traços de 

caráter recorrentes como uma plasticidade social, versatilidade, abertura para a miscigenação 

e ausência de orgulho racial, podendo se ajustar ao mundo tropical. O autor ainda justifica tal 

ajuste devido aos seus contatos com a Índia e África, provando assim sua aptidão para a vida 

tropical. A indefinição entre o continente europeu e o africano, essa espécie de 
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bicontinentalidade fariam do português sem ideais absolutos, nem preconceitos inflexíveis, 

sendo o colonizador europeu que melhor confraternizou com as raças consideradas inferiores. 

Segundo Freyre, no comportamento do português sente-se a tensão entre as culturas 

europeia e a africana, a católica e a maometana. Apenas se levando em conta esses 

antagonismos de cultura e flexibilidade é que se poderia compreender a especificidade da 

colonização do Brasil e a formação da sociedade brasileira. O autor considera que desse 

dualismo de cultura e de raça decorrem de três características do povo português: a 

mobilidade, a miscibilidade e a aclimatabilidade, todas analisadas em seu livro Casagrande & 

senzala. Para o autor, nenhum outro colonizador se igualou aos portugueses em termos de 

convívio com os índios e os negros em particular na miscigenação, pois, estes estariam 

preparados para tal convivência íntima com outros povos devido ao seu passado de estreitas 

relações sociais e sexuais com os povos invasores ou vizinhos da Península Ibérica, como o 

maometano. Em termos de aclimatabilidade, Portugal se assemelharia mais com a África do 

que à Europa, por isso seus habitantes se adaptaram melhor do que os outros europeus às 

regiões quentes da América. Freyre defende que a influência da moral maometana sobre a 

moral cristã teria tornado o cristianismo português mais humano do que qualquer outro 

(CASTELO, 2011, p. 264).   

Em conferências proferidas em Londres e Portugal, Gilberto Freyre amadureceu a 

ideia do lusotropicalismo, deixando de se restringir ao Brasil e passando a todas as áreas de 

colonização portuguesa, pressupondo uma unidade cultural em todos esses lugares. Parte 

dessa unidade seria a tendência geral para a mestiçagem que sustenta a democratização social, 

que está acima dos preconceitos de cor, de raça e de classe, graças à mestiçagem nas áreas de 

colonização lusitana caracterizada por sua humanização cristã que permitiu uma intensa 

mobilidade diante do sistema de trabalho escravo. Em um período marcado pela intolerância 

racial e da guerra, Freyre se apresenta em conferencias nos Estados Unidos com o mesmo 

discurso já destacado, enfatizando que o Brasil é um grande exemplo para o mundo em 

termos de tolerância religiosa, étnica e social, especialmente em comparação com o que se 

passava nos Estados Unidos e Europa com a Segunda Guerra Mundial.  A colonização ibérica 

é apontada como o fator diferencial que transmitiu ao Brasil a sua inclinação para a 

democracia racial. O catolicismo português teria contribuído para o estabelecimento de 

relações sociais mais equilibradas entre diversos povos, o que deu origem a sociedade racial e 

culturalmente miscigenada. Por essa razão, os conflitos eram superados mais facilmente 

(CASTELO, 2011, p. 265-267).  

A teoria lusotropical sustentada por Freyre se mostra carregada de generalizações e 

ignora aspectos políticos e econômicos cruciais do colonialismo, apagando o caráter racista 
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dos portugueses e outros colonizadores europeus do período estudado. Os preconceitos e a 

tensão racial existiram em todos os territórios de colonização portuguesa, sendo que no Brasil, 

a ascensão social era vedada aos negros livres, estando sujeitos a discriminações sociais e 

legais. Em termos do aspecto religioso, não houve uma atitude de respeito pelas outras 

crenças ou de persuasão pacífica na tentativa de evangelização. Em linhas gerais, Gilberto 

Freyre reforçou uma idealização do colonizador português romantizando a sociedade 

escravocrata, a mestiçagem, e o suposto convívio pacífico entre senhores e escravos, 

ignorando a violência presente em tal relação. Na sociedade patriarcal não terá havido um 

regime de aculturação recíproca e sim de apropriação das técnicas e bens materiais do 

africano e da sua cultura, não se constituindo como uma sociedade de caráter igualitário 

(CASTELO, 2011, p. 265-267).  

Portanto, Nascimento define a “democracia racial” como uma metáfora para designar 

o racismo brasileiro, mascarado em comparação com o dos Estados Unidos e não legalizado 

como no caso do apartheid da África do Sul, mas institucionalizado de forma eficaz pelo 

governo e difundido nos âmbitos psicológico, econômico, político e cultural da sociedade 

brasileira (NASCIMENTO, 1978. p. 93). De acordo com o autor, todos os meios de 

comunicação de massas estão a serviço dos interesses das classes no poder e são usadas para 

destruir o negro como pessoa, bem como para desvincular sua imagem como condutor de sua 

própria cultura ocorrendo assim, uma assimilação cultural efetiva, onde a herança da cultura 

africana existe em permanente confronto com o sistema dominante que nega suas estruturas. 

Dessa forma, a manifestação cultural de origem africana, seus valores e formas de expressão, 

nunca tiveram devido reconhecimento no Brasil (NASCIMENTO, 1978. p. 94). 

O sistema educacional também é uma das formas de controle dentro dessa estrutura de 

discriminação cultural. O autor faz uma crítica a todo o sistema educacional que insiste em 

apresentar apenas uma parte da história, centrada na Europa e sem a preocupação de valorizar 

a memória africana, parte da cultura brasileira. A história do continente africano, suas culturas 

e civilizações não são ensinadas de forma efetiva nas escolas e até mesmo nas universidades 

brasileiras, se fazendo referência ao africano apenas distante e alienado de uma identidade 

negra (NASCIMENTO, 1978. p. 95). Como forma de modificar tais estruturas do sistema 

educacional, Renato Nogueira propõe uma forma de educação afrocentrada5, procurando fazer 

uma articulação com as Diretrizes Curriculares Nacionais para educação das relações 

                                                           
5 O Professor Molefi Kete Asante sistematizou o paradigma da Afrocentricidade na década de 80, 

proporcionando um novo campo de investigações acadêmicas. A Afrocentricidade se caracteriza como uma 

proposta epistêmica e também como um método que percebe os africanos como sujeitos e agentes de fenômenos 

atuando sobre sua imagem cultural, promovendo sua agência em prol da liberdade humana. Os africanos nessa 

perspectiva, engloba tanto os do continente quanto da diáspora africana.   
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etnicorraciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em vigor no Brasil 

desde 2004. Segundo o autor, uma demarcação afrocentrada na educação começaria 

colocando mulheres e homens africanos como protagonistas de diversos processos de 

produção de conhecimento e participação na construção das civilizações humanas, tornando 

possível uma análise dos elementos históricos, filosóficos, sociológicos e psicológicos, numa 

perspectiva africana para compor um campo multifacetado na educação (NOGUEIRA, 2010). 

No sistema educativo nunca se ensinou qualquer disciplina que abordassem a história do 

continente africano, suas culturas, línguas, religiões ou acerca dos africanos escravizados 

nesse país e a influência que exerceu em sua formação cultural, até a aplicação da lei 10.639 

de 2003, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em 

todas as escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. 

Abdias do Nascimento destacou que mesmo que a cultura africana não tenha sido 

totalmente aniquilada no Brasil, não se deve acreditar que houveram concessões, 

reconhecimento ou respeito por parte da sociedade dominante, tendo como exemplo um dos 

maiores instrumentos usados no processo de escravização que é a Igreja Católica. Esta, 

definitivamente não é a responsável pela persistência de elementos culturais africanos como 

as religiões de matriz africana em lugares como o Brasil, Haiti, Cuba, entre outros 

(NASCIMENTO, 1978. p. 101). A Igreja Católica possuiu escravizados africanos, perseguiu e 

atacou suas crenças religiosas durante séculos. No entanto, algumas religiões africanas 

puderam persistir em sua totalidade enquanto outras sobreviveram através de elementos do 

sincretismo religioso6. A manifestação espiritual africana também se faz presente em 

celebrações e festas populares como nas Congadas, Bumba-Meu-Boi, etc., onde os negros 

reproduzem formas tradicionais africanas adaptadas a este outro contexto, infundindo 

elementos culturais africanos nas formas culturais europeias, adaptando-as (NASCIMENTO, 

1978. p. 102).  

 

1.2– Genocídio através da língua 

 

 De acordo com Nascimento, a língua dos povos africanos é a expressão fundamental 

de suas culturas e visão de mundo, sendo aqui dizimadas e se mantendo em alguns contextos 

como no caso dos terreiros de Candomblé onde se fazem presentes principalmente para fins 

rituais. Nesse sentido, o racismo opera sobre as línguas africanas da mesma forma que 

                                                           
6  O sincretismo religioso é a mistura de uma ou mais crenças religiosas em uma única doutrina. A prática 

do sincretismo no Brasil se constituiu como uma forma de resistência diante da opressão da Igreja Católica, uma 

vez que os africanos praticavam suas crenças disfarçadas pelo catolicismo. 
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classifica as raças em “superior” e “inferior”, rotulando-as dessa mesma forma 

(NASCIMENTO, 1978. p. 102). Portanto, em meio aos processos de tentativa de apagamento 

da cultura africana e dos africanos escravizados no Brasil, suas línguas foram dizimadas, 

representando mais um ato genocida que a sociedade brasileira cometeu contra os africanos e 

seus descendentes, pois, além de destruir o principal instrumento de comunicação humana, 

social e cultural, foi imposta a língua portuguesa. Segundo o autor, através da destruição das 

línguas africanas se atinge os fundamentos do espírito africano consumindo com sua história 

e memória: 

 

“Este é um ponto crucial na experiência afro-brasileira, quando se leva em 

conta que a tradição e o conhecimento eram uma realidade viva e dinâmica 

na África, não em termos de arquivo ou escritura fossilizada. A transmissão 

pela escrita fria e inerte era o oposto à essência do conhecimento verdadeiro, 

adquirido pelos africanos através de uma relação direta, afetiva, num 

encontro interpessoal. É neste ponto crucial que podemos perceber 

claramente a dicotomia que separa e diferencia as culturas negro-africanas 

das culturas branco-europeias: a oralidade como base da comunicação e da 

transmissão cultural. Não se concebia a palavra inerte e apenas descritiva: 

pois em si a mesma era movimento e ação” (NASCIMENTO, 1980. p. 102).  

 

 

Durante milênios, a transmissão de conhecimentos acontecia por meio oral, tendo 

como exemplos africanos os griot e os akpalos7, assim como os sacerdotes religiosos que 

desempenhavam o papel de transmissores de conhecimento (NASCIMENTO, 1980. p. 102). 

A agressão linguística que sofreu a língua Iorubá no Brasil a restringiu a frases, palavras e 

textos ligados à atividade ritual dentro dos terreiros, por exemplo. Dessa forma, a imposição 

da língua portuguesa foi uma forma de separar o africano de seu “tecido espiritual e histórico 

que constituía seu mundo simbólico” (NASCIMENTO, 1980. p. 105).  

Ainda assim, na língua portuguesa existem muitas influências de palavras e expressões 

de línguas africanas e até meados do século XX, grande parte dos filólogos brasileiros, 

imbuídos da visão conservadora e preconceituosa de superioridade cultural e linguística do 

colonizador europeu frente às populações africanas e indígenas, procuraram minimizar 

qualquer interferência desses povos na formação da realidade linguística brasileira 

(LUCCHESI, 2012). As influências mais profundas das línguas africanas no português falado 

no Brasil se fazem presentes em aspectos como morfologia, na simplificação e redução das 

flexões de plural e até mesmo de expressões e formas verbais na fala popular. De acordo com 

                                                           
7 Griot: Numa cultura oral como a africana, o griot conserva a memória coletiva. A figura do griot tem uma 

enorme importância na conservação da palavra, da narração, do mito. Através da oralidade mantém aquilo que 

deve permanecer embutido na memória das pessoas, no sentido de manter incrustada a identidade do seu ser e 

das suas raízes, fundamentada, em grande parte, no seu passado e nos seus predecessores. 

Akpalos: Em nagô significa contador de histórias, aquele que guarda e transmite a memória do seu povo. 
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estudiosos do assunto, a influência africana seria mais profunda que a do tupi, embora a 

contribuição africana ao léxico foi menos extensa do que a indígena, tendo havido duas 

línguas africanas principais que foram difundidas na língua brasileira: o nagô ou iorubá na 

Bahia, e o quimbundo em outras regiões (PETTER, 2005). 

Sant’Anna reafirma o que Nascimento discute ao enfatizar que as principais fontes de 

informação sobre as línguas africanas que eram faladas no Brasil até o século XIX, são os 

terreiros de Candomblé e outros lugares de cultos afro-brasileiros espalhados por todo o 

Brasil. Nesses lugares, sobrevive as línguas que deixaram de ser usadas no cotidiano do povo 

negro em diáspora, sendo substituídas pela língua dominante do colonizador português 

(SANT’ANNA, p. 08). Prova de que foi através dos Terreiros de Candomblé que boa parte 

das línguas africanas foram preservadas, foi o material encontrado em 2015 por um professor 

da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) com 17 horas de gravações feitas pelo 

linguista norte-americano Lorenzo Turner, em sua passagem por terreiros de Candomblé da 

Bahia, nos quais registrou filhos de santo e sacerdotes como a Mãe Menininha do Gantois, 

falando e cantando em línguas africanas8. Turner já realizava pesquisas de línguas crioulas 

faladas no Sul dos Estados Unidos por descendentes de africanos que foram ali escravizados, 

quando foi atraído pela Bahia depois de saber que naqueles terreiros as pessoas falavam 

fluentemente Iorubá, Kibungo e Fon, entre outras línguas. As gravações feitas por Turner 

durante sete meses, são as maiores evidencias de que ainda na década de 1940 as línguas 

africanas eram faladas dentro dos terreiros de Candomblé e reforçam a importância dos 

terreiros de Candomblé na preservação da cultura afro-brasileira. Segundo a Iyalorixá do 

terreiro Ilê Asé Ojogbo Ogum, localizado em Curitiba, Iyagunã Dalzira, existem rituais que só 

podem ser conduzidos em língua africana e por isso ainda hoje, na maior parte dos terreiros de 

Candomblé, se preservam tais línguas.  

