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REPRESENTAÇÕES  SÍMBOLOS  
E SABERES AFROPARANAENSES

Jane Marcia Madureira Arruda



(...)
No período sombrio da evolução humana,

as sacerdotisas, 
mães sagradas, guardiãs do axé,

souberam se posicionar 
frente às imposições dos dominadores.

Extremas perseguições,
legislativas, corporativas, militares... 

Pessoais.
Nossos terreiros

foram a primeira forma 
de resistência social 

da comunidade negra
contra o holocausto da escravidão,

contra o racismo
(...)

MEL E CANDIERO In.: E-Book Mulheres de Axé. 
Editora Humaita, 2017. Disponível em: 

https://issuu.com/humaita5/docs/mulheres_de_ax__.compressed
Acesso em: 08 nov. 2018.
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 Jane Márcia Madureira Arruda

 Curitiba é mundialmente reconhecida pela sua qualidade de vida, pelo 
cuidado com o meio ambiente e, não raro, é descrita como uma cidade cujo 
“jeito europeu” lhe confere aspectos de primeiro mundo; e já foi denominada 
como capital ecológica e capital das etnias. Mas, as referências europeias, 
embora valorizem a arquitetura histórica, cuidadosamente preservada, e o 
comportamento discreto que de�ne o curitibano, acabam invisibilizando a 
presença de pessoas importantíssimas na construção e no desenvolvimento da 
cidade. Pouco se fala da colaboração da população negra no desenvolvimento 
da agricultura e do comércio do lugar; uma vez que as referências se limitam 
ao período de escravidão, que ocorreu em praticamente todo o continente 
americano, com destaque para os Estados Unidos e o Brasil, cujas dimensões 
territoriais permitem dimensionar a força de trabalho de homens e mulheres 
africanos na construção das bases dessas potências mundiais. 
 Passeando pela cidade de Curitiba, quase não se observam registros 
históricos sobre a contribuição dos afrodescendentes no surgimento e crescimento 
da cidade; e embora os registros mostrem, de forma implícita, que esses homens 
e mulheres deixaram suas digitais na história brasileira, paranaense e curitibana, 
a invisibilidade dos(as) negros(as) no cenário da capital permanece, e a parcela 
negra da população curitibana acaba preterida, como se estivesse desconectada 
da história o�cial. A questão precisa ser trazida para as conversas do dia a dia, 
com a conotação de dívida histórica, sem abordagem degradante; mas, sob 
o enfoque do reconhecimento, da igualdade de oportunidade sociorracial. A 
presença negra no tempo e no espaço curitibano precisa ser tratada nas conversas 
nos parques, nos bancos das praças, em cada recanto da cidade cuja beleza 
faz emergir o orgulho de pertencimento à capital paranaense. Desta forma, é 
preciso evidenciar, no contexto histórico-geográ�co da cidade, outra história, 
que contemple povos e culturas invisibilizados, quando não estereotipados, 
destacando aqui a população negra, cuja presença foi/é desconsiderada pelas 
autoridades administrativas em seus discursos políticos, pela própria academia 
em outros tantos espaços sociais.  
 Assim, trata-se de desconstruir o imaginário sobre a população negra, 
narrada e mostrada somente pela ótica da inferioridade e subalternidade. Para 
tanto, é imperioso reconhecer e visibilizar a participação e contribuição negra 
nos diversos espaços públicos, bem como os elementos naturais que remetem 
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as manifestações culturais negras. A construção de um imaginário �ncado na 
formação de um Estado colonizado por europeus, portanto, tido como branco, 
tornou-se legítimo, concomitante à negação e invisibilidade dos elementos 
simbólicos e materiais que atestam a presença negra em Curitiba. Nesse 
sentido, é possível destacar a presença negra nos alicerces de Curitiba, nas ruas, 
igrejas, prédios, ferrovias, entre outros, além dos elementos naturais ligados 
as tradições religiosas. Como na perspectiva das religiões de matriz africana, 
