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RESUMO: O conteúdo desse trabalho está focado em expor um estudo sobre o Candomblé, 

entendendo o processo de encobrimento dessa religião e sobre como o Estado age nesse fenômeno, 

sobretudo,  com a ausência de políticas públicas. Para isso, parte-se de análises das ações 

afirmativas – por meio de levantamento dos planos diretores e das ações estatais para com religiões – e 

análises empíricas – por meio de visitas a campo – constituídas a partir do esforço de dois projetos de 

pesquisa – Igbadu: Territórios, gênero e história dos candomblés de Goiânia (FAPEG/SEMIRA) e 

Mães de santo: domínios territoriais, sociais e históricos do sagrado em Goiânia - GO 

(FAPEG/SEMIRA). Assim, o Candomblé será visto em uma discussão amplificada, não sendo 

interessante nesta abordagem trabalhar minuciosamente os seus elementos, mas sim a sua inserção na 

sociedade, neste caso com um recorte espacial sobre Goiânia e Região Metropolitana. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre o Candomblé de Goiás ainda não possuem uma ampla valência no 

cume científico e só começaram a ganhar forma na emergência do século XXI, com a 

execução de projetos que se apropriam dessa gama de estudos. Tais projetos foram propostos 

e executados por Scaramal (2005; 2008) 
3
 e Vieira Silva (2008) 

4
.  

Essa situação de desconhecimento sobre uma disposição cultural que se diferencia da 

hegemonia cristã/católica goiana nada mais é do que um sub processo de uma realidade mais 

ampla de negação do subalterno na sociedade. Este trabalho, de qualquer forma, não visa 

simplesmente estabelecer um discurso étnico multiculturalista que busque uma pretensa e 

questionável compensação imediatista dessa realidade, mas de estabelecer justamente um 

mapeamento histórico, social e, principalmente, geográfico do processo de subalternização 

das Religiões de Matriz Africana em Goiás. 

Assim sendo, torna-se problemático estabelecer aqui uma análise que se consolide 

apenas no campo do empírico, como também uma que dispense o espaço vivido e que se 

mantenha apenas na teoria. É preciso um confronto, talvez dialético, entre essas duas formas 

de trabalho, que valorize tanto a expressão candomblecista e sua inserção na disposição 
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social, quanto a execução de análises que versem sobre como os processos de ocidentalização 

do espaço colonizado acontecem e se perpetuam.  

A grosso modo, podemos dizer que o meio acadêmico desconhecia, até então, a 

própria existência do Candomblé em Goiânia, pensava-se que havia apenas a Umbanda
5
. 

Assim, temos que a inegável invisibilidade dessa religião se configura como um sintoma 

anômico coletivo que se faz presente tanto no meio social, quanto no imaginário individual, 

que alimenta preconceitos de toda ordem e oprime a presença de manifestações culturais que 

não as do Eu-ropeu nas relações do cotidiano. 

Homi Bhabha, Boaventura de Sousa Santos, Edward Said e Enrique Dussel são alguns 

nomes dos principais autores que trabalham com as formas de encobrimento das 

representações que fogem ao padrão ocidental. Desse modo, ser-nos-á extremamente útil uma 

rápida e modesta releitura de alguns trabalhos desses autores, confrontando as suas lógicas 

com a discussão científica cultural em geral e com o recorte temático do presente certame. A 

intenção aqui não é a de alcançar uma simples e direta superação do tema, mas talvez um 

contrapelo que fuja ao senso comum e que escape das tentativas, até então fracassadas, 

proclamadas pela ciência de contrabalançar o desequilíbrio da relação dominante/dominado 

ou hegemônico/hegemonizado. 

 

2. APONTAMENTOS TEÓRICOS: ENCOBRIMENTO, DIFERENÇA, O “OUTRO” E A 

QUESTÃO DA IDENTIDADE 

 

2.1 Uma reinterpretação das relações culturais: a diferença cultural e o terceiro espaço em 

Homi Bhabha 

Sobre as condições sociais de enunciação de culturas marginalizadas, é extremamente 

válido e necessário estabelecer algumas elucidações sobre as apropriações teóricas e 

enunciativas que circundam análises científicas que versam sobre esse campo do 

conhecimento. De início, serão tratadas as observações sobre diversidade e diferença cultural. 