Dentro de uma perspectiva afrocentrada, relacionada ao que Nascimento denomina 

como “espírito africano”, Mucale (2013) alega que os africanos em diáspora possuem 

características semelhantes aos africanos do continente, o que os torna mais ou menos 

homogêneos. Tanto os africanos do continente como os africanos na diáspora respondem às 

mesmas sensibilidades cosmológicas e à mesma realidade histórica geral, existindo uma 

ligação emocional, cultural, psicológica e histórica que os constitui com a africanidade 

(MUCALE, 2013. p. 43). A Africanidade não implica necessariamente na Afrocentricidade. A 

afrocentricidade está ligada à ação da autoconsciência, isto é, centrar em África e no seu povo 

todas as formas de existência, teoria e ação. Nascer no continente africano não significa que 

                                                           
8 https://www.geledes.org.br/gravacoes-com-linguas-africanas-faladas-em-terreiros-baianos-nos-anos-1940-vao-

virar-cd-livro-e-exposicao-fotografica/#gs.g1WubTA. Acesso em 17/06/17. 
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você automaticamente pense desta maneira. A Afrocentricidade, portanto, não é uma questão 

geocêntrica ou etnocêntrica, mas de forma de pensamento e a forma como se age no mundo. 

Mas é possível fazer uma boa ligação entre africanidade e afrocentricidade, pois, existe nexo 

entre ambas e isso pode gerar uma cultura africana autêntica e orgulhosa de si mesma 

(MUCALE, 2013. p. 28). A teoria afrocêntrica também reconhece o valor insubstituível da 

oralidade. Eis a razão por que Asante, por exemplo, valoriza muito a noção de nommo, a 

palavra viva, criadora. De acordo com Mucale, para os povos africanos a palavra é sagrada 

devido à sua origem divina e ao compromisso que gere falantes e ouvintes. Mais uma vez, 

esse exemplo também se relaciona com o Candomblé, pois, nos terreiros o conhecimento é 

passado através da oralidade. De um para o outro. Segundo Iyagunã Dalzira, é uma religião de 

segredos, onde todo o conhecimento, todas as práticas e ritos são transmitidos oralmente para 

cada indivíduo, de cada função no terreiro. 

 

1.3 – Resistência Cultural através da Religião 

 

No Candomblé, religião dos povos Iorubás9, se tem variações culturais de outros 

povos africanos como os Ewe do Benin, Angola-Congo entre outros povos Bantu 

(NASCIMENTO, 1978. p. 102). O Candomblé resistiu com suas crenças, sendo uma 

expressão viva da resistência cultural do africano, se mantendo em lugares distantes, de difícil 

acesso para evitar a fim de se proteger das perseguições policiais. Uma das formas de ação 

truculenta da polícia consistia na destruição de objetos e esculturas rituais, além de ter seus 

líderes religiosos presos nessas ações (NASCIMENTO, 1978. p. 103). Como resultado direto 

da perseguição policial se criou uma outra forma de hierarquia sacerdotal, os chamados 

Ogans, para proteger os terreiros das autoridades públicas (NASCIMENTO, 1978. p. 104). 

Acerca das crenças religiosas dos africanos o autor destaca: 

 

“As concepções metafísicas da África, seus sistemas filosóficos, a estrutura 

de seus rituais e liturgias religiosos, nunca tiveram o devido respeito e 

consideração como valores constitutivos da identidade do espírito nacional. E 

desprezando a cultura que os africanos trouxeram, os europeus reforçaram a 

teoria e a prática da rejeição étnica. Todos os objetivos do pensamento, da 

                                                           
9 O termo Iorubá se aplica a um grupo lingüístico de vários milhões de indivíduos. Além da linguagem comum, 

os Iorubá estão unidos por uma mesma cultura e tradições de sua origem comum, na cidade de Ifé, mas não 

parece que tenham jamais constituído uma única entidade política e também é duvidoso que, antes do século 

XIX, eles se chamassem uns aos outros por um mesmo nome. Antes de se ter conhecimento do termo Iorubá os 

livros dos primeiros viajantes e os mapas antigos, entre 1656 e 1730, são unânimes em chamar Ulkumy, com 

algumas variantes, a região ocupada por estes. Em 1734, o termo “Ulkumy” desaparece dos mapas e é 

substituído por Ayo ou Eyo (para designar Oyó). O termo “iorubá”, efetivamente, chegou ao conhecimento do 

mundo ocidental em 1826, através de um livro do Capitão Clapperton. (VERGER, Pierre Fatumbi. 2002).  
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ciência, das instituições públicas e privadas, exibem-se como provas desta 

conclusão” (p. 112). 

 

 

 De acordo com Nascimento, há uma tendência de determinados intelectuais de rotular 

o Candomblé de forma pejorativa como “magia negra”, “superstição”, “animismo”, tais 

rotulações se caracterizam como uma reprodução de pensamento que não só não o 

compreende, como o desdenha, não entendendo o sistema de pensamento por trás dos rituais. 

Isto se relaciona com todo um sistema de pensamento europeu ou ocidental que se impõe até 

mesmo através da violência, sendo o Candomblé um verdadeiro subversivo dentro do 

chamado processo de assimilação, aculturação e sincretismo forçado (NASCIMENTO, 1978. 

p. 113). Para Abdias do Nascimento, o mistério ontológico do negro no Brasil se funde com o 

Candomblé: 

 

“Experiência e ciência, revelação e profecia, comunhão entre os homens e as 

divindades, diálogo entre os vivos, os mortos, e os não nascidos, o 

Candomblé marca o ponto onde a continuidade existencial africana tem sido 

resgatada. Onde o homem pode olhar a si mesmo sem ver refletida a cara 

branca do violador físico e espiritual de sua raça. No Candomblé, o 

paradigma opressivo do poder branco, que há quatro séculos vem se 

alimentando e se enriquecendo de um país que os africanos sozinhos 

construíram, não tem lugar nem validez”. (p. 182).  

 

 

 Entretanto, os acervos da religião afro-brasileira, como os terreiros de Candomblé da 

Bahia, a Casa das Minas do Maranhão, casas de Umbanda ou Batuques10 no sul do país nunca 

tiveram o respeito devido, pois dentro de todo um processo de embranquecimento, se esquece 

os bens do patrimônio cultural e histórico afro-brasileiro. A busca pelo conhecimento desses e 

outros espaços de memória da presença negra no país foi uma demanda da comunidade negra 

por décadas, por exemplo, através da Conferência Nacional do Negro (1949), do I Congresso 

do Negro Brasileiro (1950), nas obras de autores como o próprio Abdias do Nascimento e 

também através do teatro de sua criação, o Teatro Experimental do Negro (TEN) em 1944 

(NASCIMENTO, 1982. p. 38). Uma crítica pontual a esse respeito tem a ver com o 

patrimônio histórico nacional, sempre definido exclusivamente por órgãos do poder oficial 

sem consultar às populações a qual pertencem determinados patrimônios. O Memorial 

                                                           
10 Batuque: É uma religião afro-brasileira de culto aos orixás das tradições jeje e nagô encontrada principalmente 

no estado do Rio Grande do Sul, nas cidades de Pelotas e Rio Grande, se estendendo para países vizinhos como 

Uruguai e Argentina (MARTINS e LODY, 2000, p. 137).  

Umbanda: É uma religião afro-brasileira, que sincretiza o catolicismo, espiritismo e as religiosidades africana e 

indígena. É por muitas vezes confundida com o Candomblé e a Quimbanda, porém possui princípios, 

ensinamentos e rituais que a diferencia das demais. 

Casa das Minas: É o terreiro de tambor de mina mais antigo de São Luís. Fundado em 1840 por escravizados 

africanos procedentes do reino de Daomé, atual República do Benin. 
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Zumbi11 foi uma das primeiras iniciativas de se contestar tais ações, se apresentando como 

uma ilustração da necessidade de participação crítica dos grupos interessados para orientar e 

definir o patrimônio cultural no sentido de escapar à imposição eurocêntrica restritiva 

(NASCIMENTO, 1982. p. 39).  

A expressão cultural africana, especialmente a religião, é historicamente exposta à 

margem da lei. Hoje em dia ainda é possível ver o quanto as religiões de origem africana 

sofrem com desrespeito e perseguições como o que ocorreu no Rio de Janeiro em setembro de 

2017 quando surgiram alguns vídeos na internet, onde frequentadores de terreiros são 

ameaçados e obrigados a destruir objetos sagrados e locais de culto. Nesses vídeos, o nome de 

Jesus é evocado, sobressaindo um tom de pregação característicos dos cultos 

neopentecostais12. A persistência dos valores africanos em cultura e religião possui grande 

relevância para o desenvolvimento espiritual e criativo do povo brasileiro:  

 

“Agredidos de todos os lados, foi em suas religiões ancestrais que o africano 

encontrou um espaço onde se apoiar e defender o que lhe restava de 

identidade humana” (NASCIMENTO, 1980. p. 89).  

 

 

Por esses motivos a sociedade institucionalizada perseguiu incessantemente as 

religiões africanas no período colonial. Mas mesmo diante de várias estratégias para degradar 

e aniquilar a herança africana, a cultura dominante não conseguiu suprimir totalmente os 

valores africanos de cultura. Nenhuma das expressões culturais se rendeu facilmente a 

tentativa de destruição colonizadora (NASCIMENTO, 1980. p. 89). 

O autor ressalta que um fator decisivo para a permanência cultural dos vários grupos 

étnicos tem a ver com a área de localização dos escravizados, divididos em áreas urbanas e 

rurais. Enquanto os escravizados nas áreas urbanas possuíam mais mobilidade, era possível 

maior contato entre eles, sendo os “negros de ganho” transmissores da prática cultural, 

conseguindo conservar algo de suas línguas e cultura (NASCIMENTO, 1980. p. 89). Outro 

fator que contribuía para sua organização, eram as fraternidades religiosas, que estabeleciam 

divisões étnicas entre elas, contribuindo para o fortalecimento dos respectivos grupos nos 

centros urbanos. Nascimento cita um outro elemento de organização que foi a constituição de 

                                                           
11 O Memorial Zumbi, fundado em 1980, reunia intelectuais, organizações comunitárias e entidades do 

movimento negro de todo o Brasil, além de universidades e outros órgãos públicos tais como o Serviço Nacional 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (atual IPHAN) e a Universidade Federal de Alagoas. A atuação 

sócio-política dessa organização e dos atores políticos que dela participavam desembocou na criação da 

Fundação Cultural Palmares, que em 1989 realizou a desapropriação das terras da Serra da Barriga. As 

peregrinações do Memorial Zumbi ajudaram a consolidar a proposta de comemoração do Dia Nacional da 

Consciência Negra no dia 20 de novembro. 
12 https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/traficantes-e-pastores-unidos-pelo-preconceito. Acesso 

em: 20/09/17.  
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“nações” que funcionavam como sociedades de ajuda mútua, de coesão social, de prática 

religiosa e exercício cultural, exercendo uma função importante de apoio entre si. As 

“nações” fazem parte da estratégia estimulada pela estrutura oficial que tinham como 

objetivo “dividir para melhor dominar” (NASCIMENTO, 1980. p. 90). O autor já destacava o 

quanto esse processo se mantinha quando por exemplo, se troca a denominação de “nações” 

pelas dezenas de categorias étnicas empregadas para definir o negro na sociedade brasileira, 

como: mulato, mestiço, moreno claro ou escuro, pardo, crioulo, etc. Sendo todos tratados 

como negros e sofrendo com a discriminação racial. Essas divisões são eficazes a medida em 

que evita que o afro-brasileiro consiga uma unidade e identidade comum. 

Ainda assim, as “nações” e os grupos religiosos formados a partir da Igreja Católica 

tiveram uma importância na sociedade colonial a medida em que foram uma forma de 

transmissão da religião africana e da cultura tradicional. Por outro lado, foram também uma 

forma de auxílio na dominação e exploração dos africanos. Os escravizados das regiões rurais 

foram aglomerados de forma mista, tendo barreiras linguísticas, religiosas e culturais, o que 

dificultava sua comunicação e organização, sem a existência de “nações” ou “fraternidades” 

naquele contexto (NASCIMENTO, 1980. p. 91). Assim, suas culturas se misturaram em 

variações inumeráveis e tal situação pode explicar em partes, o prevalecimento de determinas 

formas culturais africanas sobre as outras. Abdias levanta a hipótese de que houve uma 

divisão entre os escravizados, sendo os Iorubá, Ewe e Fon13 primariamente das regiões 

urbanas, e como consequência suas religiões obtiveram mais chances de se manter quase 

intactas em suas estruturas, contando ainda com o suporte das nações e fraternidades enquanto 

que os africanos de origem Banto14 em sua maioria, foram destinados aos trabalhos rurais 

tendo os elementos de sua cultura preservados na linguagem brasileira, no folclore, na música, 

etc. (NASCIMENTO, 1980. p. 92).  

                                                           
13 Ewe: O povo Ewe ocupa as partes sudoeste de Gana e dos Países vizinhos Togo e Benin, numa área designada 

atualmente como a Região do Volta. Supõe-se que a sua terra original tenha sido Oyó, a Oeste da Nigéria. Sua 

religião Tro baseia-se num ser supremo, o deus Mawu, e de várias divindades intermediárias, sendo equivalente 

ao Vodu daomeano. Este povo fala a língua ewe, que está relacionada com as línguas gbe, fon e aja do Togo e 

Benim. 

Fon: O povo Fon, ou Fon nu, são um dos principais grupos étnicos e linguísticos da África Ocidental no sul do 

Benin e sul do Togo, cuja origem mítica está entre os gbe. Os Fons possuem como características o uso da língua 

fon, e sua maior expressão histórica, política e social do povo se expressou no Benin através do Reino do Daomé 

e na diáspora africana através do vodun.  
14 A palavra Banto ou Bantu, significa ‘’os homens’’ e designa todo um grupo linguístico que ocupa vários 

territórios na África Central, Oriental e Meridional, composto por várias línguas e etnias que atualmente se 

concentram em Angola, Namíbia, Repúblicas Popular e Democrática do Congo, Zâmbia, Uganda, Quênia, 

Moçambique e África do Sul. Vieram também, africanos das regiões de Cabinda, do antigo reino do Congo, do 

norte de Luanda, da costa Sul, do interior de Angola e do atual Moçambique. Sendo os bantos a maioria dos 

africanos trazidos ao Brasil, exerceram grande influência nos costumes e na língua portuguesa (SANT’ANNA, p. 