cujas cosmologias foram reelaboradas na diáspora (XVI-XIX), mas mantiveram 
sua essência, na qual todas as dimensões da vida estão interligadas, portanto, 
para além dos terreiros e batuques, “sem disjunções culturas/natureza, corpo/
comunidade” (ANTONACCI, 2013, p. 1).  
 Tudo isso está muito próximo do(a) curitibano(a) de todas as raças/
etnias. Basta reconhecer esses pontos de referência e aprofundar conhecimentos 
sobre cada tema. Na Praça Tiradentes, por exemplo, podem ser encontrados 
cinco pés de gameleiras, árvore respeitabilíssima na cultura africana, que 
poucos conhecem e sabem da sua importância, por carregar uma simbologia de 
resistência, perseverança e resiliência, que ensina ao homem a necessidade de 
se recuperar de situações de crise e sair dela com dignidade, sempre de forma 
positiva e $exível. É preciso, pois, resgatar o aspecto sagrado dessa árvore, ao 
redor da qual eram realizadas cerimônias de reverência à vida e à natureza. 
 Assim, a presente Unidade Temática pretende discutir aspectos 
relacionados aos baobás e as gameleiras, símbolos majestosos africanos e 
afro-brasileiros; e traz em seu escopo uma proposta de descoberta dos traços 
africanos presentes em Curitiba. Este material também tem a intenção de 
focalizar as relações etnicorraciais de modo a colaborar para uma compreensão 
crítica dos condicionantes que determinam a situação observada atualmente 
no país, especi�camente no Paraná, em relação aos afrodescendentes e 
africanos. Propõe-se, dessa forma, o necessário enfrentamento ao pensamento 
eurocêntrico, prática que precisa ser exercitada cotidianamente no interior das 
escolas.  Entende-se, pois, que o presente trabalho pode contribuir para reverter 
essa dívida histórica, traduzida pelas situações de exclusão e de invisibilidade 
as quais foram remetidas, desde a colonização portuguesa, à população negra. 
A ação desenvolvida através desta unidade temática, por sua vez, caracteriza-se 
como uma estratégia diferenciada de intervenção, podendo ser classi�cada como 
uma ação de tipo valorizativa.
  Na intenção de reunir subsídios a pro�ssionais da educação para o 
ensino de conteúdos que valorizem a presença do negro(a) na sociedade, 
visando à promoção de uma educação menos etnocêntrica e mais inclusiva, 
contextualizou-se os baobás da África e as gameleiras com a religião de matriz 
africana; referenciais e debate sobre a importância da transformação social 
pela valorização da cultura africana; assim como promover situações de ensino 
e aprendizagens relacionadas à igualdade de oportunidades sociorracial e o 
fortalecimento da justiça social.
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 Os estudos de Ficagna (2015) sobre a intolerância às religiões afro-brasileiras 
e sua consequente marginalização, destacam a “[...] condenação social que sofre o 
indivíduo que não se enquadra no padrão genericamente aceito”; e explicam que 
as religiões de matriz afro-brasileira, como a Umbanda e o Candomblé, sempre 
encontraram di�culdades para se a�rmar como proposta religiosa legítima, 
notadamente devido o manifestado preconceito ao conjunto de crenças e aos 
símbolos por elas utilizados. No entanto, como bem observa a autora, não há 
como falar de uma cultura brasileira una e homogênea no Brasil, tendo em vista 
a realidade multirracial e o pluralismo cultural que caracterizam esta nação e 
pode ser observada nos diversos cenários culturais existentes no país, nos quais 
a religião é praticada e manifestada de diferentes formas (FICAGNA, 2015); um 
direito que é assegurado pela Constituição Federal de 1988, em seu Art. 215.

Título VIII - Da Ordem Social. Capítulo III - Da Educação, da Cultura e do 
Desporto. Seção II - Da Cultura
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais.
 § 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e 
afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório 
nacional.