Homi K. Bhabha estabelece uma nítida diferenciação entre ambos os termos, 

julgando-os como expressões opostas. Nesse sentido, o autor indiano alimenta uma crítica às 

construções de diversidade cultural, pois, primeiramente, da mesma forma que essa 

diversidade é enunciada, ela é contida pela ordem de uma hegemonia cultural. Em segundo 

lugar, o multiculturalismo é, para este autor, sempre acompanhado de enunciações racistas, 

graças à falácia da blindagem universalista que camufla valores etnocêntricos em seu 
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discurso
6
. Nesse momento, portanto, temos uma desconstrução de teses que oram por uma 

fantasiosa homogeneidade cultural responsável pela elaboração de pensamentos que 

defendem a existência de uma suposta cultura nacional plural ou um Estado-nação com uma 

identidade própria; identidade essa que se alastra desde a cultura subjugada, negada a todo 

instante, até a forma dominante que impõe uma ordem geral de civilidade, que limita e 

condiciona o pensamento social
7
. 

De forma simples e direta, a diversidade seria uma proposição universalista que peca 

por não enunciar uma situação de desigualdade, enquanto a diferença cultural abarcaria toda 

uma gama de construções sociais que dominam e impõem normas que impedem o 

estabelecimento de determinadas manifestações culturais na totalidade do espaço. 

A constituição desse espaço, ainda de acordo com Bhabha, segue uma lógica 

proveniente na dialética entre o meio que proclama e o meio da proclamação que, de forma 

não necessariamente consensual, estabelece uma terceira ordem: 

 

A produção de sentido requer que esses dois lugares [o lugar do enunciado e 

o da enunciação] sejam mobilizados na passagem por um Terceiro Espaço, 

que representa tanto as condições gerais da linguagem quanta a implicação 

especifica do enunciado em uma estratégia performativa e institucional da 

qual ela não pode, em si, ter consciência. O que essa relação inconsciente 

introduz é uma ambivalência no ato da interpretação
8
. 

 

Dessa forma, esse Terceiro Espaço, entendido como um fruto da interação entre dois 

espaços produzidos, pode ser encarado analogicamente com o processo de hibridação. Essa, 

para o autor, representa as próprias relações presentes nesse Terceiro Espaço, que, no caso das 

Religiões de Matriz Africana, pode ser entendido como todo o espaço diaspórico em si. 

Mas o que é a hibridação? É fato que a sua discussão vem rendendo acalorados e ricos 

debates em torno de determinados eixos das ciências humanas, mas é preferível não 

engrossarmos em demasia essa discussão, uma vez que ela não constitui a preocupação 

central desta análise. Entendemos essa definição como uma forma de desequilíbrios entre a 

relação de distintos valores pré-determinados que exercem mudanças entre si, podendo, em 

seguida, gerar novas modificações com demais valores. A hibridação não seria algo estático 

ou mecânico, como uma síntese medíocre de uma correlação de forças, mas de um processo 

dinâmico que não possui uma ordem narrável ou um fim certo. 

Outras considerações importantes proferidas por Bhabha se referem ao grau ocorrência 

dessa hibridação, que se faz inconstante, e de que ela independe da vontade do sujeito, por 
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este não possuir consciência e tão pouco um controle desse processo. Portanto, a lógica de 

produção desse terceiro espaço é caracterizada como um lugar comum dos diferentes sistemas 

de enunciação que não possui um lócus fixo no contexto social, tratando-se de uma situação 

de ocorrência das interações interculturais
9
.  

No âmbito empírico de pesquisa dos Projetos Mães de Santos e Igbadu, podemos 

perceber que essa produção de terceiro espaço acontece de forma frenética no âmbito 

paisagístico do Candomblé, que, mesmo sendo considerada uma religião “pura”, apresenta 

influências cristãs e kardecistas, em graus maior ou menor, dependendo da comunidade de 

terreiro e de sua localização, bem como dos valores históricos que imperam sobre a 

consciência dos indivíduos desses terreiros.  