01).  
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Atualmente, a cultura Iorubá tem sido muito estudada devido à sua visibilidade como 

religião organizada que manteve em diáspora quase toda sua integridade original africana. No 

entanto, outros povos tiveram sua resistência cultural refletidas em outras religiões como os 

Banto, que são a matriz da religião denominada Cabula, exercendo grande influência também 

na Macumba, assim como os mulçumanos foram a base dos Alufás15. Essas religiões 

adotaram um sistema de correspondência entre as divindades das várias religiões africanas e 

seus derivados afro-brasileiros, formando algo sincrético, mas totalmente diferente daquele 

afro-católico (NASCIMENTO, 1980. p. 92). Tal natureza sincrética entre as religiões 

africanas surge como uma forma de se preservar cada religião envolvida no processo, diante 

da situação de escravidão dos africanos (NASCIMENTO, 1980. p. 93).  

Nascimento aponta dois elementos que caracterizam o comportamento preconceituoso 

que tem sido dispensado às religiões africanas no Brasil. Primeiro, a falta de reconhecimento 

de algo espiritual ou religioso contidos nelas, substituindo esses conceitos por expressões 

preconceituosas como “superstição”, além da dedução cientifica eurocentrista de que as 

religiões africanas não passam de fenômenos psicóticos (NASCIMENTO, 1980. p. 96). O 

autor reforça que isso ocorre também devido a cientistas que emitem julgamentos acerca de 

fenômenos que não se relacionam com sua própria cultura, sendo um bom pesquisador aquele 

que realiza análises de dentro, assumindo a perspectiva dos próprios africanos, sua 

cosmovisão e estrutura simbólica de pensamento (NASCIMENTO, 1980. p. 97). A 

antropologia tem observado que no Candomblé tem se preservado ao longo de séculos, 

aspectos das tradições culturais trazidas da África, mesmo num contexto diferente daquele de 

origem (NASCIMENTO, 1980. p. 99). Pelo menos no contexto da Bahia, o autor cita alguns 

exemplos que contribuem significativamente para a manutenção de tais tradições, como por 

exemplo, o fato da persistência cultural ser um ato defensivo contra ameaças e atos agressivos 

praticados contra a cultura africana. Portanto, tal manutenção ocorre como uma reação à 

medida em que a religião de matriz africana não se deslocaria para um terreno suspeito, onde 

poderia sofrer danos imprevisíveis, desenvolvendo um mecanismo de defesa por ser 

ameaçada e condicionada por uma sociedade hostil (NASCIMENTO, 1980. p. 100). Nesse 

sentido, para o autor:  

 

“Quilombos do passado e terreiros atuais, são elos da continuidade africana 

que sob as mais diversas vicissitudes jamais perdeu seu fio histórico dentro 

                                                           
15 Cabula: É o nome pelo qual foi chamada, na Bahia, uma religião surgida no final do século XIX, com caráter 

secreto e fundo religioso. Possuía influência dos malês, bantos, além do sincretismo provocado pela difusão do 

espiritismo nos últimos anos do século XIX.  

Alufás: Líder religioso para os negros muçulmanos. Esse termo também designa, na etnia afro-brasileira 

igbomina, sacerdote do culto a Ifá. 
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do labirinto colonial das Américas. Religião em conserva, talvez, porém não 

fossilizada, os terreiros têm funcionado como efetivos centros de luta, de 

resistência cultural africana desde o século XVI”. (NASCIMENTO, 1980. pp. 

100-101). 

 

 É a partir desta perspectiva, do Terreiro de Candomblé como local de resistência 

cultural e identitária do negro brasileiro que me propus a investigar se, e como acontece tal 

resistência, realizando pesquisa no Ile Asè Ojubo Ògún, localizado na cidade de Curitiba, 

utilizando os registros de memória e trajetória de sua Iyalorixá, Iyagunã Dalzira, por meio de 

entrevistas. A busca por um retorno à cultura ancestral africana e a formação de laços 

familiares entre os iniciados da religião seriam uma forma de resistir à brutalidade da 

sociedade racista brasileira, onde o negro e sua cultura são historicamente colocados à 

margem de tal sociedade. Seriam os Terreiros de Candomblé uma forma de continuidade 

africana similar aos Quilombos?  
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Capítulo 2 

Resistência Cultural negra no Paraná 

 

2.1 - O Candomblé  

 

Africanos de distintas origens étnicas se uniram para realizar seus cultos e rituais 

religiosos que dariam origem ao Candomblé16. O primeiro terreiro surge oficialmente no 

Engenho Velho, na cidade de Salvador, com o nome de Ilê Axé Iyá Nassô, anteriormente 

conhecido como Casa Branca com o nome de Iya Omi Asé Aira Intilé e fundado por 

escravizadas libertas, originárias de Keto, antigo reino Daomé (LIGIÉRO, 1994, p. 24). Este 

terreiro foi a matriz de outros terreiros importantes como o Ilê Omi Axé Iyá Massê e o Ilê Axé 

Opô Afonjá. Os terreiros proliferaram com rapidez em Salvador e embora alguns mantivessem 

as tradições nagô, outros, devido à grande quantidade de membros de origem banto, acabaram 

incorporando tradições, músicas e cultos angola-congolenses, se distinguindo enquanto 

Candomblés de Angola. Outros, incorporaram tradições indígenas, constituindo os 

Candomblés de Caboclo, populares na região norte e nordeste (LIGIÉRO, 1994, p. 27).  

A divisão de nações no Candomblé se relaciona com o idioma utilizado em cada 

terreiro (RIBEIRO, 1996. p. 111). Portanto, os nomes dos deuses, dos alimentos, os cânticos 

rituais e as histórias, variam entre os terreiros, levando em conta sua nação. De acordo com a 

autora: 

 

“As nações foram organizadas em: Kêtu-nagô: Iorubá; Jexá ou Ijexá: Iorubá; 

Jeje: Fon; Angola: Banto; Congo: Banto; Angola-Congo: Banto; Caboclo – 

modelo afro-brasileiro. O termo jeje-nagô indicador da união de elementos 

Iorubás e Fon, refere-se a um tipo de Candomblé mais próximo dos ideais 

africanos. Como variante desse termo temos o nagô-vodum, tentativa de 

união entre cultos aos Orixás e culto aos Voduns”. (RIBEIRO, 1996. p. 112). 

 

 

A linguagem constitui o principal traço distintivo das chamadas nações dos 

Candomblés. Nações que vão além das etnias, mas que pela língua e tradições religiosas 

remontam as origens dos que as formaram (SANT’ANNA, p. 02). Devido as circunstâncias 

da escravidão, as trocas culturais desses grupos se intensificaram, o que explica uma certa 

unidade espacial e lógica existente entre os terreiros de Candomblé, especialmente nos 

terreiros da Bahia. Possuem uma mesma estrutura geral, com diferenças vinculadas à língua 

usada no ritual, divindades cultuadas e alguns aspectos ritualísticos.  

                                                           
16 A palavra Candomblé é de origem quicongo-angola, Ká-n-dón-id-é ou Ka-n-domb-el-e, que é a ação de orar. 

Candomblé significa adoração, louvação e invocação. Por extensão, o Terreiro de Candomblé é o lugar onde as 

cerimônias são realizadas (LIGIÉRO, 1994, p. 20).  
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 O Axé, é a filosofia do Candomblé e de acordo com a tradição religiosa iorubana, é 

compreendido como a energia vital, presente nas forças e formas da natureza, assim como no 

interior dos seres humanos, sendo o poder de fazer as coisas acontecerem.  

 

“A criação de um terreiro de Candomblé implica o assentamento do Axé. 

Essa é uma tarefa longa, que inclui uma complexidade de etapas e rituais, tais 

como: a preparação das pedras sagradas, o plantio de árvores sagradas e o 

assentamento dos axés específicos de cada Orixá. Numa perspectiva 

contemporânea, poderíamos dizer que o Candomblé seria uma usina de 

catalisação do Axé” (LIGIÉRO, Zéca, 1994. p. 37). 
 

Olorum, é a divindade suprema e força vital, detentor do Axé (LIGIÉRO, 1994. p. 36). 

Ligiéro destaca a importância da natureza para a liturgia do Candomblé, bem como sua 

relação com os Orixás17. A começar pela compreensão de Axé, os iniciados na religião são 

ensinados a entender a mística da natureza e sua relação com o ser humano. Além disso, se 

utiliza o oráculo denominado Ifá18, para uma comunicação direta com estas forças da 

natureza. Outras formas de relacionamento religioso com a natureza são praticadas nos 

Candomblés de Caboclo, onde neste se apresenta um caráter profundamente sincrético por 

mesclar tradições indígenas e africanas (LIGIÉRO, 1994, p. 44). 

 

2.2- O apagamento da presença negra no Paraná 

 

Não é uma tarefa fácil encontrar material a respeito da história do Candomblé em 

Curitiba e no Paraná, devido a uma série de construções identitárias formuladas neste 

contexto. Parte dessa construção relegou a segundo plano a existência e importância dos 

negros na formação sociocultural do estado. Nesse período, o objetivo era construir a ideia de 

uma nação no âmbito provincial, tendo como desafio a construção de uma identidade cultural 

e de tradições fundamentada principalmente por artistas e intelectuais locais. A presença dos 

imigrantes europeus foi um dos elementos utilizados nessa construção identitária 

(NASCIMENTO, 2016. pp. 59-60). Por muitos anos o Paraná foi apresentado apenas como 

um local de descendentes europeus e somente com o censo de 1988, com o recorte étnico-

racial na metodologia do IBGE, é que se constatou que o estado é o mais negro da região sul 

                                                           
17 Depois que o mundo foi criado, cada Orixá recebeu uma parte do Axé, que lhes dava poder sobre os diversos 

tipos de seres manifestados no mundo material. Cada Orixá representa uma força diferente da natureza, sendo os 

mais conhecidos no Brasil: Oxum (água doce), Oxalá (ar), Iansã (ventos e tempestades), Iemanjá (mar), Oxossi 

(mata fechada), Ossâim (folhas), Ogun (ferro, terra masculina), Xangô (trovão), entre outros (LIGIÉRO, Zeca, 

1993, p. 44).  
18 Sistema divinatório que se originou na África Ocidental entre os Iorubás.  
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do país. Além disso, se descobriu uma grande quantidade de comunidades quilombolas na 

região (LOBO, 2008. p. 15).  

A história do Paraná foi marcada por um discurso fundador que valorizava o imigrante 

europeu e a superioridade da raça branca e invisibilizava a presença africana no estado. O 

discurso fundador, que funciona como referência no imaginário constitutivo da cidade de 

Curitiba, é baseado no discurso de escritores, intelectuais e artistas como o historiador 

Romário Martins e o escritor Wilson Martins. Ligado ao Movimento Paranista, tal discurso 

contribuiu para a construção do imaginário paranaense, que dá identidade à cidade de Curitiba 

e se fazendo presente inclusive no projeto urbanístico criado e aplicado na capital, durante o 

governo de Jaime Lerner, onde se procura criar lugares que simbolizam a presença europeia 

na cidade com parques, monumentos, praças, entre outros. Tais lugares contribuem para a 

fixação e atualização de uma identidade local. Com a emancipação política do Paraná, quando 

este deixou de ser parte da Capitania de São Paulo, verificou-se a necessidade da criação de 

uma identidade para o estado. Com a chegada de imigrantes europeus e a explosão industrial, 

a sociedade paranaense passou a buscar uma identidade regional própria e de matriz europeia, 

na qual o negro não estava incluído. Acreditava-se que com a chegada dos imigrantes 

europeus no Paraná seria estabelecida uma supremacia racial, em que, por meio da 

mestiçagem, se eliminaria os negros do estado (CARVALHO, 87 - 88). Surge então, o 

Movimento Paranista.  

O Paranismo foi um movimento regionalista constituído por uma elite intelectual e 

política do final do século XIX empenhada na construção de uma identidade e tradição 

paranaense, onde se exclui o africano da composição racial e identitária do estado, 

influenciado pelo cientificismo eurocêntrico e racista do século XIX, que considerava o negro 

como uma “raça inferior” e “degenerada”. A problemática da miscigenação era como um 

dilema aos intelectuais do período, uma vez que o negro e o índio eram considerados um 

atraso diante do processo civilizatório. Dentro de uma perspectiva evolucionista, a solução 

seria o branqueamento da população. Tal processo de branqueamento está presente em vários 

discursos, no âmbito da literatura e da história oficial onde o negro é parcialmente ou 

totalmente excluído da história. A ideia sustentada pelo movimento é de que o clima do 

estado tem grande influência no processo de construção de tal identidade regional, pois estaria 

mais próximo do clima dos países europeus, passando a justificar uma suposta superioridade 

dos paranaenses em relação a população de outros estados, cujo clima tropical prejudicaria o 

desenvolvimento da civilização (BATISTELLA, 2012. pp. 02-07). Tais movimentos de 

consolidação de uma identidade europeia tem reflexos na capital paranaense que mantém o 
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título de cidade europeia, sendo o modelo mais próximo do ideal europeu de civilização 

segundo esse grupo. 

Parte dos discursos fundadores de uma identidade paranaense foi o livro “Um Brasil 

diferente - Ensaio sobre fenômenos de aculturação no Paraná” (1955), de Wilson Martins, 

onde o autor destaca duas zonas de colonização no Brasil – uma nacional e de origem 

portuguesa e outra de predominância estrangeira –, a fim de destacar a heterogeneidade do 

povo paranaense e sua diferença ao nacional, visto que a formação social do Paraná seria de 

predominância estrangeira, sem a presença do português e a quase inexistência da escravatura, 

em contraponto com a análise freyriana.  Tal afirmação é contraditória pois, até 1888 a 

sociedade paranaense era escravocrata e, em 1955, a população negra e parda no estado do 

Paraná era de 35% do total (CARVALHO, 89). O autor faz distinção entre duas formações 

sociais, uma englobando os estados do Sul mais o estado de São Paulo e outra para o “resto” 

do Brasil: 

 

Ao lado da imigração, é a inexistência da grande escravatura o aspecto mais 

característico da história social do Paraná, ambos o distinguindo 

inconfundivelmente de outras regiões brasileiras, como a que compreende o 

Rio de Janeiro e o Nordeste, por exemplo (MARTINS, 1955. p. 141) 
 

Martins se fez valer da seguinte metodologia para apresentar seu estudo: um tipo 

industrial de civilização, em vias de consolidação nos estados do Sul, em oposição ao tipo 

agrícola e pastoril predominante no “resto do Brasil”. A ideia de um estado branco, fruto da 

colonização europeia, sem elementos negros ou portugueses, são defendidos em sua obra. 