 Discorrendo sobre o pleno exercício dos direitos culturais, Baez e Wolf 
(2013, p. 96) explicam que “[...] a dimensão cultural da dignidade humana 
considera as particularidades culturais de cada indivíduo ou do grupo social 
a que pertença, levando em consideração o momento histórico vivido e 
respeitando os aspectos individuais que os diferenciam uns dos outros”. Por isso, 
não há como negar as diferentes expressões culturais de um país e tampouco 
desassociar a religião desses contextos, tendo em vista que essa “[...] faz parte 
dos componentes daquilo que se entende por cultura” (FICAGNA, 2015). Mas, 
a história mostra que desde os primórdios da colonização brasileira, a cultura 
negra sofreu repressões que impediram sua legitimação no mesmo nível em que 
foi permitido à cultura eurocêntrica (ibidem).
 A primazia europeia surge com o início da colonização do Brasil, quando 
“[...] a elite branca que quis fazer do Brasil, à força, um país eurocêntrico, à base 
de uma negação, primeiro, das populações indígenas e depois das populações 
africanas escravizadas” (CARVALHO, 2004, p. 3); momento em que os grupos 
subjugados - notadamente nativos indígenas e escravos  africanos [escravizados] 
– foram impedidos de realizar suas práticas artísticas e religiosas (SILVA VIEIRA, 
2016). Essa versão, que difere da ideia de fusão harmônica de três raças é pouco 
debatida em sala de aula, prevalecendo a teoria etnocêntrica. Para Carvalho 
(2004) e Silva (2003), o enfoque dessa teoria busca evidenciar o primitivismo 
das artes sagradas afro-brasileiras, conferindo-lhes um caráter de transgressão 
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à ordem socialmente hegemônica, condição marginalizante às religiões de 
matrizes indígenas e africanas.
 Essas religiões, em especial as de matrizes africanas, são alvos constantes 
de preconceito. A rigor, tais religiões fazem parte de uma diversidade de crenças 
com caráter local ou com caráter de religião universal, e podem ser encontradas 
em todo o Brasil, assim como em outros países da América do Sul, embora 
considerados grupos minoritários no universo das religiões do Brasil (PRANDI, 
2007). Mesmo a despeito dessa condição, o Candomblé e a Umbanda – as duas 
religiões de origem afro de maior importância no Brasil – têm grande visibilidade, 
tanto que muitas das práticas culturais brasileiras, como o jogo de búzios e os 
despachos, são originários dessas religiões, e �guram como símbolos da cultura 
do país, tanto quanto o samba, o carnaval e a feijoada (PRANDI, 2007).
 Os estudos de Silva Vieira (2016) sobre religiões brasileiras de matrizes 
africanas à luz da Lei 10.639/2003  destacam que a essência teológica e �losó�ca  
é oriunda das religiões tradicionais africanas, e evidenciam a grandiosidade 
cultural nelas existentes, por abranger numa mesma perspectiva, aspectos 
sacros e ecológicos, traduzindo a estreita relação entre o homem, a natureza e as 
divindades.

De forma bastante signi�cativa, as religiões brasileiras de matrizes africanas 
garantem experiência religiosa, rica de signi�cados e símbolos, história 
fundamentada em processos iniciáticos que caracterizam os processos 
formativos da religião que são de fato a transmissão dos saberes de cada 
comunidade. As sagradas matrizes africanas são incompreendidas na sua 
forma litúrgica, que inclui a dança, comidas e suas vestes sagradas. O sagrado 
nas religiões brasileiras de matrizes africanas também manifesta em espaços 
ecológicos que dão a dimensão da força da natureza presente no rito, sendo 
aquela representada pelos orixás: Iemanjá, Ogum, Exú, Oxum, Oxossi, Ossaim, 
Iansã, Xangô, Oxalá Oxumaré, Omulu, como também pela manifestação dos 
Voduns e Inquices (SILVA VIEIRA, 2016, p. 21).