 

2.2. Enrique Dussel e o Encobrimento do Outro: a desconstrução da “modernidade” do 

homem europeu 

Dussel, com a sua tão importante obra intitulada “1492, O Encobrimento do Outro: a 

origem do mito da modernidade”, resultado de algumas conferências proferidas em Frankfurt, 

estabelece uma reformulação da teoria da colonialidade, avaliando o processo de dominação 

colonial ocidental a partir da lógica do eurocentrismo
10

. Para ele, o processo de 

descobrimento da América demarca o início do mito da modernidade, que representava a 

forma com que o europeu se impõe enquanto ser social moderno, provido de razão, e que por 

isso possui uma total superioridade sobre o Outro colonizado.  

Para Dussel, o pensamento iluminista propiciou uma atmosférica teórica que permitiu 

uma visão do si mesmo, que enquadrava o homem europeu como o único ser moderno, 

considerando o início processo da modernidade datado a partir do Renascimento
11

. 

Quando pratica uma releitura do pensamento europeu iluminista, que coloca a Europa 

como centro e como o “fim da história”, Dussel contextualiza essa ideologia moderna com a 

referência histórica do descobrimento da América e efetua a seguinte afirmação: 

 

Nossa hipótese, pelo contrário, é que a América Latina, desde 1492, é um 

momento constitutivo da Modernidade, e a Espanha e Portugal como seu 

momento constitutivo. É a “outra cara” (teixtli, em asteca), a Alteridade 

essencial da Modernidade. O ego ou a “subjetividade” européia imatura e 

periférica do mundo mulçumano que se desenvolverá até chegar com 

Fernando Cortês, na conquista do México (o primeiro “espaço” onde o 

referido “ego” efetuaria um desenvolvimento prototípico), a se tornar 

“Senhor-do-mundo”, como “vontade-de-poder”. Isto permitirá uma nova 

definição, uma nova visão mundial da Modernidade, o que nos descobrirá 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

__________________________________________________________________ 

5 

 

não só seu “conceito” emancipador (que é preciso subsumir), mas 

igualmente o “mito” vitimário e destruidor, de um europeísmo que se 

fundamenta numa “falácia eurocêntrica” e “desenvolvimentista” 
12

. (grifos 

do autor) 

 

Dessa forma, nota-se nessas palavras a desconstrução da perversidade travestida de 

razão, em que o processo de colonização da América Latina seria um meio de o europeu se 

afirmar não mais como periferia da Ásia e sim como o modelo de superioridade a ser seguido. 

Em seguida, analisando a forma com que esse ser “moderno” age no esforço da 

expansão colonial e de encobrimento das Outras culturas “inferiorizadas”, o autor fragmenta a 

sua análise a partir de quatro conceitos: “invenção”, “descobrimento”, “conquista” e 

“colonização”.  

Por invenção, tem-se o período inicial de descobrimento do território americano, que 

era entendido como sendo o próprio continente asiático ainda inexplorado. Essa crença inicial 

corrobora justamente a “invenção” dos povos ameríndios como seres asiáticos, tendo todas as 

suas tradições culturais encobertas em sua alteridade
13

. O descobrimento nada mais é, enfim, 

do que a descoberta desse Outro exótico, a “quarta” parte do mundo que daria o toque final 

para que a Europa se tornasse o centro, de onde a modernidade, segundo Dussel, deixaria a 

condição de mito para evoluir à condição de “conceito” 
14

. 

Sendo o conquistador “o primeiro homem moderno ativo, prático, que impõe sua 

„individualidade‟ e violenta a outras pessoas, o Outro” 
15

, o processo de conquista trata-se de 

ir além da observação do estético e de atribuições dos valores do Eu para com o Outro, mas 

de praticar o processo de controle sobre o nativo em vias de fato, com a ação da dominação 

militar, anulando através da força das armas, todo o conteúdo da alteridade do subalterno, 

considerado como ser “inferior”, herege e inimigo da santa fé cristã. 

O derradeiro estágio do processo de encobrimento é, finalmente, a “colonização do 

mundo da vida (Lebenswelt)”. Isso seria, de forma simples, a dominação não mais do índio e 

do escravo africano, mas da sua forma de vida, dos seus valores morais e de como se deveria 

conduzir a sua vida no espaço diaspórico.  

