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1. RESUMO 

Este projeto é sobre a construção da memória da África no Brasil a partir de um

recorte pontual que visa pesquisar como se deu este fato dentro das religiões afro-

brasileiras, mais especificamente do candomblé, dando ênfase para as formas de

sobrevivência e de manutenção desta memória por meio dos orixás. 

2. INTRODUÇÃO

O processo da exploração colonial no Novo Mundo fez com que os negros

se mobilizassem para manter seus costumes e crenças. A partir disso, pode-se

dizer que uma das formas de atuação neste sentido foi a reconstrução de uma

raiz africana em um novo território, ou seja, o estabelecimento de um extenso

passado  histórico.  Na  prática,  trava-se  de  cultuar  uma  memória  de  África,

preservando  sua  descendência  e  presença  no  cotidiano,  garantindo  a

sobrevivência dos dialetos, cantos, danças, religião, entre outros.

A África passa a ser reivindicada como a coluna central que sustentava a

dignidade e a esperança dos negros estabelecidos no Novo Mundo. A África (ou

sua essência) foi transplantada para os locais da diáspora, de forma a preservar a

dignidade de várias gerações de afro descendentes, suas raízes e origens.

3. OBJETIVO

Este projeto de pesquisa tem como objetivo principal a investigação de como a

memória  da  África  que  foi  trazida  pelos  escravos  para  o  Brasil,  sobreviveu  na

religião afro-brasileira, religião essa que aqui tomou diferentes formas, entre elas o

candomblé. Como forma de aprofundamento da  pesquisa e fonte para o trabalho

prático,  a  análise  principal  dos  orixás  será  direcionada  estritamente  às

manifestações de Ogum em dois terreiros em Campinas, sendo eles o terreiro do

Babá Toloji (terreiro 1), e o terreiro do Pai Mário (Terreiro 2). Em uma segunda etapa,

o  projeto  também  objetiva  concretizar  três  esculturas  em  ferro,  inspirada  nesta

relação. 



4. METODOLOGIA

Esta pesquisa será realizada em três fases. A primeira deverá ser iniciada com

um extenso levantamento bibliográfico, leitura, sistematização das ideias e produção

de texto sobre o os temas da religião africana no Brasil; a segunda parte se dará por

meio de uma Pesquisa de Campo em terreiros de candomblé, sendo ele o terreiro

do Babá Toloji e o terreiro do Pai Mário. As descrições do orixá serão analisadas e

comparadas, e desta forma serão detectadas as diferenças e semelhanças de Ogum

nestes terreiros bem como será possível analisar como a construção deste orixá se

relaciona com a África e com o Brasil.

Também estão previstas as participações nas cerimônias religiosas e festas. A

terceira fase será a produção de esculturas, onde serão realizados três trabalhos de

forja com barras de ferro.  

 Utilizar-se-á de um forno de forja elétrico e ferramentas como: martelo, alicate

e bigorna para a execução do procedimento artístico. Também, se utilizará de uma

máquina de soldas para a soldagem das barras de ferro já forjadas, formando então

uma peça única. (o proponente já possuí o maquinário).

5. DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento da pesquisa nos terreiros prevê um ano de estudos; sendo

que  o  primeiro  semestre  já  foi  realizado  e  o  segundo  semestre  foi  dividido  e

organizado segundo o seguinte cronograma:

No mês de Julho se iniciaram as visitações nos terreiros, sendo que sempre a

primeira  visita  ao  terreiro  foi  destinada  para  conhecer  o  espaço  e  suas

particularidades. Também, nessa primeira visita foi realizada uma entrevista com o

(a) dirigente do terreiro. No mês de Agosto as visitações têm continuado, entretanto,

eviste um intervalo generoso entre uma visita  e outra,  pois as festas acontecem

apenas uma vez no mês.

No mês de Setembro as visitas aos terreiros ainda estarão acontecendo,  e

além delas o proponente já estará produzindo textos sobre essas visitações, assim

como esculturas que serão inspiradas nessa relação.  No mês de Outubro serão

realizadas diversas ações de pesquisa, sendo elas as visitações, a produção dos



textos  e  mais  a  produção  das  esculturas.  No mês  de  Novembro,  as  produções

textuais de Outubro continuarão, entretanto, já estarão sendo elaborados os textos

finais. No mês de Dezembro será a ultima etapa, sendo destinada à elaboração e

revisão dos textos finais.

6. RESULTADOS PRELIMINARES

A pesquisa ainda está em andamento,  e  foram encontradas diferenças nas

manifestações do orixá Ogum, assim como nas procedências dos ritos nos terreiros.
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