 As manifestações dos Orixás, Voduns e Inquices podem ser compreendidas 
como uma forma de mediação entre os deuses (Oloruns) e os humanos, 
materializada pela comunicação com ancestrais divinizados - que acontece 
durante transes místicos, e pelas forças da natureza - chuva, vento, tempestades, 
ondas do mar, dentre outros fenômenos naturais (SANTOS, 2015). Raggio, Bley, 
Trauczynsk (2018) destacam a importância da natureza para o Camdomblé, 
ressaltando o signi�cado das árvores no processo de conexão do homem com as 
divindades e nos ritos religiosos.

As práticas do candomblé são espacializadas de diferentes maneiras: da casa ao 
terreiro e deste ao mato, à mata, as relações com elementos da natureza partem 
de uma cosmologia baseada na comunicação com essas forças. O alimento para 
o asè está nesses lugares, considerados sagrados. Práticas proibidas durante 
muito tempo no Brasil, rituais são feitos, para além dos terreiros, nesses locais, 
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geralmente públicos, gerando uma série de con$itos, especialmente entre 
aqueles pouco informados sobre a relação intrínseca entre o candomblé e o 
que denominamos como natureza (RAGGIO et al., 2018, p. 270).

 
 No Candomblé, existem lugares, espaços especiais, que tradicionalmente 
eram pontos de reunião dessas comunidades religiosas. Atualmente, os encontros 
são feitos em casas, centros e terreiros, mas, o signi�cado desses locais não se 
perdeu com o passar dos séculos. A reverência se mantém, pois, nesses espaços 
reconhece-se a presença de um Irôko “[...] nome dado pela nação ketu ao orixá 
que representa a dimensão do tempo e é senhor de todas as árvores sagradas” 
(RAGGIO et al., 2018, p. 270).  Os estudos de Raggio et al. (2018) destacam cinco 
Gameleiras Brancas, importantes Irôkos de Curitiba (Figura 1), no centro da 
cidade, na Praça Tiradentes.

A árvore simbolizada, (...) marca espaços públicos dos Candomblés mais 
antigos e tradicionais. Alguns espaços privados são também sinalizados com 
o mastro, poste, tronco rememorizador da árvore geral e fundadora da vida. É 
o elo entre o céu e a terra (...) por onde vêm os orixás, voduns e inquices aos 
terreiros. (LODY, 1995. p. 194)

 Nesse contexto, há que se fazer uma relação entre as cinco Gameleiras 
Brancas que integram a Praça Tiradentes de Curitiba e os Baobás africanos, árvores 
portentosas que podem atingir mais de 30 metros de altura, e são reconhecidas 

como marcador sócio-espacial e 
espaço religioso.

[...] irrompe no centro da povoação, 
revelando  o papel que lhe é conferido 
pela sociedade. [...] sob a copa do Baobá 
se reúne o conselho dos anciãos, atuam os 
contadores de história [...] Digni�cados 
enquanto marco identitário, os Baobás 
con�rmam um mandato repassado 
por gerações que habitam o reino dos 
antepassados, ciosamente resguardado em 
nome da tradição. Assim, bem mais do 
que uma árvore, o Baobá é, por excelência, 
o guardião de sentidos e signi�cados 
endossados pelos povos da África, pelas 
suas sociedades e culturas, seus modos de 
ser, suas aspirações, expectativas de vida e 
religiosidade. Nesta via de entendimento, 
a robustez da árvore e a capacidade 
em sobreviver por séculos, re$etem a 
perpétua disposição dos povos africanos 
em continuar a manter sua presença no 
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tempo e no espaço. Ademais, explicitando-se enquanto referência espiritual 
da vida comunitária, o Baobá assegura que independentemente do que vier a 
acontecer, ele é repositório da experiência ancestral, cujos ensinamentos, são 
permanentemente reapresentados às novas gerações (WALDMAN, 2012, p. 
225).