Posto esses elementos, Dussel finalmente pondera que esses sucessivos estágios da 

dominação sobre o Outro, configurou a existência de 

 

uma raça mestiça, uma cultura sincrética, híbrida, um Estado colonial,  uma 

economia capitalista (primeiro mercantilista e depois industrial) dependente 

e periférica desde seu início, desde a origem da Modernidade (sua “outra-
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face”: te-ixtlí). O mundo da vida cotidiana (Lebenswelt) conquistadora 

conquistará o mundo da vida do índio, da Índia, da América.16 

 

Dessa forma, ao transplantarmos toda essa figura enunciativa estabelecida por Dussel 

para a realidade das Religiões de Matriz Africana em Goiás, temos a inegável afirmação – 

ainda mais quando confrontamos essa teorização com o empírico, como veremos adiante – de 

que a cultura do Candomblé habita uma categoria inferior (inferiorizada) das dimensões de 

modernidade dos valores europeus implantados a partir dos modelos de invenção, 

descobrimento, conquista e colonização que impõem uma ordem cotidiana que o subalterno 

candomblecista não consegue romper. Essa dificuldade se dá justamente por este se encontrar 

em uma instância em que os valores da modernidade do pensamento racional europeu e todos 

seus desdobramentos e ações suprimem a sua voz e negam a existência, bem como a pureza 

de sua religião e dos seus valores culturais. 

 

2.3. Edward Said e a Geografia Imaginativa 

Longe de estar distante da metodologia e análise teórica posta por Dussel, Edward 

Said também possui uma grande representatividade nos estudos que abstraem as contradições 

presentes na fala eurocêntrico. Na verdade, Said é considerado um dos pioneiros – juntamente 

com Frantz Fanon e alguns outros – na produção dessa forma de trabalho, mais tarde 

denominada como Teoria da Subalternidade ou, simplesmente, estudos Pós-Coloniais. 

A contribuição de Said, enfim, tornou-se deveras importante para os estudos sociais, 

principalmente pelos desdobramentos e impactos que o seu certame desvelou. Seu enfoque, 

contudo, não se dá sobre a América Latina, como trabalha Dussel, mas sim do Oriente, ou 

melhor, do Orientalismo, que seria uma espécie de categoria das ciências humanas sobre a 

porção leste do globo terrestre. 

Lendo a sua obra temos que, por inegáveis exemplos que o autor revela, os processos 

de invenção da cultura oriental são rotineiros não tão somente no senso-comum tão criticado 

pela ciência, mas também pelas atrocidades epistemológicas empenhadas por essa mesma 

ciência. Entende-se, a partir daí, que as construções acadêmicas sobre a cultura oriental em 

seus valores religiosos, sociais, tradicionais são não tão somente preconceituosas, como 

também impregnadas por uma carga ideológica que possui amplas dimensões históricas, 

marcadas por uma ideologia arraigada de induções imaturas que conferem ao objeto uma 

representatividade que lhe é falsa
17

. 
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Desse modo, Said segue desconstruindo os autores classificados como orientalistas
18

 

que possuíam uma grande carga a priori em seu momento de análise: 

 

Quando um orientalista erudito viajava no país da sua especialização, era 

sempre com máximas abstratas inabaláveis sobre a “civilização” que tinha 

estudado; raramente os orientalistas estavam interessados em algo que não 

fosse provar a validade dessas “verdades” mofadas, aplicando-as, sem 

grande sucesso, a nativos que não as compreendiam – degenerados, 

portanto
19

. 

 

Entre as muitas categorias que esse autor trabalha, está o caráter da Geografia 

Imaginativa, onde a representação do que oriental periferizado espacialmente do centro 

europeu, já demanda uma análise que por si mesma tende à negação da alteridade do outro.  

Said elucida essa questão quando exemplifica a situação de um grupo de pessoas que 

se estabelecem em um ambiente territorialmente delimitado, estabelecendo ali os seus valores, 

as suas crenças. Dessa forma, todo o contexto externo a esse espaço, com valores que são 

estranhos aos indivíduos desse grupo, são considerados apenas como a cultura “deles”, que 

possui características comparáveis ou não à “nossa”. Essa perspectiva é um modo de se 

estabelecer distinções geográficas puramente arbitrárias. 