Portanto, o branqueamento como política da República se faz muito presente no estado devido 

a crescente presença dos imigrantes europeus, somado a influência da produção cultural e 

intelectual produzida pelos paranistas.  

A esse respeito, Abdias do Nascimento destaca que a imposição cultural dos europeus 

nesse período vem com o intuito de dominação cultural da maioria dos brasileiros de origem 

africana por uma minoria elitista que se pretende europeia, na tentativa de se apagar a 

realidade da experiência africana no Brasil e no caso, no Paraná (NASCIMENTO, 1980. p. 

109). Intelectuais como Martins sustentavam a ideia de que a área norte-nordeste do país - 

onde a influência africana é mais profunda e mais perceptível tanto na manutenção cultural 

quanto na formação do povo no qual é maioria, consiste na região considerada “atrasada” do 

país, enquanto que o sul, seria uma região supostamente mais “avançada”. De acordo com 

Nascimento, tal ideia é reforçada com a presença dos imigrantes europeus no início do século 

XX, financiados em grande parte pelo Estado, com o objetivo explícito de embranquecer a 

população brasileira (NASCIMENTO, 1980. pp. 193-194):  
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“Desta premissa da superioridade branca (caucásia, europeia) e da 

inferioridade da raça negra (africana), resultou a ideologia do branqueamento 

da população brasileira, a qual teoriza e dinamiza a prática da miscigenação 

compulsória, bem como efetiva a alienação mental dos negros através da 

imposição assimilacionista aos intelectuais afro-brasileiros dos padrões 

culturais da raça “eleita” dos branco-europeus. Para reforço desse programa 

“integracionista”, desde os fins do século XIX o Brasil estimulou, apoiou e 

financiou uma imigração maciça de europeus, com o explícito propósito de 

preservar e desenvolver na composição étnica da população, as características 

mais convenientes da sua ascendência europeia” (NASCIMENTO, 1980. p. 

212).  

 

 

Dessa forma, a memória e a presença negra no Paraná e especificamente na cidade de 

Curitiba são apagadas de diversas formas e com base em argumentos de que no estado não 

teria havido utilização da mão-de-obra escrava em larga escala pela ausência de uma 

agricultura consolidada à época do regime escravocrata. No entanto, na primeira metade do 

século XIX, o número de escravos negros chegou a 40% da população da Província do 

Paraná. Sua economia se baseava principalmente na extração da erva mate, sendo o principal 

produto de exploração e exportação até o fim da Primeira República (COSTA, 2008. p. 14). 

Dentre os poucos lugares em que se homenageia a presença negra na cidade está a Praça 

Zumbi dos Palmares. A praça foi inaugurada em 1991 e, em 2010, ganhou um portal de 

entrada, o Memorial Africano – um conjunto de pilares com as bandeiras e a localização de 

cada um dos países da África. Sua localização está em uma região periférica, no bairro 

Pinheirinho, fora da rota turística curitibana e, portanto, sem visibilidade e sem contar a 

memória e participação do negro na história e formação da cidade e do estado (CARVALHO, 

92).  

Acerca da presença negra apagada na história da cidade, Iyagunã destaca o bairro 

Santa Amélia, constituído principalmente por pessoas negras e sem o menor destaque na 

história da cidade. 

 

“O Bairro Santa Amélia era o reduto do povo negro, mas provavelmente já 

passaram o trator por cima. Na época que viemos para cá tinha a igreja, onde se fazia 

o histórico dos batizados, o histórico do lugar. A igreja ainda deve existir. Era dos 

seminaristas combonianos. A gente fazia as reuniões do grupo de união de consciência 

negra lá”. O Boqueirão e o próprio Bairro Alto era cheio de famílias negras, parecia 

um quilombo”19.  
 

É importante ressaltar que segundo dados do IBGE, Curitiba possui 1.751.907 de 

habitantes é a capital mais negra do sul do país, com 49.320 autodeclarados pretos e 296.140 

                                                           
19 Iyagunã Dalzira Maria Aparecida, 31/08/17, 18:00 às 19:00, Ile Asè Ojubo Ògún, Bairro Alto, Curitiba.  
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autodeclarados pardos20. Números que podem crescer na medida em que ações de 

identificação positiva da população negra, suas heranças artísticas e culturais passem a ter 

visibilidade, rompendo com uma estrutura de discriminação racial e com isso aumentando o 

número daqueles que se autodeclaram negros.  

 

2.3 – O Candomblé em Curitiba 

 

Na tentativa de resistir mesmo em meio às mudanças da cidade e garantir a 

continuidade do culto aos ancestrais africanos, os terreiros tentam se adaptar ao modo de viver 

metropolitano, à procura de ambientes onde as divindades possam ser cultuadas como no 

continente africano, perto da natureza. Grande parte dos terreiros está em regiões urbanizadas, 

com rede de água e esgoto, energia elétrica, telefone, linhas de ônibus que atendem a área e 

oferta de serviços, como escola, posto de saúde, padarias e farmácias, próximos ao local. Na 

tentativa de registrar a presença dos terreiros de Candomblé na cidade de Curitiba, foi criado 

um projeto denominado “Lugares de Axé”, que realizou a identificação, mapeamento e 

documentação dos terreiros na capital paranaense e região metropolitana. O projeto teve 

parceria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), órgão 

responsável pela identificação e salvaguarda de outros terreiros de Candomblé em outras 

cidades do país. A realização deste projeto é fundamental para se reconstituir uma memória da 

cidade que prioriza apenas uma identidade branca europeizada, sendo fundamental o material 

coletado para a realização de pesquisas acerca da religião no Paraná. 

 

2.4 – O Candomblé para além do terreiro 

 

Tendo em vista que o Candomblé se caracteriza pelo culto a natureza, suas práticas 

não se restringem apenas no âmbito do terreiro, partindo de uma comunhão com diversos 

elementos da natureza. O alimento do Axé está nesses lugares considerados sagrados e que por 

vezes se concentram em espaços públicos. Em meio às entrevistas realizadas pelo projeto 

Lugares de Axé, apareceram falas a respeito da importância desses lugares para o povo de axé 

da cidade, sendo a Praça Tiradentes - localizada no centro de Curitiba - um dos lugares mais 

importantes com um conjunto de cinco Gameleiras sagradas para a religião, onde habita o 

Orixá Irôko. Nos Candomblés de tradição Iorubá, Irôko é considerada uma árvore de grande 

importância, sendo considerada uma “Orixá-Árvore”, honrada sob o costume de se amarrar 

                                                           
20 Disponível em: <http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=80000&btOk=ok>. 

Acesso em: 17/10/17.  
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um tecido branco em seu tronco21. Os Irôkos da Praça Tiradentes foram plantados em círculo, 

algo que fez com que fossem escolhidos para as práticas dos cultos e se relacionando 

principalmente com o bloco de afoxé Egbé Ayè Afoxé Omo Ijesá22. 

Além dos Irôkos, também foram destacados outros lugares de axé em Curitiba e região 

metropolitana: as cachoeiras da Graciosa, o Parque Iguaçu e o Cemitério Santa Cândida. 

Outra forma de apropriação do espaço público por parte dos integrantes de religiões de matriz 

africana na cidade ocorre em novembro, mês da Consciência Negra, onde se realiza a lavação 

das escadarias da Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito, no Largo da Ordem23. A 

cerimônia de lavagem da escadaria é precedida por um Culto Inter-Religioso, onde se fazem 

presentes pessoas de diversos terreiros de Umbanda e Candomblé da cidade, além de líderes 

de outras religiões. Após a lavação, um cortejo de Afoxé desce até o pelourinho, passando 

pelos Irôkos, onde fazem uma breve cerimônia em torno das árvores. Dessa maneira, a 

presença das religiões de matriz africana na cidade resiste mesmo em meio a construção de 

uma identidade europeia, teoricamente sem a presença da cultura afro-brasileira. Acerca das 

práticas do Candomblé para além do espaço do terreiro a Iyalorixá Iyagunã Dalzira diz:  

 

“As práticas vão além do terreiro porque o Candomblé é a natureza. Sinto 

identificação com os Irôkos e a forma como são plantados é muito 

interessante. Mas não da nem pra gente divulgar muito porque se não a gente 

pode chegar lá e estar cortado. Por isso ele fica mais escondido, sem se falar 

muito a respeito”24.  
 

A partir da fala da Iyalorixá, é possível notar elementos da argumentação sustentada 

por Abdias do Nascimento e presentes no primeiro capítulo, acerca da intolerância religiosa e 

consequente perseguição aos terreiros de Candomblé e suas manifestações sagradas.  

 

2.5- O Ile Asè Ojubo Ògún 

A história do Ile Asè Ojubo Ògún, fundado em 1993, se relaciona diretamente com a 

de sua fundadora e Iyalorixá25, Iyagunã Dalzira Maria Aparecida26. Nascida na cidade de 

                                                           
21 “A importância das árvores no Candomblé pode ser facilmente vista em um trecho mitológico que diz: Cada 

vez que Oxalá criava uma pessoa, criava também uma árvore (...)” (LIGIÉRO, Zeca, 1993, p. 46).  
22 Os Irôkos da Praça Tiradentes têm a marca de sua história na saída do Egbé Ayé Afoxé Omo Ijesá, bloco que 

apresenta dimensão étnico-religiosa, formado no final dos anos 70, quando declarou-se a sacralidade do lugar. O 

afoxé é realizado em forma de cortejo e pode ser considerado um xirê (festa) ou candomblé de rua. Disponível 

em: <http://lugaresdeaxe.org/index.php/lugares-de-axe/>. Acesso em: 07/07/17.  
23 A antiga Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, conhecida também como Santuário 

das Almas, foi a terceira igreja edificada na cidade de Curitiba. É uma das mais antigas irmandades e teve papel 

destacado na libertação dos escravizados. Foi fundada por volta de 1737, por escravizados que se reuniam para 

atividades sociais e culturais, impedidos de praticar sua devoção em ambientes públicos.  
24 Iyagunã Dalzira Maria Aparecida, 31/08/17, 18:00 às 19:40, Ile Asè Ojubo Ògún, Bairro Alto, Curitiba.  
25 Sacerdotisa e chefe de um Terreiro de Candomblé.  
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Guaxupé sudoeste do estado de Minas Gerais, em 17 de julho de 1941, é a terceira filha de 

José Perciliano dos Santos e Maria Thomazia de Jesus, ambos nascidos no sul do estado. Seu 

pai foi ferroviário e lavrador e sua mãe empregada doméstica. Aos dois anos de idade se 

mudou com os pais para Rio Preto, interior de São Paulo onde viveu até os sete anos de idade. 

Sendo o café ou “ouro preto”, o sonho de seu pai, viveu como trabalhador rural, mudando-se 

para vários lugares como para o município de Santa Mariana, no Paraná, onde viveu por dois 

anos e em Centenário do Sul, no norte do estado, trabalhando como meeiros. Iyagunã e sua 

família ainda viveram no noroeste do Paraná por aproximadamente dois anos, quando 

adquiriram suas próprias terras, saindo posteriormente devido à falta de indústrias na região. 

Venderam suas terras para saldar dívidas de financiamento com o banco e por fim, se 

estabeleceram em Curitiba no ano de 1970, no Bairro Alto, onde vive com seus irmãos até 

hoje. De acordo com Iyagunã, quando estabeleceram residência no Bairro Alto, este era uma 

região periférica e com muitas fontes de água, ruas abertas e uma boa vizinhança.  

 No ano de 1979 em plena ditadura militar, Iyagunã começou a militância no 

Movimento Negro já em âmbito nacional, no Grupo de União e Consciência Negra 

(GRUCON). 

 

“Procurei o movimento negro porque já era uma necessidade gritante dentro 

de mim porque o racismo é muito cruel, ele vai fazendo com que você 

procure seus iguais pra saber se aquilo só acontece com você ou então como 

um apoio, aí quando me convidaram, foi na igreja aqui do bairro alto, eu era 

católica praticante, e a Conceição Felipe, de Belo Horizonte me convidou. 

Foi num momento em que estavam fazendo a pesquisa pra detectar quem 

eram os mais pobres entre os pobres do país, a pesquisa Puebla e aí 

descobriram que os mais pobres eram os negros e os índios. Tinham três 

negros na pesquisa que depois começaram uma movimentação de união. Foi 

nesse momento que ela me convidou e eu logo aceitei. Sempre fui atrás de 

transformação, de movimentos políticos, participei também das Diretas Já. 

Por isso logo aceitei também. Éramos em muitos, 30 ou 40 pessoas. Nosso 

objetivo era mudar a situação do negro no Brasil, em plena ditadura. Por isso 

nos reuníamos na igreja porque não podia ter reuniões com tantas pessoas, 

ainda mais negros. Todos os presentes tinham necessidade de união, 

especialmente por estar num espaço como Curitiba, na década de 70, em 

plena ditadura, negros sendo presos, apanhando ou sendo mortos. Esse era 

um espaço de redenção, onde podíamos contar nossa história. Percebemos 

como foi estratégico o que fizeram com a gente”27.  
 