 A singularidade da árvore e o misticismo que cerca o Baobá são explicados 
por Veinsencher (2016), cujos estudos rea�rmam as funções social e religiosa 
reverenciadas pelas comunidades africanas, conceitos e crenças que transmitidos 
de geração para geração �zeram dessa planta o símbolo da África.

Esse colosso vegetal pode atingir trinta metros de altura. Os curandeiros ou 
feiticeiros da savana africana escavam alguns dos baobás com maior tronco 
e conseguem armazenar neles até 120.000 litros de água. Por tal razão, é 
denominada "árvore garrafa". No Senegal, o baobá é sagrado, sendo utilizado 
como fonte de inspiração para lendas, ritos e poesias. Segundo uma antiga 
lenda africana, se um morto for sepultado dentro de um baobá, sua alma irá 
viver enquanto a planta existir. E o baobá tem uma vida muito longa: vive entre 
um e seis mil anos (VAISENCHER, 2016).

  A Figura 2 apresenta 
um grupo de Baobás, 
comuns nas estepes 
africanas e no semiárido 
de Madagascar.

  Waldman (2012) 
rea�rma o simbolismo 
do Babobá na cultura 
afro, relacionando a 
forma única dessa árvore 
e sua força, à capacidade 
de resistência dos �lhos 
da mãe-África.

 Para o mundo africano e afro-descendente o Baobá é o próprio símbolo de 
uma identidade imorredoura, que resistiu a todas as intempéries da História. 
Nesta senda, tanto quanto a memória ancestral, o Baobá permanece em seu 
posto: imbatível, altivo e atuante. E mais: numa clara demonstração de que 
as pre�gurações imaginárias do espaço são permanentemente reatualizadas 
a partir de contextos especí�cos – que modelam ou reconstroem sua 
�guratividade – os Baobás ressurgem das profundezas da memória investidos 
de novos papéis. Eles agora reaparecem para condenar a utilização predatória 
dos recursos naturais, defender a inviolabilidade dos territórios das populações 
tradicionais, resgatar o acervo cultural de grupos oprimidos e apoiar a libertação 
dos povos não-representados (WALDMAN, 2012, p. 231).

FI
G

U
R

A
 2

 –
 B

ao
bá

 A
fr

ic
an

o.
 

Fo
nt

e:
 F

un
da

çã
o 

Jo
aq

ui
m

 N
ab

uc
o 

(2
01

6)



CADERNO PEDAGÓGICO

36

 
 Da mesma forma, Vaisencher (2016) registra a importância do Baobá 
como símbolo da africanidade.

[...] incorpora [...] múltiplas pre�gurações, subsidiadas, é claro, por suas 
qualidades naturais intrínsecas. Virtudes estas que expressam, em si mesmas, 
a aspiração africana em manter suas raízes e resistir às forças que pretendem 
desquali�cá-la, inferiorizá-la e oprimi-la. Assim, o Baobá continua a inspirar as 
novas gerações de africanos e afro-descendentes na a�rmação de sua identidade 
(VEISENCHER, 2016, p. 3).

 Ainda segundo a pesquisadora, “[...] mais do que uma árvore, o Baobá 
tornou-se um símbolo civilizatório, baluarte da memória africana, no seio do 
qual, muitas comunidades encontram abrigo e esperança” (ibidem).
 Como se depreende dos conceitos e informações levantados, é preciso 
reconhecer que a resistência e singularidade de uma árvore, seja uma Gameleira 
Branca ou um Baobá africano, podem expressar - como assim o fazem - os traços 
de toda uma cultura, a própria identidade de um povo. Por isso, a abordagem 
de uma temática de tal natureza, em sala de aula ou na aula de campo, deve ser 
orientada para despertar os alunos para a riqueza da cultura afro, instigando-os 
a procurar saber mais sobre o assunto; a aprender a identi�car os elementos 
positivos para a construção da identidade negra a partir do seu próprio contexto 
e desconstruir o imaginário de inferioridade ainda existente sobre a população 
negra; e, sobretudo, fornecer aos alunos elementos para que possam contemplar 
os povos e as culturas invisibilizados.