Portanto, quando se estabelece em um determinado espaço, uma certa confluência de 

valores e práticas, atribui-se a elas uma afetividade maternal que descaracteriza tudo o que é 

estranho. Assim, ao se estabelecer uma valoração social da cristandade, do conceito de 

pecado, do maniqueísmo, a elevação do monoteísmo e a santificação do ciúme de um deus. 

Tem-se aí uma ambientação quase que inquebrável, sob o ponto de vista social e geográfico, 

que exonera e marginaliza a figura da cultura alheia à forma dominante, como ocorre com o 

Candomblé. Se “eu” pratico uma adoração religiosa cristã e “ele” pratica o culto dos orixás, 

logo eu o vejo como um herege, que precisa de salvação e que, portanto, precisa ser 

evangelizado; dessa forma eu executo sobre o Outro o meu pró-elitismo religioso que o 

encobrirá, uma vez que eu negarei o tempo todo a sua alteridade. 

 

2.4. Boaventura de Sousa Santos e a afirmação da identidade 

O debate sobre a identidade demanda uma grande e extensa bibliografia e análise de 

conteúdo. Sobre esse assunto, Boaventura Santos escreve um artigo que está longe de ser a 

sua obra mais conhecida, mas que foi escolhido aqui nesse trabalho por ser capaz de 

estabelecer profundas reflexões que serão extremamente úteis aqui nessa análise. 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

__________________________________________________________________ 

8 

 

Quando se fala de identidade, para Santos, não estamos falando de algo exatamente 

fixo, com um grau de rigidez delimitado e que não possui a propriedade de sofrer mutações. 

As identidades, mesmo as mais “sólidas”, não possuem uma determinada exatidão. Dessa 

forma, para este autor, “identidades são, pois, identificações em curso” 
20

. 

Talvez, apenas com essa afirmação, poderíamos estabelecer um direcionamento 

teórico que não cabe aqui nesse trabalho, pois ao relacionar com as noções conceituais 

trabalhadas nos outros autores aqui citados, poderíamos realizar sérios desdobramentos. Se 

Bhabha afirma a emergência de um Terceiro Espaço habitado por processos intermináveis de 

hibridações, por exemplo, e considerando que a identidade desse ser hibridado é tão volátil 

quando o processo de transformação cultural, chegamos à breve conclusão de que não existe 

um lócus temporal para que se analise uma determinada cultura. Portanto, visualizar uma 

expressão religiosa, como a do Candomblé, é analisar apenas um breve momento, que em 

instantes não determinados se modificam e se ressignificam, obedecendo, é claro, os ditames 

e leis do lado mais forte, mais hegemônico. 

Nessa obra de Santos, logo em seu início, existe um importante direcionamento: 

 

Sabemos também que as identificações, além de plurais, são dominadas pela 

obsessão da diferença e pela hierarquia das distinções. Quem pergunta pela 

sua identidade questiona as referências hegemônicas mas, ao fazê-lo, coloca-

se na posição de outro e, simultaneamente, numa situação de carência e por 

isso de subordinação (...). A questão da identidade é assim semi-fictícia e 

semi-necessária. Para quem a formula, apresenta-se sempre como uma ficção 

necessária. Se a resposta é obtida, o seu êxito mede-se pela intensidade da 

consciência de que a questão fora, desde o início, uma necessidade fictícia. 

É, pois, crucial conhecer quem pergunta pela identidade, em que condições, 

contra quem, com que propósitos e com que resultados.
21

 

 

São muito intrigantes as expressões “obsessão da diferença” e “hierarquia das 

distinções” presentes nesse trecho. O que fica explícito aí é justamente o subalterno se 

estabelecendo enquanto “diferente” (em um grau de obsessão) em que ele se auto declara na 

condição de inferiorizado hierarquicamente. O ato de interrogar a própria identidade faz com 

que esse sujeito encoberto negue a sua própria alteridade. Por exemplo: o Candomblecista que 

pergunta pela sua identidade, está até questionando a dominação hegemônica cristã, mas 

também está se estabelecendo enquanto o Outro, o exótico, o “eles” a que Said se referia.  A 

resposta dessa indagação tende a ser a própria virtualidade da pergunta. Quando se identifica 

quem indaga, identifica-se logicamente quem necessita de uma afirmação social, quem, 

portanto, enquadra-se na condição de silenciado, de invisibilizado, enfim, de encoberto. 
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3. RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA NA REGIÃO METROPOLITANA DE 