Movida pela vontade de estudar e aprender, se matriculou no Colégio Tiradentes, na 

Praça Dezenove de Dezembro, onde cursou oito meses do Ensino Fundamental, tendo que 

parar por causa do trabalho na malharia Santa Helena das Casas Bahia, no bairro Alto da 

Glória, para conseguir fazer horas extras e aumentar sua renda. Entrava às sete e quinze da 

                                                                                                                                                                                     
26 Seu nome de iniciação é Iyagunã, mas é conhecida e chamada de Iyá. Ao longo do trabalho será referida das 

duas formas.  
27 Iyagunã Dalzira Maria Aparecida, 31/08/17, 18:00 às 19:30, Ile Asè Ojubo Ògún, Bairro Alto, Curitiba.  
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manhã no trabalho, seguia para a escola e sua aula acabava onze horas da noite. De acordo 

com Iyágunã, sua vontade em aprender se relaciona com as memórias que tem de sua mãe que 

era analfabeta e se queixava de não poder escrever para seus familiares que deixou em Minas 

Gerais. Aprendeu a ler com seu pai aos treze anos, quando ainda viviam na zona rural. 

Na década de 90, ingressou na Educação de Jovens e Adultos (EJA), concluindo em 

dois anos. Foi uma fase difícil devido ao perfil de seus colegas de turma e professores 

desinteressados. “O EJA era na 13 de Maio, num salão com muitas pessoas, as aulas eram no 

sábado”. Paralelo a isso, continuava no movimento negro e foi a partir daí que ganhou mais 

coragem de seguir para o Candomblé:  

 

“Existia dois artigos no nosso estatuto. Um era: Preservar as religiões de 

matriz africana. O outro falava: Respeitar o culto dos nossos antepassados. Vi 

aquilo e pensei: quem são eles? Quem são nossos antepassados? Aí começar 

a pensar no que estava dizendo aqueles dois artigos, aí fui atrás, senti 

necessidade conforme ia avançando no debate racial. No início morria de 

medo porque o que falam da gente não é coisa boa. Sempre algo com 

espíritos ruins. Mas a família toda negra, a mãe sempre levava alguma roupa 

ou alguma coisa pra benzedeira (...) Minha mãe já tinha sido chamada pra ir 

em um terreiro de Umbanda e quando me perguntou o que eu achava eu falei 

que se ela fosse ia dar errado, iríamos só andar pra trás. Aí ela não foi depois 

que pediu a opinião pra mim! Olha onde estou hoje! Realmente achava que o 

Candomblé era uma porta que não tinha saída, como diziam. Fui para o 

Candomblé num momento em que estava muito triste com um trabalho 

insalubre, com o racismo, muito cansada. Acabei me desequilibrando 

emocionalmente e depois que fui para o Candomblé, tudo se resolveu. Nunca 

me arrependi! Quando nos iniciamos viramos um bebê de novo, nos 

preparamos para a sociedade novamente. Voltamos à origem, comemos com 

a mão, tudo simples”28. 

  

 

Foi no ano de 1986, por uma série de razões físicas, ideológicas e buscando um elo 

fundamental com sua identidade que finalmente se iniciou no Candomblé onde encontrou o 

que buscava, encontrando sua identidade, aumentando sua percepção e relação com a 

natureza, tradição e ancestralidade. Sobre suas concepções acerca de identidade, 

ancestralidade, natureza e como estes elementos se relacionam com o Candomblé, ela 

respondeu: 

 

 “Tudo está interligado. Natureza é o que são os Orixás, deuses da natureza. 

A questão da identidade, comigo foi porque o padre falou pra mim numa 

reunião do GRUCON, que o negro só iria encontrar sua identidade dentro do 

terreiro de Candomblé. Achei que ele estava louco, mas isso mexeu comigo, 

tinha que ter um fundamento. O Candomblé é água, fogo e ar, os elementos 

da natureza, tem como prioridade a folha. A ancestralidade no Candomblé é 

tudo, pois antes de você tiveram outros que preservaram esse legado. A morte 

não é o fim, se não, não haveria os Orixás nos dias de hoje. No Orixá 

encontramos a ancestralidade, um ser presente em tudo, são nossos 

ancestrais. A identidade é algo que nos identifica e enquanto de religião de 

                                                           
28 Iyagunã Dalzira Maria Aparecida, 31/08/17, 18:00 às 19:30, Ile Asè Ojubo Ògún, Bairro Alto, Curitiba. 
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matriz africana, nascemos de novo no processo de iniciação, onde 

fortalecemos essa identidade. Nos identificamos no universo. No Candomblé 

reencontramos uma memória quase perdida, lugar onde o negro resistiu à 

escravidão, onde encontrou a força de seus ancestrais”29.  

 

 

De acordo com Iyagunã, as reuniões do GRUCON ocorriam em plena ditadura militar, 

por isso eram feitas na igreja, lugar mais seguro. Sua participação em movimentos sociais 

nesse período acarretou em seu fichamento no DOPS (Departamento de Ordem Política e 

Social). 

 

 

2.6 – Descrição do Terreiro 

 

O uso do espaço como moradia e ao mesmo tempo culto aos Orixás, é uma 

característica dos primeiros terreiros das religiões afro-brasileiras e que se preserva ainda 

hoje. O Ile Asè Ojubo Ògún também se configura desta maneira. Localizado na rua Rio 

Jaguaribe, 1086, no Bairro Alto, zona norte de Curitiba. Ao chegar neste endereço, é possível 

observar uma grande quantidade de vegetação dentro e fora da casa. Uma árvore na calçada 

torna difícil a visibilidade da primeira casa, onde vivem os irmãos da Iyalorixá. Entrando pelo 

portão que costuma estar sempre aberto, subimos para um corredor que leva para a casa dos 

fundos. No caminho, mais plantas, um pequeno galinheiro e adentrando o portão da casa dos 

fundos, temos primeiramente, o barracão30, construído à frente da casa da Iyá. O que separa 

este espaço de sua casa, é apenas uma porta. O barracão tem o teto decorado com várias fitas 

brancas de papel, sendo o chão de terra batida. De cada lado do barracão se tem um conjunto 

de sofás, sendo um lado para os homens e o outro lado para as mulheres, segundo Iyagunã, a 

divisão acontece por uma questão energética. Nas paredes, quadros com imagens de Ogun – 

Orixá do terreiro - além de uma foto de Iyagunã em sua formatura. Como na maioria dos 

terreiros, a divisão entre o espaço de moradia, e o espaço sagrado, não é rigoroso. Adentrando 

pela porta que separa o barracão da casa está a cozinha, onde também se prepara as comidas 

utilizadas nos rituais e nas festas religiosas.  

Em linhas gerais, o terreiro não possui uma arquitetura exterior característica como 

ocorre com templos de outras religiões, como as igrejas católicas, evangélicas, mesquitas, etc. 

Sua aparência se confunde com a paisagem urbana, em meio às outras casas da vizinhança. 

No entanto, o espaço do terreiro não segue exatamente o padrão dos terreiros da Bahia, com 

                                                           
29 Iyagunã Dalzira Maria Aparecida, 31/08/17, 18:00 às 19:40, Ile Asè Ojubo Ògún, Bairro Alto, Curitiba.  
30 Barracão de um terreiro é o espaço onde são realizadas as festas públicas. 
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um grande barracão e casa para cada Orixá, tanto pelo processo de urbanização quanto porque 

os terreiros da Bahia se constituíram nos terrenos de grandes fazendas: 

  

“O Opó Afonjá era uma fazenda. Entendo que davam as terras para os 

escravizados não porque eram bonzinhos e sim para chegar no céu e ter 

perdão pelo que faziam, para amenizar sua culpa. No tempo que estive lá não 

consegui conhecer tudo de tão grande que é o espaço. Tudo ali é um território 

sagrado. Aqui temos o barracão, a casa de Nanã, Obaluaê e Exú. A 

urbanização cerca o terreiro e mesmo que se tenha algum espaço é divisa com 

outro e não da pra ocupar todo o espaço. Lá tem a casa dos antepassados (...) 

No terreiro tem que ter obrigatoriamente a parte do Peji, do Roncó, e a parte 

do barracão”. Outro problema da urbanização é a reclamação dos vizinhos 

em relação a mata que tem que ter no terreiro. Cortaram nossa Aroeira 

sagrada e agora está jogada lá na frente”.  

 

 Iyagunã escreveu sua tese de mestrado justamente a respeito da manutenção dos 

terreiros em meio aos processos de urbanização, em 2012, na Pós-Graduação em Tecnologia 

(PPGTE) da Universidade Tecnológica do Paraná, intitulada: “Templo religioso, natureza e 

os avanços tecnológicos: os saberes do candomblé na contemporaneidade”. O intuito de 

fazer o mestrado nessa área, se relacionava com o fato do programa de pós-graduação ser 

interdisciplinar e onde a tecnologia poderia ser abordada a partir de dimensões como a 

cultura, religião, entre outros aspectos, o que tornaria possível o desenvolvimento de uma 

pesquisa que se propunha discutir as relações entre a tecnologia e as implicações da 

urbanização para com as tradições de religiosidade, oralidade, ancestralidade e hierarquia do 

candomblé (IYAGUNÃ, 2013. p. 16). O ingresso na graduação em 2003, ocorreu graças ao 

estimulo de sua filha Rosilda, prestando vestibular em Relações Internacionais na Faculdade 

UNIBRASIL e aprovada, aos 63 anos de idade, concluindo em 2008.  

 A Iyalorixá Iyágunã Dalzira, principal liderança religiosa do Ile Asé Ojubo Ogun, faz 

de tudo para manter viva a tradição do culto aos Orixás, na capital paranaense, onde o que 

predomina, em termos de religiões de matriz africana, é a Umbanda. Ao contrário do que 

pensava alguns intelectuais do final do século XIX, o Candomblé não desapareceu do país, 

mesmo em meio ao projeto de aculturação e catequização cristã, os negros não se 

“desafricanizaram” totalmente. No entanto, é importante ressaltar que a cultura religiosa 

africana no Brasil foi reconstituída de uma forma que dá sentido à memória e identidade do 

negro na diáspora. Através dos depoimentos de Iyagunã, e, por conseguinte seus filhos de axé, 

é possível afirmar que o desenvolvimento do Candomblé em Curitiba tem a ver com a 

necessidade de se preservar uma identidade religiosa e racial, tendo como referência uma 

matriz africana. O terreiro tem a preocupação de conscientizar seus membros e frequentadores 

de que o Candomblé é, antes de tudo, resistência religiosa e cultural do negro diante do 

racismo, tendo como a maioria de seus frequentadores ativistas do Movimento Negro. A partir 
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dos depoimentos, é possível constatar que o Candomblé é uma religião depositária de uma 

memória africana e foi por meio da religião que os Iorubás preservaram muitos dos valores 

comunitários, como laços de solidariedade e união. 

 

2.7 – Território Africano 

  

 Com base nas declarações de Iyagunã, fica evidente uma constante afirmação de uma 

conexão com sua ancestralidade africana e consequente consolidação de uma identidade negra 

aqui justificadas:  

 

“A ancestralidade está diretamente ligada à Orisàlidade, que se relaciona 

com nossos Orixás que são nossos ancestrais, que se manifestam através de 

sinais, sonhos, através da nossa vida, de nossas formas de nascimento e de 

nossa história. Consolidamos nossa identidade na medida em que nos 

conectamos com tal espiritualidade (...) A força dos ancestrais se faz presente 

no nosso corpo (...) Como no espiritismo se fala em nossa espiritualidade, no 

Candomblé falamos nossa orisàlidade, essa conexão com o Orixá”31.  
 

Através de sua fala, fica perceptível que a tradição dos Orixás permaneceu tão forte no 

contexto brasileiro como era na África, mesmo em meio às perseguições por parte dos 

colonizadores europeus e ainda nos dias de hoje. Para compreender mais sobre tal resistência, 

é necessário saber um pouco mais sobre a sociedade Iorubá na África, antes do processo de 

escravização. De acordo com Ligiéro, a civilização iorubana teve o urbanismo mais 

desenvolvido da “África negra”, com concepções de beleza, riqueza, e arte, arraigados em sua 

cultura, refletindo em seus princípios religiosos que regiam a vida daqueles cidadãos. A 

presença considerável de prisioneiros de guerra provenientes de classe social alta e de 

sacerdotes comprometidos com a preservação de seus valores e tradições religiosas, 

certamente influenciou na resistência cultural (LIGIÉRO, pp. 17-19). Suas crenças se 

manifestavam a partir de suas formas de pensar a relação com a natureza, com o universo, 

algo difícil de ser apagado. Além disso, a vinda forçada em condição de escravos pode ter 

potencializado um apego às suas lembranças e fidelidade às suas origens, diante de sua 

situação no Brasil (LIGIÉRO, p. 21).  

É possível identificar a busca por tais raízes africanas e ancestrais no terreiro através 

de sua fala e também se eliminando todo tipo de sincretismo presente nas práticas rituais, no 

esforço de se aproximar ao máximo da pronúncia do Iorubá e trocando expressões como 

“filhos de santo”, “mães de santo”, “pais de santo”, “povo de santo”, para “filhos de axé”, 

“Iyalorixás”, Babalorixás, “povo de axé”, entre outros. Gestos simples de adaptação que 

                                                           
31 Iyagunã Dalzira Maria Aparecida, 11/10/17, 18:00 às 16:00, Ile Asè Ojubo Ògún, Bairro Alto, Curitiba.  
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mudam todo o sentido para aqueles que os exercem. Tais ideais se convergem com os ideais 

propostos na II Conferência Mundial de Tradição e Cultura dos Orixás realizada em Salvador 

no ano de 1983, idealizado pelo movimento de dessincretização do Candomblé e se fazendo 

presentes Iyalorixás como Stella de Oxossi, Mãe Menininha do Gantois, entre outras. O 

movimento reforçava a ideia do não esquecimento do lugar de suas origens africanas, 

procurando um retorno à “pureza” da religião. 