GAMELEIRA BRANCA 

É de Xoroquê a porteira de entrada de Olorum Didê
É de Xorocô a madeira sagrada de Xangô

Pra quem tem licença a porteira do mundo nunca tranca
Pra quem tem a benção do dono da Gameleira Branca

Bate na porteira, Bará vai abrir
Põe na gameleira, coral e cauri

Já deu na peneira de mãe Marcelina e pai Aurélio

É cajado, é espada, ninguém passa ali
Essa é a minha estrada
Eu sei porque eu que vi

Que ela foi riscada na árvore do Xangô mais velho
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
 Como enfrentar a invisibilidade negra em Curitiba, pelo prisma da 
religião de matriz africana? 
 Por meio da exploração e da busca por informações sobre as Gameleiras 
Brancas (Iroko) da região central de Curitiba, cuja existência evidencia a 
presença das manifestações culturais negras.

ATIVIDADE 1
Sensibilização.

TEMA
Gameleiras Brancas.

JUSTIFICATIVA
O estudante precisa despertar para elementos e informações relativos à 
presença da cultura afro na sua cidade.

OBJETIVO
Sensibilizar o aluno para as descobertas que a intervenção lhe proporcionará, 
tornando-o apto à identi�cação de aspectos até então invisíveis, ocultos 
no cenário social contemporâneo em que a presença negra na história é 
desconsiderada.

CONTEÚDO
O que é uma Gameleira Branca? Qual o seu signi�cado e onde encontrá-la no 
cenário curitibano, carregado de marcas europeias?

RECURSOS
Áudio-video, texto impresso, site da Linha Preta Curitiba.

METODOLOGIA
•  Apresentar aos alunos, imagens e vídeos da Praça Tiradentes mostrando 
as Gameleiras Brancas ali existentes e explicar sua função religiosa dentro da 
cultura afro. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=m5ptJ-piK-o;
•  Reproduzir a música Gameleira Branca, de Glória Bon�m: exercício de 
apreciação musical e de reconhecimento dos termos especí�cos nela utilizados; 
leitura e interpretação da letra da música em estudo;
•  Promover uma pesquisa (internet) sobre as entidades (divindades) 
mencionadas na música, reunindo subsídios para um debate sobre as religiões 
de matriz africana.
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ATIVIDADE 2
Visita à Praça Tiradentes: 
reconhecimento do Irôko.

TEMA
Irôko da Praça Tiradentes.

JUSTIFICATIVA
Necessidade de promover o contato real do aluno com espaços especiais 
para as religiões de matriz africana.

OBJETIVO
Aproximar o aluno do espaço público onde se insere o Irôko para o 
reconhecimento do local como sagrado e destinado a determinadas práticas 
religiosas, em que a natureza é reverenciada e reconhecida como forma de 
conexão entre os homens e as divindades.

CONTEÚDO
Pesquisa sobre o signi�cado das Gameleiras para a memória da presença 
negra em Curitiba, no site da Linha Preta Curitiba; visita à praça e registro 
fotográ�co do local; valorização dos espaços sagrados para as religiões de 
matriz africanas.

RECURSOS
Acesso à internet; fotogra�as digitais (celular) e anotações pessoais; 
materiais levantados no último encontro para a realização do debate.

METODOLOGIA
• Apresentação das fotos realizadas e partilha das informações e impressões 
sobre a visita;
• Apresentação dos conteúdos levantados na pesquisa realizada no último 
encontro;
• Realização de um Seminário sobre religiões de matriz africana;
• Produção textual individual sintetizando os conhecimentos construídos 
sobre os conteúdos trabalhados. 
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ATIVIDADE 3
Umbanda e Candomblé: 
intolerância religiosa e preconceito.