GOIÂNIA: A NEGAÇÃO DO ESTADO E A REALIDADE DO ENCOBRIMENTO  

 

Postas as análises que baseiam a pertinência do presente certame, faz-se necessário 

expor agora uma contextualização tempo/espaço do campo de estudo, evidenciando alguns 

elementos que permitam exercer um apoio às representações teóricas mencionadas. Desse 

modo, a principal preocupação agora é a de colocar em voga alguns elementos práticos que 

sejam capazes de explicar a realidade imperante sobre o Candomblé goianiense. Não obstante, 

partimos da premissa básica que diz que todo espaço social é historicamente produzido, ou 

seja, “sua especificidade depende basicamente da forma como se dão as relações sociais em 

determinado momento histórico” 
22

. 

A cidade de Goiânia teve o seu processo de fundação concretizado no ano de 1933. 

Desde então, a capital do estado conta com uma apurada ação política que entra em total 

consonância com os pressupostos básicos que circundam a esfera do sistema capitalista, desse 

modo todo processo de expansão dessa cidade seguiu indubitavelmente a lógica da 

segregação espacial. Partindo desse entendimento, percebemos que Goiânia e Região 

Metropolitana se constituem por um intenso processo de expansão urbana acelerada. 

Concatenando essa idéia com o pensamento de Freitas
23

, podemos expressar a idéia de que 

esse ritmo de expansão vertiginosa do espaço urbano, associada ao processo de crescimento 

econômico, demanda uma crescente taxa de desigualdade social. 

Essas características, de fato, não fogem à regra geral de expansão das grandes 

metrópoles brasileiras. Assim, é nesse meio contextual que as Religiões de Matriz Africana 

encontram-se inseridas, disputando esse espaço cada vez mais competitivo, gerado por uma 

lógica perversa que não oferece ao subalterno a mínima possibilidade de emergir um 

contraponto enunciativo. Temos aí um espaço produzido por meio de uma série de 

contradições promovidas pela lógica capitalista, em que a dinâmica da criação dos conjuntos 

habitacionais segue uma ordem de hegemonia social, em que os grupos dominantes são 

contemplados pelas ações do Estado, enquanto os grupos menos favorecidos dispõem, quando 

raro, de lotes para moradias em regiões periféricas, muitas vezes por meio de invasões e até 

de formação de favelas
24

. 

O fruto explícito dessa realidade é a marginalização sócio espacial das Comunidades 

de Terreiro em Goiânia e Região Metropolitana. Essas comunidades caracterizam-se por 

ocuparem terrenos localizados inicialmente em regiões totalmente afastadas dos grandes 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

__________________________________________________________________ 

10 

 

centros, mas que, com o passar do tempo, foram alcançadas pela caótica expansão do meio 

urbano, proporcionando sobre os terreiros consideráveis pressões sobre as suas manifestações 

simbólicas. Os Ilê Axés
25

 habitam regiões de Goiânia que antes eram periféricas e com baixo 

índice de especulação mobiliária e que depois passaram a contar com uma significativa infra-

estrutura que não permite a permanência de grupos economicamente menos favorecidos, com 

a instalação de grandes mercados, centros comerciais, etc. 

Assim sendo, a resistência dos zeladores de Santos responsáveis pela manutenção 

desses Ilês torna-se cada vez mais problemática, uma vez que a área para a realização do culto 

do Candomblé necessita de um espaço relativamente amplo, enquanto a pressão exercida pela 

força do capital comprime cada vez mais esses espaços.  

Como podemos ver na planta baixa do Ilê Axé Gmbalé
26

 (na página seguinte), existem 

uma série de componentes simbólicos que necessitam de uma referência espacial, como os 

assentamentos de orixás e os locais onde são executados determinados rituais. É plenamente 

interessante observar a riqueza de elementos que constitui uma Comunidade de Terreiro. 