A respeito do terreiro de Candomblé como um território africano, Iyagunã traz como 

exemplo o documentário intitulado “Atlântico Negro – Na Rota dos Orixás”32, que apresenta 

a história da Casa Fanti Ashanti, em São Luís do Maranhão e do Pai Euclides, Babalorixá que 

inicia a narrativa do documentário enviando uma mensagem ao vodunon Avimanjenon, chefe 

do Templo de Avimanje, em Ouidá, cidade de onde partiram incontáveis navios negreiros 

para o Brasil. A mensagem maior do filme, está relacionada com as religiões dos Orixás, aos 

lugares sagrados em ambos os continentes e aos resquícios da influência de um povo sobre o 

outro. A parte destacada por Iyagunã se refere a Casa das Minas, em São Luís, onde a história 

se fixa em investigar fatos sobre a relação da fundação do terreiro com a vinda de uma 

escravizada que poderia ser a Rainha Nan Agontime, viúva do Rei Agonglô, do Daomé, a 

qual teria fundado o terreiro em questão. Após a morte do pai, Agonglô, Ghezo destrona o 

irmão Adondozã, que depois toma o poder e procura se desfazer da família, vendendo a mãe 

do irmão Ghezo e toda sua comitiva aos traficantes. Ghezo chega a organizar, tempos depois, 

uma expedição às Américas para procurar a mãe, que não foi encontrada. A hipótese 

levantada de que sua mãe seria a fundadora da Casa das Minas, se relaciona com a forma de 

culto realizada naquele terreiro. Os sacerdotes entoam canções na mesma língua e se 

emocionam em constatar como as tradições africanas se mantém nesses dois contextos 

diferentes.  

 

“É na relação do Pai Euclides com o sacerdote lá da África que a 

gente vê a força da ancestralidade e da identidade. Ele se identificou tanto 

com aquele encontro que parecia que só quem dividia mesmo era o mar, 

porque a linguagem era a mesma, o entendimento era o mesmo, a sincronia 

de pensamento e de Orixá é a mesma, o canto é o mesmo (...) quando estive 

na Bahia eles perguntaram o que a gente cantava aqui no sul. Fiquei 

indignada e disse que o mesmo que vocês aqui e o mesmo que se canta na 

África porque o Orixá está interligado em tudo (...). Não me preocupo muito 

se estou cantando certo ou errado, me preocupo se eles não responderem, 

porque aí sei que eles não estão entendendo o que estou dizendo. O forte ali 

do filme é a questão da identidade que pra mim é tudo, me identifiquei com o 

Candomblé e aqui estou não por fanatismo e sim porque encontrei o eixo que 

procurava há muito tempo. Estava em mim mas eu precisava que houvesse 

um reencontro de mim comigo mesma. Isso fez com que eu acreditasse, com 

que me tornasse fiel à tradição e a respeitasse. Quem deixou esse legado 

                                                           
32 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5h55TyNcGiY> Acesso em: 11/10/17.  
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lutou muito. Veja como ainda estamos lutando até hoje com a intolerância, 

racismo, sexismo, como foi para nossos antepassados?33”.  
 

O filme busca o continente africano a partir do conceito de atlântico negro e se associa 

com as relações atuais entre os continentes que surge com o livro de Paul Giroy. A noção de 

um Atlântico Negro, como uma área cultural única interligada, coloca a cultura afrodiaspórica 

em igualdade com a cultura africana de origem. A noção do Atlântico Negro é, antes de tudo, 

uma reivindicação de diáspora, uma nova proposta de relacionamento com sua história em 

meio a uma rede de comunicação entre as comunidades da diáspora e da África. O 

documentário é um registro dos africanos do continente que procuram nos Terreiros de 

Candomblé brasileiros, tradições de seus antepassados muitas vezes perdidas. Percebemos as 

tradições enquanto memória que dinamicamente é alvo de reinvenções que constituem um 

processo que legitima as coisas, pessoas, lugares e mantém laços identitários, promovendo um 

elo na atualidade, entre o passado e o futuro. As tradições e as memórias se constituem como 

conjunto de ideias e práticas atualizadas em função de uma continuidade do passado no 

presente, despertando um vínculo entre os indivíduos e os grupos que compartilham dos 

mesmos sentimentos.  

O Ile Asè Ojubo Ògún se constitui, portanto, através da militância de sua fundadora 

em movimentos sociais negros em busca de uma afirmação de sua identidade, além de 

descoberta de sua própria história e cultura que efetivaram uma mudança psicológica, política 

e cultural em seu processo de emancipação em relação ao que a oprime. A trajetória de 

Iyagunã se relaciona com algumas vertentes dos movimentos sociais negros que incorporam 

em suas narrativas políticas as comunidades religiosas de matriz africana como parte 

relevante das lutas históricas de emancipação afrobrasileira, uma vez que a intolerância 

religiosa se constitui como uma modalidade da discriminação étnico-racial. Dessa forma, 

passa a se valorizar a religião de matriz africana como patrimônio histórico, cultural regional 

e nacional. Em meio aos processos de descoberta de liberdade e autodeterminação, Iyagunã 

buscou suas raízes e centralidade africana em um terreiro de Candomblé, expressão máxima 

de manutenção da memória dos antepassados africanos no Brasil. Constituiu um terreiro em 

que valoriza e enxerga os antepassados africanos, sendo um território de explicação e 

condução ao pensamento e cosmologia africana. Sua história também se mistura com a de 

Abdias do Nascimento, um dos primeiros intelectuais afrobrasileiros a relacionar a tradição do 

Candomblé com as demandas do movimento negro.  

 

                                                           
33 Iyagunã Dalzira Maria Aparecida, 31/08/17, 18:00 às 19:40, Ile Asè Ojubo Ògún, Bairro Alto, Curitiba. 
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Capítulo 3 

Ile Asè Ojubo Ògún: um Quilombo em Curitiba 

 

Pensando na história da resistência do Candomblé no Brasil e na cidade de Curitiba, 

através do Ile Asè Ojubo Ògún, especialmente através da história de sua Iyalorixá, me 

proponho neste capítulo a relacionar o conceito do Quilombismo com os registros orais 

coletados por meio das entrevistas com Iyagunã, relacionando sua fala com a consolidação de 

um terreiro que busca o fortalecimento da memória, identidade negra, manutenção das 

tradições africanas e a união de um grupo neste território.  

 

3.1 – A Família de Axé 

 

Nos terreiros de Candomblé, existe a denominada “Família da Axé” que se caracteriza 

como um grupo de pessoas com cargos e funções no terreiro tendo como liderança maior uma 

Iyalorixá ou Babalorixá. Embora se cultivem relações protocolares de parentesco iniciático 

entre terreiros, cada um deles é autônomo e auto-suficiente, e não costuma haver uma 

organização institucional que os unifique ou que permita uma ordenação mínima capaz de 

estabelecer planos e estratégias comuns na relação da religião afro-brasileira com as outras 

religiões e o resto da sociedade. O terreiro é um espaço em que a Família de Axé se relaciona 

e onde os iniciados se sentem parte de um pequeno e bem definido grupo. Os iniciados na 

religião se pautam principalmente pelo desempenho de papéis sacerdotais dentro de um grupo 

de características eminentemente familiares. Por isso se identificam como “Família de Axé”. 

Algumas atividades que incluem as obrigações dos iniciados não são abertas ao público ou até 

mesmo para outros membros do terreiro, havendo sempre um respeito baseado na hierarquia.  

Iyagunã alega que no Candomblé, existem o público e o privado, como em diversas 

outras religiões e se assemelhando com as características de uma família, determinados 

assuntos não saem do âmbito familiar para público. Há, portanto, espaços que são públicos 

(barracão, quintais e festas públicas) e espaços do povo de axé, onde acontecem os rituais 

privados para a Família de Axé, os iniciados na tradição. 

 
“Hoje, já há quem se inicie nos terreiros só e unicamente para estar do lado 

de dentro e falar e escrever “com legitimidade”. Aí, falam o que querem e o 

que acham, sem respeitar a tradição dos ancestrais, os quais se comunicam 

por outras vias que não o acaso, o “achismo”. Uma coisa é o que se acha e 

outra é o real, o interno, o privado. É a parte que não deve ir para a mídia, 

porque não é de domínio público, mas sim dos nossos orisàs e ancestrais, 

guardados e muito bem para que pudéssemos ter o Candomblé como ele é 

hoje, e não mais como um lugar “de feitiçaria”, “coisa do mal”, como já foi 

atribuído no passado, tanto pela legislação quanto pela intolerância religiosa 
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neste país, ambas influenciadas por perspectivas etnocêntricas” (IYAGUNÃ, 

2013. p. 17). 
 

Iyagunã destaca o papel das hierarquias para o Candomblé e como isso se relaciona 

com as tradições africanas devido a importância dos mais velhos e também a atenção às 

crianças. Isso se relaciona diretamente com a espiritualidade Iorubá, onde um superior dentro 

do terreiro, como uma Iyalorixá, obedece a outros superiores que são os Orixás e os ancestrais 

que são forças naturais e sobrenaturais de Olodumaré. Aqueles que compõe a Família de Axé, 

com o tempo vão assumindo funções hierárquicas dentro do terreiro para um dia se tornar o 

responsável, escolhido pelas entidades sobrenaturais. Em cada nação, as hierarquias dentro 

dos terreiros variam de nomenclatura, por exemplo: Iyalorixás ou Babalorixás para a nação 

Iorubá aqui denominadas: Ketu ou Nagô. Rombonas no Gêge, Gunguasenses no Congo e 

Chefes espirituais – em outras diferentes associações. Cada terreiro tem seus cargos 

constituídos por pessoas escolhidas entre Mogbás, Ogans, Ekedes, Ajoués, Deres, Makotas, 

Egbomes, Filhas e filhos de Axé, além dos mais velhos do Terreiro que já cumpriram suas 

obrigações. Os mais jovens da casa constituem os Yawos, e os Abiãs, entre iniciados e 

aspirantes. Os Egbomes são corresponsáveis por todos os trabalhos que constituem os rituais 

do Terreiro (IYAGUNÃ, 2013. p. 67). Em suas palavras: 

 

“Quando se fala de hierarquia, fala-se de ordem; portanto, tem que 

haver um sistema para que se mantenham a organização, a transmissão e 

muito amor e obediência. Na hierarquia suprema no caso das religiões de 

matriz africana, os de postos hierárquicos também obedecem às 

determinações de Olodumaré (Deus), dos orisàs, dos ancestrais e da sua 

própria consciência e bom senso e a ética e conhecimento que representa a 

hierarquia. Por esta razão é que não pode e nem deve ser admitida a quebra 

desta ordem que é milenar, isto é: a) menos de sete anos de iniciação para que 

se tornem Iyalorisà ou Babalorixá; b) iniciação de iaô com até três dias de 

recolhimento no terreiro, kelês com fechos, banhos de folhas aquecidos; c) 

desrespeito à ordem dos orisàs, dos superiores, da natureza, dos espaços de 

culto, dos ancestrais; d) o comportamento e tratamento diante dos mais 

velhos de culto ou anciãos em geral. Olhamos os velhos como olhamos uma 

árvore, cujas raízes são profundas e firmes. Assim o africano e os saberes 

tradicionais comparam o conhecimento dos mais velhos: quanto mais antigo, 

mais sábio. Bem diferente, portanto, dos conhecimentos científicos ou 

ocidentais. E isso se aprende com a vivência, com a hierarquia, porque a 

hierarquia não é apenas ser mais velho de idade, mas sim ter o perfil e ser 

enviado no caso das religiões de matriz africana, ou seja, ser herdeiro 

ancestral desses cargos hierárquicos” (IYAGUNÃ, 2013. p. 68). 

 

Portanto, falar de hierarquia no conceito de família mítica difere de outros sistemas 

hierárquicos, porque se trata de um padrão africano que difere e bastante dos sistemas 

comerciais atuais ou de outros valores civilizatórios não africanos. A hierarquia africana é a 

base da família, sendo a transmissão dos saberes função dos mais velhos. Segundo Iyagunã, 

os terreiros preservaram a oralidade por séculos, nas diversas nações africanas, pois eles 
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tiveram boa comunicação mesmo sem a escrita, sendo a oralidade e a hierarquia fatores que 

contribuíram para sua manutenção. Tais características constituem o grande diferencial dos 

terreiros de Candomblé (IYAGUNÃ, 2013. p. 65-66).  

A continuidade do terreiro acontece em caso de falecimento de sua Iyalorixá passando 

assim, a ser coordenado por outra pessoa, escolhida através do Ifá. A Família de Axé e os 

vínculos formados a partir da iniciação se constituem como um dos maiores exemplos de 

organização quilombista dentro de um terreiro de Candomblé. De acordo com Iyagunã, a 

maioria de seus frequentadores é de mulheres negras. Nos dias de festas púbicas, se fazem 

presentes sua família de axé e boa parte de sua família biológica que vive na casa da frente, 

além de moradores da região, visitantes esporádicos ou iniciados em alguma religião de 

matriz africana mesmo que de outros terreiros. Acerca de minhas impressões sobre os espaços 

de sociabilidade no terreiro, trago relatos de momentos que participei de algumas festas, bem 

como o que me levou até o Ile Asè Ojubo Ogún.  

 

3.2 – Primeiros Contatos  

 

Em 2016 estava à procura de alguma expressão de resistência negra em Curitiba ou 

Paraná. Depois de várias sugestões a respeito do Candomblé na cidade, tomei conhecimento 

do terreiro da “Iyá”, como algumas pessoas de espaços de estudos e militância negra que 

frequentava diziam. Também ouvia que o terreiro em questão era “muito parecido com os 

terreiros da Bahia”. Tendo em vista a grande quantidade de terreiros de Umbanda, 

predominantemente frequentado pela população branca da cidade, me interessei pela ideia de 

um terreiro “negro e próximo das raízes africanas”, especialmente em Curitiba, tendo em vista 

os ideais que permearam a construção de uma identidade paranaense nesse contexto. Entrei 

em contato com a Iyá e marquei um atendimento para uma consulta pessoal do Ifá. Assim que 

a conheci me senti muito à vontade no espaço e com seu jeito familiar de ser justificado 

quando afirmou ser de Minas Gerais, algo que sempre destaca com orgulho.   