TEMA
Conhecendo a Umbanda e o Candomblé.

JUSTIFICATIVA
Necessidade de proporcionar aos alunos oportunidades de  conhecer 
aspectos das duas religiões da cultura afro mais difundidas no Brasil.

OBJETIVO
Promover o conhecimento do aluno sobre a Umbanda e o Candomblé, 
desmisti�cando preconceitos e promovendo o respeito à diversidade 
religiosa na escola e na sociedade.

CONTEÚDO
Umbanda e Candomblé, da África para o Brasil e América do Sul.

RECURSOS
Textos impressos.

METODOLOGIA
• Leitura e interpretação de trechos do texto Lugares de axé: notas 
sobre um inventário de terreiros de candomblé em Curitiba e região 
Metropolitana, presentes nas páginas 248-269 do livro Abordagem 
sociológica sobre a população negra no Estado do Paraná, de Ana 
Zaiczuk Raggio, Regina Bergamaschi Bley e Silvia Cristina Trauczynski  
(org.) (PARANÁ, 2018);
• Apontamentos pessoais sobre os principais conceitos relacionados às 
religiões de matriz africana, visando eliminar os estereótipos vigentes que 
alimentam preconceitos;
• Debate e produção textual de síntese individual.
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ATIVIDADE 4
Baobás africanos: 
mais que uma árvore de formas únicas.

TEMA
Conhecendo o Baobá africano.

JUSTIFICATIVA 
Compreender a importância da natureza na conexão do homem com o 
sagrado.

OBJETIVO
Aprofundar conhecimentos sobre o Baobá africano, relacionando–o com 
a Gameleira Branca e a importância de ambas no contexto das religiões de 
matriz africana.

CONTEÚDO
Baobás: características e importância social e cultural para os africanos.

RECURSOS
Textos impressos e imagens da internet.

METODOLOGIA
•  Leitura e interpretação de textos:
 • Baobá, de Semira Adler Vainsencher (VAINSENCHER, 2016);
 • O Simbolismo da Árvore-Mundo no Candomblé: Conexão entre o 
Mundo dos Homens e o Mundo dos Deuses.  Cristiano Henrique Ribeiro dos 
Santos (SANTOS, 2001);
 • Gameleiras Brancas, poema de Mel e Candiero, disponível na 
Revista Curitiba Afro (HUMAITA, 2013, p. 45);
•  Produção textual individual, apontando diferenças e similaridades entre o 
Baobá e a Gameleira Branca em seus aspectos culturais;
•  Material complementar: 
Vista minha pele. Link: https://youtu.be/LWBodKwuHCM ;
Intolerância Religiosa nas escolas. Link: https://youtu.be/rLPm_BhDT6A ;
Intolerância religiosa para crianças. Link: https://youtu.be/Wp80wkree0E ;
•  Debate e produção textual de síntese individual.
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ATIVIDADE 5
Intolerância religiosa. 

TEMA
Religião e igual acesso aos direitos.

JUSTIFICATIVA
O aluno precisa reconhecer manifestações de preconceito, resistir à 
invisibilidade e combatê-la, assim como conhecer as leis que tratam da 
liberdade de culto e também aquelas que tratam dos preconceitos praticados. 
Deve saber também que, embora existam direitos assegurados pela legislação 
vigente, na prática, as religiões de matriz africana têm, muitas vezes, essa 
garantia violada.

OBJETIVO
Debater sobre o preconceito e a invisibilidade do negro no ambiente escolar e 
na sociedade, com ênfase no preconceito contra as religiões de matriz africana.

CONTEÚDO
Art. 5° e 215 da Constituição Federal de 1988, disponível no link: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.

RECURSOS
Vídeos e textos impressos.