Pessoalmente, devo dizer que foi um momento inesquecível, onde descobri meu Orixá 

e me conectei com tudo o que dizia, especialmente quando apareceu a possibilidade de 

realizar ali a presente pesquisa. Seguimos mantendo contato mesmo que eu não soubesse bem 

por onde começar. Em outubro do mesmo ano, fui na festa dos Erês34. Cheguei antes de 

iniciar a festa, enquanto estavam preparando tudo: a decoração, a comida, pacotes com balas, 

doces, brinquedos, etc. Aos poucos foram chegando as pessoas, em sua maioria de fora, não 

                                                           
34 “Os Erês são nossos ancestrais infantis, contam histórias, memórias ancentrais. São uma conexão com o 

Orixá” - Iyagunã Dalzira Maria Aparecida, 11/10/17, Ile Asè Ojubo Ògún, Bairro Alto, Curitiba. 
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iniciadas no terreiro ou até mesmo na religião. Muitos eram mães do bairro que levavam suas 

crianças para comer, brincar, pegar os presentes. Notei imediatamente o papel social que o 

terreiro desenvolve com as festas abertas ao público. A festa teve início de fato, quanto 

chegaram os Erês, nos convidando a comer, dançar, brincar. Sempre que alguém agradecia 

por algum presente ou gesto por parte deles, nos corrigiam dizendo: “Não se diz Obrigado, se 

diz A dupé! Somos africanos!”35. Algo que chamou muito minha atenção foi a interação de 

uma das crianças que frequentam o terreiro, filho de uma das filhas de Axé da Iyá, que sabia 

exatamente tudo que ali se passava, distinguindo sua mãe de seu Erê, brincando e 

conversando com ele como bons amigos, arriscando palavras em Iorubá. Sem dúvidas o 

ambiente e a festa proporcionam acolhimento e interação mesmo entre as pessoas que não se 

conhecem. Saí com a sensação de ter feito vários novos amigos.  

Os próximos contatos que se seguiram foram diretamente com a Iyá, onde em meio 

aos estudos para o mestrado, conversávamos sobre o Candomblé, sua trajetória de vida, sua 

militância, além de compartilhar nossa cultura em comum, com muitas discussões a respeito 

das diferenças regionais. Outra ocasião importante, foi a festa de aniversário da Iyá, no dia 23 

de julho, um domingo. Cheguei mais cedo para poder ajudar no que fosse preciso e esperei 

um pouco no barracão com aquele mesmo menino que havia me chamado a atenção na 

primeira festa. Logo segui para a cozinha onde estavam as irmãs, sobrinhas e filhas da Iyá, 

preparando a feijoada. Fui muito bem recebida por todas e também me senti muito à vontade 

mesmo não fazendo parte da mesma família. A maioria das pessoas que chegaram para a festa 

eram de mulheres negras, assim como a maioria dos iniciados no terreiro.  

A festa começou assim que a Iyá chegou. A comida como sempre, muito bem servida 

para que todos possam comer à vontade. No início estavam todos tímidos, mas logo nos 

aproximamos e conversamos. Me sentei perto de uma das filhas da Iyá, que se apresentou 

com seu nome de iniciação. Conversamos durante toda a festa, especialmente sobre como 

conheceu a Iyá no movimento negro, onde fortaleceu sua identidade negra, algo que a fez se 

iniciar no Candomblé, sendo uma de suas primeiras filhas e acompanhando sua trajetória de 

vida e consolidação do terreiro. Também foi ela quem começou a cantar as músicas de todos 

os Orixás, incitando uma roda onde todos cantavam e dançavam. Em dado momento ela e 

outras pessoas começaram a passar toques de atabaque, bem como letras de outras músicas36. 

                                                           
35 A dúpé: Obrigado (a) em Iorubá.  
36 “As identidades sonoras revelam memórias, trazem muitas estéticas musicais dos sistemas etnoculturais dos 

povos africanos no Brasil. Assim, são preservados estilos, repertórios, instrumentos musicais, estéticas de tocar e 

estéticas de cantar, ampliando percepções que vão muito além dos sistemas tonais de culturas do Ocidente, 

ganhando uso e representações de sonoridades integradas a outras linguagens que expressam a cultura afro-

brasileira” (PRISCO, 2012. p. 23).  
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Um aspecto que merece destaque é o fato de que todos os iniciados no terreiro que tive 

contato se apresentaram com seus nomes de iniciação, os orokós. Fui embora antes do fim da 

festa e todos estavam sentados em círculo contando histórias, cantando músicas, dançando, 

etc. Também foi um dia em que percebi o respeito e valorização de todos os presentes em 

relação à Iyá. 

Os registros mais importantes e que mais se relacionam com os rumos que tomaram o 

presente trabalho se iniciaram em agosto por meio de entrevistas gravadas, onde Iyagunã 

destacou aspectos importantes sobre a religião na cidade, a intolerância religiosa, o 

preconceito racial, consolidação do terreiro, espaços de debates e conversas. Em entrevista 

realizada no dia onze de outubro deste ano, ela relata como acontecem esses momentos de 

união entre a Família de Axé, família biológica e visitantes:  

 

“A maioria dos frequentadores são negros. Foi algo que aconteceu 

pela questão da Orisàlidade, a questão de eu ser militante também. Mas 

atendo diversas pessoas independente da cor. Mesmo os brancos que 

frequentam o terreiro têm noção que o debate racial é inevitável no meio em 

que a maioria é composta de negros, ligados a movimentos sociais, muitas 

vezes no meio acadêmico realizando pesquisas a respeito. Registramos aqui 

com um nome fantasia chamado Associação Cultural Omo Ayê. Só não 

temos tido muita atividade agora porque não temos tido frequência o 

suficiente (...) muitos estão pegando muito mais hora aula. O terreiro é um 

lugar que não é bem a casa de cada um, mas ao mesmo tempo é um lugar de 

resistência, de união. Sempre que nos sentamos para conversar sai muita 

coisa boa, debatemos sobre tudo37”. 
 

O Terreiro é composto, portanto, por pessoas que compreendem a importância 

histórica que este espaço representa, sendo um espaço de sociabilidade em que se pensa na 

contribuição cultural africana para o país e sua resistência histórica. Como afirma Iyagunã, o 

Ile Asè Ojubo Ògún já foi um espaço que muito se debateu acerca das pautas raciais, sendo a 

maioria de seus filhos integrantes do movimento negro, outros movimentos sociais, 

pesquisadores da temática racial e da cultura afro-brasileira, sendo que muitos são 

professores. Em tais reuniões também se fazem presentes suas irmãs e irmãos, que mesmo 

não estando diretamente ligados a um desses movimentos entendem a importância de tais 

debates e da preservação do terreiro. Acerca da relação de sua família biológica com o 

Candomblé, afirma que:  

 

“Na família, só eu e uma irmã minha é que somos iniciados na religião, de 

fato. Meus pais tinham falecido e com meus irmãos fiz uma reunião, 

informando que precisava iniciar o terreiro aqui. Não houve recusa, todos 

concordaram, mas acharam que não teria espaço. Aos poucos fomos 

construindo tudo aqui. Nunca tive problemas com a família, só com a 

                                                           
37 Iyagunã Dalzira Maria Aparecida, 11/10/17, 16:40, Ile Asè Ojubo Ògún, Bairro Alto, Curitiba. 
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vizinhança que reclama das folhas das árvores. Mas reclamam só porque 

sabem o que é aqui (...). Converso com meus irmãos a respeito da consciência 

racial, do que é, o que significa pra gente e se alguém estiver mexendo nas 

coisas que são dos Orixás eles chegam com autoridade e diz que ali não se 

pode mexer, aí você deve perguntar pra Dalzira (...)”38.  

 

Dessa forma, mesmo que a maior parte de sua família biológica não seja iniciada na 

religião do Candomblé, se faz presente no espaço e compõe uma rede de defesa e preservação 

do terreiro. Atualmente, boa parte dos filhos de axé da Iyagunã se mudaram de cidade para 

estudar ou trabalhar, mas mesmo com a distância se preocupam com a intolerância religiosa e 

possíveis ataques ao terreiro. A respeito da intolerância religiosa contra o terreiro, Iyá conta 

uma série de situações com seus vizinhos, a prefeitura e até mesmo a polícia:  

 

“Já tive problemas com a polícia, não por causa de barulho ou algo assim. As 

meninas foram pegar folhas lá fora um dia de manhã e assim que viram o 

carro da polícia lá fora já voltaram pra dentro. Por sorte entraram pelo lado 

esquerdo da casa, porque se tivessem entrado pelo outro lado teriam atingido 

elas. Eles atiraram e depois entraram falando que tinham visto um bandido 

entrando aqui. Claro que não era verdade, porque elas estavam até de saia, 

não tinha como confundir com um bandido. Eu estava dormindo porque tinha 

tido festa e tinha acabado tarde. No outro dia fui lá, ficaram com as cápsulas 

da bala e até hoje não deu em nada. Me arrependo de não ter ido à mídia, mas 

não tinha experiencia. Se fosse hoje eu iria no Ministério Público”39.  

 

Outro desrespeito ao espaço sagrado do terreiro ocorreu quando a prefeitura cortou 

uma Aroeira plantada em frente à casa devido a reclamações dos vizinhos. Segundo Iyagunã, 

este é um reflexo do preconceito da vizinhança com a religião. Nos terreiros de Candomblé a 

Aroeira tem grande importância por ser usado em determinadas obrigações, bem como para 

fins medicinais. 

 

3.3 – O Quilombismo e o Terreiro de Candomblé 

 

 Para introduzir o conceito de Quilombismo, Abdias do Nascimento define a ideia de 

quilombo como diferente daquele cunhado por diversos pesquisadores e presente nos 

dicionários, como: “reduto de escravos fugidos”. Para o autor, a tradição afrocêntrica diz ao 

contrário:  

 

“Quilombo, derivado da língua Kimbundu da África austral, significa 

comunidade, no mais elevado sentido: comunidade em solidariedade, em 

convivência e comunhão existencial”. (NASCIMENTO, 1982. p. 26).  

 

                                                           
38 Iyagunã Dalzira Maria Aparecida, 31/08/17, 18:00 às 19:40, Ile Asè Ojubo Ògún, Bairro Alto, Curitiba.  
39 Iyagunã Dalzira Maria Aparecida, 31/08/17, 18:00 às 19:40, Ile Asè Ojubo Ògún, Bairro Alto, Curitiba. 
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O autor cita ao longo do livro “O negro revoltado”, exemplos de várias formas de 

quilombos no Brasil com milhares de africanos unidos, sendo grandes exemplos de luta e 

resistência em plena sociedade colonial. A grande aspiração social proposta pelo autor é a de 

pensar em um futuro social diferente para a população negra, onde seriam constituídas 

fundações próprias, pensando no fortalecimento do negro a partir de referenciais africanos 

para se substituir sistemas de pensamento eurocêntricos, assumindo a África como o centro de 

sua visão de mundo. Tal perspectiva, elaborada de um ponto de vista focal africano e afro-

brasileiro se constitui como resposta à sistemática violência cultural, econômica e física 

cometida contra a população negra através da expansão colonial-imperialista do 

eurocentrismo, já apontadas no primeiro capítulo da presente pesquisa. Como forma de se 

livrar da dominação mental eurocentrista, Abdias propõe o Quilombismo como forma de luta 

por direitos humanos, autodeterminação e protagonismo histórico, sendo uma forma de 

impulsionar o surgimento de instituições próprias, consolidando uma força política e 

fortalecendo a comunidade negra para sobreviver na sociedade racista (NASCIMENTO, 

1982. p. 32). 

Sendo o Quilombismo uma proposta de organização social da população afro-

brasileira, Nascimento propõe uma economia coletiva e cooperativa onde o trabalho é 

realizado em conjunto como eram sociedades africanas e até mesmo nos quilombos 

(NASCIMENTO, 1982. p. 33). A maior prioridade do Quilombismo é a criança negra, a 

mulher negra e a recuperação do auto-respeito e da história da população afro-brasileira no 

intuito de se fazer uma sociedade Quilombista onde a história africana é valorizada, formando 

uma consciência de que tal educação é uma resposta às ideias racistas inventados pela ciência 

europeia para assegurar sua dominação. As crianças de terreiros crescem entre os Orixás e se 

preparam para receber cargos na hierarquia do culto e, se for o caso, incorporar as divindades. 

No terreiro, é o tempo que a pessoa tem de iniciado que conta, portanto, deve-se respeitar os 

mais velhos, mas as crianças são igualmente respeitadas por eles. O tempo de iniciação é 

superior a idade cronológica. O adulto em fase de iniciação pode aprender com uma criança já 

iniciada a mais tempo. As formas de pertencimento da criança nas práticas de um Terreiro de 

Candomblé revelam uma relação com a infância muito diferente de uma relação baseada no 

adultocentrismo que marca, em geral, nossa sociedade (CAPUTO e PASSOS, 2007. pp. 96-

97). A preocupação com as crianças sempre se faz presente e foi algo que visualizei nas festas 

que participei no Ile Asè Ojubo Ògún.   

A respeito da presença da mulher negra na tradição do Candomblé, Iyagunã destaca 

que seu protagonismo na maioria das vezes se restringiu dentro do próprio terreiro, tendo em 

vista que saindo deste contexto, quem falava sobre seu protagonismo e seus feitos eram os 
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que estavam fora da comunidade de terreiro. A autora cita exemplos de outras Iyalorixás 

como Mãe Menininha e Mãe Senhora40 que tiveram registros de suas falas, mas não 

escreveram. No entanto, destaca exemplos como Mãe Stella e Mãe Beata de Iemanjá41 que 

têm conseguido descrever e registrar suas histórias e pensamentos, enfatizando que outras 

Iyalorixás também devem ser reconhecidas no campo científico como protagonista das suas 

produções. (IYAGUNÃ, 2013. p. 70) De acordo com Iyagunã: 

 

“No caso das mulheres negras, a questão torna-se mais complexa, pois desde 

os primórdios elas foram excluídas do processo até mesmo de pensamento e 

de ação própria. Embora tenham sido sempre estrategistas em criar seus 

meios de vida como: as funções de quitandeiras, doceiras, lavadeiras, 

engomadeiras; de confecção das suas vestes e até mesmo de suas “senhoras”; 

de sustentação dos seus lares e famílias através de seus conhecimentos 

tradicionais, sendo que nos terreiros cuidaram não só da religião, mas da 

comunidade ensinando bons costumes, princípios éticos, cantos e danças 

tanto aos filhos do asè quanto aos filhos dos filhos do asè, valorizando e 

mostrando que é possível viver numa comunidade que exalta seus valores, 

conhecimentos e saberes; através até mesmo dos bordados, contando uma 

história, e na tecelagem dos panos da costa; na fabricação de vinhos de obi, 

pomadas, sabão, adornos, na valorização do que a sociedade não via e não vê 

como bens de valor; e na conservação e ensinamento para as crianças de suas 

brincadeiras, tanto de roda como dos cantos africanos e até mesmo a 

conservação da escrita na língua materna.” (IYAGUNÃ, 2013. p. 71).  