METODOLOGIA
Apreciação de vídeos que tratam da intolerância contra as religiões de matrizes 
africanas no Brasil e valorização da diversidade:
 •   A intolerância contra as religiões de matrizes africanas no Brasil 
ONU-Brasil. Disponível em:  https://youtu.be/tSbl2LwFB1s?list=PLH2UU-
5dpdTNIV71YiqbZll6mEJlnPnkYw.
 •   Intolerância contra religiões de matriz africanas é racismo. SEPPIR 
PR. Disponível em:  https://youtu.be/BczjxqX557M?list=PLH2UU5dpdTNI-
V71YiqbZll6mEJlnPnkYw.
  • Documentário Reparação: Cultura Afro-descendente. Disponível 
em:  https://www.youtube.com/watch?v=5MLbYkJMzvA.
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GAMELEIRAS BRANCAS

Folhas verdes brilhantes

Troncos e galhos...

Vi nas Gameleiras uma nova era

A negra ancestralidade

Em nossa cidade, terra dos pinheirais

Inicia-se um jamberessu

Os tambores de corda

Acordam... dentro da pequena calunga

Em frente à catedral

Inicia o rito de homenagem

Aos primeiros...

Que a história escrita esqueceu.

Quem não viu

Ouvirá falar das Gameleiras sagradas

Da capital do Paraná.

MEL E CANDIERO, in.: Revista Curitiba Afro.
Curitiba: Centro Cultural Humaita, 2013. 

Acesse no link: http://bit.ly/revistacuritibafro



Conheça alguns dos 
pontos de memória 
da presença negra em 
Curitiba, acessando a 
Linha Preta Curitiba 
na internet ou fazendo 
uma aula de campo no 
Centro Histórico.



 

incluindo fatos e personagens de referência para a compreensão das 

importantes contribuições de africanos(as) e afrodescendentes para o nosso 

desenvolvimento social e cultural, em todos os ciclos econômicos da nossa 

história. O percurso da Linha Preta pode ser feito no Centro Histórico de 

Curitiba - Largo da Ordem - ou no site Linha Preta Curitiba. 

 O projeto é uma iniciativa do Centro Cultural Humaita para 

valorização e visibilidade da presença negra e das heranças culturais afro 

em Curitiba e no Paraná e vem sendo desenvolvido desde 2015, quando 

foi apresentado no II COPENE - Congresso de Pesquisadores Negros do Sul. 

A ideia é ampliar a pesquisa para todas as demais cidades centenárias do 

apenas como mão de obra escravizada, mas principalmente como detentora 

de saberes e tecnologias africanas.

 A Linha Preta visa compartilhar conhecimentos  conectados com a 

História do Paraná e do Brasil,  levantados por pesquisadores da história 

e cultura afro-curitibana e afro-paranaense, narrando a saga da presença 

negra na História de Curitiba desde a sua fundação.

 A aula de campo percorre cerca de 1 km e tem como objetivo despertar 

a curiosidade de estudantes e professores para a importância da memória e 

da reconstrução da nossa narrativa histórica, tratando as populações negras 

e indígenas com isonomia. As histórias são apresentadas de um ponto de vista 

afrocêntrico, ou seja, repleto de musicalidade, corporeidade e  oralidade.  

 O site e redes sociais foram elaborados e desenvolvidos por alunos de 

Jornalismo da UniBrasil durante o primeiro semestre de 2018 na disciplina 

Laboratório de Assessoria de Imprensa, em parceria com o Centro Cultural 

Humaita - Centro de Estudo e Pesquisa da Arte e Cultura Afrobrasileira.

CLIQUE NOS LINKS ABAIXO E ACESSE AS PÁGINAS DA LINHA PRETA NA INTERNET

https://linhapretacuritiba.wixsite.com/linha-preta

https://www.facebook.com/linhapreta.cwb

https://www.instagram.com/linhapreta.curitiba/
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