 

O que Iyagunã descreve, está diretamente ligado à experiência do negro brasileiro, que 

mesmo em meio ao processo de colonização e diante de situações que retiraram dos negros 

muito de sua essência cultural, social e organizacional, resistiram mantendo sua essência 

ancestral, que os mantêm ligados ou religados à África por tantos séculos deste lado do 

oceano. O Candomblé faz parte dessa conexão e é um exemplo de união mesmo em situações 

adversas. A forma de se organizar enquanto grupo e religião foi estratégica, mesmo com a 

separação de grupos de trabalho entre urbanos e rurais. A tradição, nesses contextos 

diferentes, unificou-se na mesma realidade e objetivo: “preservar a ancestralidade e a 

herança, legado dos seus antepassados africanos na diáspora” (IYAGUNÃ, 2013. p. 107).  

Nos dias de hoje, o candomblé continua sendo um pólo de resistência simbólica. O Ile 

Asè Ojubo Ògún, por exemplo, é um dos terreiros de Curitiba que tem a preocupação de 

conscientizar seus membros e freqüentadores de que candomblé é, antes de tudo, resistência 

religiosa e cultural do negro diante do racismo. Sendo a maioria de seus membros ativistas 

nas organizações do Movimento Negro e que reforçam que a religião é depositária de uma 

memória que reifica um conjunto de costumes e hábitos de sua matriz africana. E foi por meio 

                                                           
40 Mãe Menininha foi Iyalorixá do Terreiro do Gantois ou Ilê Iyá Omin Axé Iyá Massê, em Salvador, Bahia. 

   Mãe Senhora foi a terceira Iyalorixá do Ilê Axé Opô Afonjá em Salvador, Bahia. 
41 Mãe Stella é a quinta Iyalorixá do Ilê Axé Opó Afonjá em Salvador, Bahia. 

   Mãe Beata de Iemanjá foi Iyalorixá e fundadora do Ilê Omiojuarô em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro.   
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da religião que os Iorubás preservaram muitos dos valores comunitários como laços de 

solidariedade e união que regem, até hoje, um setor da população negra. Mantendo essa 

tradição, o Ile Asè Ojubo Ògún também funciona como ponto de encontro e solidariedade 

humana, onde constroem e reconstroem suas vivências e experiências sociais, afirmando uma 

identidade religiosa e cultural que muitas vezes se contrapõe à dominante. 

De acordo com Morais (2006), nos terreiros se preserva um patrimônio simbólico, 

responsável pela continuidade da cosmologia africana mesmo em diáspora, ao mesmo tempo 

em que se constitui a partir das relações formadas entre os membros do terreiro, sendo mais 

que uma religião, e sim uma comunidade com suas práticas tradicionais de trabalho, seu 

sistema de organização social, bem como seu mundo de representação. As formas de 

expressão da religiosidade africana no Brasil, podem ser fatores fundamentais para a 

formação de reagrupamentos institucionalizados de africanos e seus descendentes, tendo 

como exemplo, além dos terreiros e as práticas religiosas africanas, os quilombos como forma 

de resistência política (MORAIS, 2006. p. 25). 

É nesse sentido que o Quilombismo se relaciona com o Candomblé, pois surge da 

necessidade de transformação de todo um sistema opressor e racista para a população negra. 

O Quilombismo tem equivalentes como o Chimarronismo (Cuba e México), Palenquismo 

(Colômbia), Cumbismo (Venezuela), Maroonismo (Jamaica e E.U.A), alternativas para a 

organização das massas afro-americanas. O conceito visa o futuro da população afro-

brasileira como uma forma de organização sócio-política oferecida à sociedade brasileira 

(NASCIMENTO, 1982. p. 34).  Ao sugerir tal forma de organização política, Abdias do 

Nascimento tem como grande exemplo o quilombo de Palmares, referenciado pelo autor 

como República de Palmares: 

 

“Os quilombos resultaram dessa exigência vital dos africanos 

escravizados, no esforço de resgatar sua liberdade e dignidade através da fuga 

do cativeiro e da organização de uma sociedade livre. A multiplicação dos 

quilombos fez deles um autêntico movimento amplo e permanente (...). O 

Quilombismo se estruturava em formas associativas que tanto podiam estar 

localizadas no seio de florestas de difícil acesso que facilitava sua defesa e 

sua organização econômico-social própria, como também assumiram 

modelos de organizações permitidas ou toleradas frequentemente com 

ostensivas finalidades religiosas (católicas), recreativas, beneficentes, 

esportivas, culturais ou de auxílio mútuo. Não importam as aparências e os 

objetivos declarados: fundamentalmente todas elas preencheram uma 

importante função social para a comunidade negra, desempenhando um papel 

relevante na sustentação da continuidade africana. Genuínos focos de 

resistência física e cultural. Objetivamente, essa rede de associações, 

irmandades, confrarias, clubes, grêmios, terreiros, centros, tendas, afoxés, 

escolas de samba, gafieiras foram e são os quilombos legalizados pela 

sociedade dominante (...). Porém tanto os permitidos quanto os “ilegais” 

foram uma unidade, uma única afirmação humana, étnica e cultural, a um 

tempo integrando uma prática de libertação e assumindo o comando da 
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própria história. A este complexo de significações, a esta “práxis” afro-

brasileira, eu denomino de Quilombismo” (NASCIMENTO, 1980. p. 255).  

 

 Dessa forma, os negros tem sido os únicos responsáveis por sua própria luta de 

libertação ao mesmo tempo em que são vítimas da história elaborada pelas elites do país que 

colaboram para a destituição do negro brasileiro de seus direitos humanos, sua história e 

cultura de origem, bem como de sua própria identidade e orgulho étnico. O Terreiro de 

Candomblé nesse sentido, compõe lutas negras significativas para a história do país. Além 

disso, o autor destaca a importância do acervo de história oral negra que se não forem 

registrados com urgência, correrão o risco de perder a sua memória (NASCIMENTO, 1980. 

pp. 43-44). 

Nascimento faz menção a necessidade de o negro brasileiro recuperar a sua memória, 

agredida sistematicamente pela estrutura de poder e dominação há séculos. Segundo o autor, é 

necessário que a memória do afro-brasileiro não se inicie ou se limite à escravidão dos 

africanos e ao tráfico escravo, tendo uma consciência maior de seus ascendentes e sobre a 

vasta história de seu continente de origem. Algo que ocorre os terreiros através das histórias 

dos Orixás e sua presença nos dias de festa. Parte da dificuldade de conexão do afro-brasileiro 

com tal memória advém do desenvolvimento de esforços da elite brasileira de impedir que o 

negro brasileiro pudesse assumir suas raízes étnicas, históricas e culturais, provocando um 

distanciamento de seu tronco familiar africano (NASCIMENTO, 1980. p. 247). 

 

 “A memória do negro brasileiro é parte e partícipe desse esforço de 

reconstrução de um passado ao qual todos os afro-brasileiros estão ligados. 

Ter um passado é ter uma consequente responsabilidade nos destinos e no 

futuro da nação negro-africana, mesmo enquanto preservando a nossa 

condição de edificadores deste país e de cidadãos genuínos do Brasil” 

(NASCIMENTO, 1980. p. 248).  
 

Tendo em vista a definição do autor que quilombo tem como significado “a reunião 

fraterna e livre, solidariedade, convivência, comunhão existencial” (NASCIMENTO, 1980. 

p. 263), a criação e manutenção dos Terreiros de Candomblé no Brasil também se enquadra 

em tal definição, pois faz parte de uma estratégia de sobrevivência cultural e de um espaço de 

sociedade civil para os negros desde os tempos de escravidão. A assistência e o apoio 

comunitário, a resistência e preservação de tradições culturais, constituem sua origem.  

De acordo com Iyagunã (2013), a herança cultural dos africanos na diáspora negra 

constitui um dos aspectos mais significativos nos processos de construção de identidades e de 

referenciais para da formação de culturas e sociedades. É a partir dessas tradições que se 

estruturam as dimensões religiosas de resistência africana que constituem um dos indicadores 

mais fortes da decisão política de busca de liberdade, empreendida pelos africanos e seus 
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descendentes ao longo de todo o processo colonial escravista no Brasil. Algumas referências 

das civilizações africanas se refletem na dinâmica das religiões afro-brasileiras, por meio da 

tradição oral com os Orikis, cantigas e histórias retratando a vida e os valores morais e éticos, 

quer sejam comunitários ou sociais. Tudo isso, fruto de estratégias que se pudesse sobreviver 

dentro do seu próprio sistema tradicional de origem sendo um veículo de comunicação 

(IYAGUNÃ, 2013. p. 100).  

Em função de nosso passado colonial escravagista e suas marcas em nosso presente, 

pouco se conhece a respeito de nossas heranças africanas e de que maneira estas são 

constitutivas de nossas identidades. O rico legado das culturas africanas presente em nosso 

país consiste de um grande complexo cultural e dentre tais heranças culturais, os Candomblés 

surgem como resultado da necessidade de não perder os referenciais identitários arrancados 

das pessoas escravizadas no continente africano e trazidas para cá contra sua vontade. No 

Candomblé, negras e negros se conectam a contextos identitários que foram rompidos pelos 

processos coloniais e escravagistas, uma reconexão com a memória ancestral, com uma 

história partida, por meio de outras maneiras que não passem apenas pelo caráter negativo da 

escravidão, mas pela resistência cultural africana nesse contexto, que retoma valores, práticas 

e sentidos em um contexto histórico que se esforçou por exterminá-los. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Algumas questões, propostas ao longo do presente trabalho, nortearam toda a 

pesquisa. Como é possível evidenciar a resistência negra na cidade de Curitiba, formada sob a 

ideia de ser uma capital europeia, sem a presença e consequentes manifestações culturais 

negras? Como evidenciar a permanência cultural africana expressa nos terreiros de 

Candomblé que resistem até os dias de hoje, especialmente neste contexto? Tendo como 

ponto de partida o conceito do Quilombismo elaborado por Abdias do Nascimento, como isso 

se faz presente nas relações estabelecidas no terreiro analisado? Como o Candomblé 

sobrevive em Curitiba, especialmente em um terreiro de Candomblé com frequentadores 

predominantemente negros? Qual o papel dessa tradição na construção da identidade de seus 

frequentadores? Será que todos os participantes do culto estão atentos a essa incessante busca 

pela tradição por parte de sua Iyalorixá? Durante o processo de escrita, entrevistas com 

Iyagunã e leitura de literaturas sobre o tema, busquei respostas, muitas vezes transformadas 

em novas questões.  

Sendo o Ilê Asé Ojubo Ògún, consolidado principalmente através da figura de sua 

Iyalorixá, sua trajetória de vida e seus ideais, Iyagunã se tornou a maior fonte de todos os 

aspectos que procurava, devido à sua história de vida que se relaciona diretamente com a 

consolidação do terreiro e das relações ali estabelecidas. A maior parte de seus frequentadores 

está alinhado com seus ideais e na maioria das vezes são parte de sua trajetória de vida, seja 

no âmbito acadêmico ou em espaços de militância. Muito ainda poderia ser investigado acerca 

de sua importância enquanto mulher negra, sua luta contra a intolerância religiosa, contra o 

racismo e enquanto “Zeladora de Axé”, detentora do conhecimento tradicional de nossos 

antepassados africanos. Além disso, o trabalho não encerra o debate acerca da construção da 

identidade, memória e resistência nos terreiros de candomblé, mas incita a reflexão sobre o 

que foi dito neste trabalho, apontando caminhos para outras discussões.  

O Quilombismo se manifesta a partir de uma ancestralidade comum, presente nas 

relações estabelecidas entre sua família biológica – mesmo que a maioria não seja iniciada no 

Candomblé e a família de axé, unidos em situações em que os coloca como alvos de 

intolerância religiosa - reflexos da discriminação étnico-racial - como citado por Iyagunã. 

Iniciados em religiões de matriz africana têm sido ameaçados, tendo seus terreiros invadidos, 

como ocorreu em setembro deste ano no Rio de Janeiro, onde surgiram na internet gravações 

feitas por membros de facções criminosas depredando terreiros na Baixada Fluminense. 

Embora o Brasil tenha a liberdade de credo garantida desde a primeira Constituição da 
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República, de 1891, a intolerância e violência religiosas nunca deixaram de existir. Como 

apontado por Abdias do Nascimento, durante o Estado Novo se perseguiu religiosos e 

apreendeu peças dos terreiros. Hoje, existem vários movimentos em defesa da expressão 

religiosa e também com o intuito de reaver este acervo sequestrado no passado e, até hoje, 

mantido no Museu da Polícia Civil. Com isso, é urgente a mobilização da academia e das 

comunidades de terreiro na reflexão de ações de combate ao racismo religioso. Acredito que 

cabe aos cientistas de humanidades, sobretudo ao historiador analisar como tais fenômenos 

sociais apontados por Abdias do Nascimento permanecem e se modificam ao longo do tempo. 

A questão educacional, apontada pelo autor no primeiro capítulo e reforçada pelo filósofo 

Renato Nogueira, por exemplo, ainda é um problema nacional sério. 

A tradição oral, outro elemento discutido neste trabalho, é uma forma de hierarquia de 

extrema importância na religião do Candomblé, pois é transmitida por meio do aprendizado, 

do diálogo entre família e comunidade, nos cantos, nas rezas feitas na língua dos Orixás e 

antepassados. Como destacado por Iyagunã em diversos momentos durante as entrevistas, a 

oralidade e hierarquia foram fundamentais para a preservação da religião. Foi nesse sentido 

que me propus a realizar a utilizar seus registros de memória e trajetória de vida, vista a 

riqueza de informações que Iyagunã teria a transmitir, sendo este, um meio de se fazer 

registros preciosos parte de sua história. Além disso, com a pesquisa fica evidente que a 

história do Candomblé não se detém apenas no Nordeste ou Sudeste do país, como consta na 

maior parte dos materiais que se produz a respeito. 
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ANEXOS – Fotos 

 

 

Fachada da casa da família de Iyagunã, estando o Ile Asè Ojubo Ògún aos fundos da casa. 

Rua Rio Jaguaribe, 1086, Bairro Alto – Curitiba. Outubro de 2017.  

 