Ao observamos a planta, notamos a quantidade de assentamentos que se distribuem ao 

longo do terreiro. É destacável também a importância da vegetação, considerada sagrada, uma 

vez que a natureza é um elemento sagrado para o Candomblé. Portanto, é extremamente 

problemático imaginar um agrupamento religioso desse porte permanecendo em áreas 

diminutas e de alto valor mobiliário em uma região plenamente urbanizada. 
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Aproveitando esse destaque para o Ilê Axé Gmbalé, destacamos esse terreiro para 

exemplificar a realidade da segregação espacial operando sobre o Candomblé: a Iyalorixá
27

 

Mãe Jane Ti Omolú mantinha a estrutura do seu terreiro em uma região inicialmente afastada 

do centro urbano de Goiânia; entretanto, com o passar dos anos, a cidade chegou e “engoliu” 

a sua área, que se viu cada vez mais reduzida. Antes, ela possuía a total liberdade de tocar os 

atabaques nos rituais da sua religião madrugadas afora sem o menor problema, porém, após a 

expansão urbana ter atingido a sua propriedade, uma certa repulsa social se estabeleceu sobre 
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sua casa. Dessa forma, a zeladora teve de transferir o seu Ilê para uma região mais afastada na 

periferia de Aparecida de Goiânia, cidade metropolitana. O mesmo acontece com outros ilês 

estudados. Observemos o mapa que delimita a área de estudo do projeto: 

 

 

 

É visível, portanto, a dimensão da marginalização espacial dos terreiros de 

candomblés, que são resultantes dos processos de periferização e urbanização ocorridos 

diretamente na metrópole e na área metropolitana de Goiânia. Essa situação reflete, em parte, 

a lógica de produção do espaço capitalista responsável pela segregação, afastamento e 

expulsão de determinados segmentos sociais, serviços e população de áreas com fortes 

especulações imobiliárias para locais afastados dos centros.  

É válido ressaltar, ademais, o fator econômico reinante sobre essas comunidades de 

terreiro, quando se observa que nos centros urbanos os impostos territoriais (IPTU) assumem 

valores elevados com valores inacessíveis para a maioria dos Ilês, uma vez que as Religiões 

de Matriz Africana, em Goiás, não possuem registros de recebimentos de incentivos ou 

isenções fiscais. Essa constatação, também obtida ao longo da pesquisa, nos permite encarar 

mais uma esfera da realidade do encobrimento: a ausência de políticas públicas. 

As religiões cristãs – católica, protestante e kardecista – frequentemente contam com 

isenções de impostos sobre as áreas onde os seus templos se instalam, isso não acontece com 
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as religiões de Matriz Africana e Afro-brasileiras. Além disso, como vimos, a área territorial 

de um Candomblé é relativamente grande, pois conta com uma variedade maior de elementos. 

Portanto, não é difícil perceber que o imposto territorial sobre os Ilê Axés seja extremamente 

elevado. Temos aí um ponto de resistência à religião no meio urbano, visto que quanto mais 

valorizada a área da cidade, mais caro é o seu imposto e mais impossível torna-se a presença 

de um centro de Candomblé nessa área. 

Outro ponto que se faz problemático nesse ínterim é a questão da concessão de 

terrenos para comunidades religiosas. Como é sabido, todo loteamento demanda uma cota 

territorial para destinação de entidades religiosas. Vejamos o gráfico
28

 que se segue: 

 

 

Fonte: SEPLAN-GO, 2006. 

 

O gráfico é bem claro: dos vinte e cinco terrenos doados pela prefeitura para a 

construção de templos religiosos, a maioria absoluta – treze – é para a religião Católica 

Apostólica Romana; outros seis são para as variações do protestantismo, cinco para os 

Espiritualistas Kardecistas e um para a Marçonaria. È notável, portanto, a preferência do 

Estado que se auto afirma “laico” agindo em favor das religiões historicamente hegemônicas, 

atendendo apenas a lógica do poder que a religião dominante possui sobre a sociedade em 

seus valores coloniais. Finda-se aqui, enfim, essa análise com a deflagração desses dados 

preliminares que corroboram a velha hipótese sobre as formas de encobrimento sobre as 

práticas do subalterno na sociedade capitalista. 

Católica Protestante Kardecistas Marçonaria

13

6
5

1

Quantidade de Terrenos doados pela Prefeitura de 
Goiânia para Entidades Religiosas (2006)
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4. NUMA POSICIONALIDADE LIMINAR, O OUTRO QUE NÃO SE REVELA: NOTAS 

CONCLUSIVAS 

Não é a intenção desse trabalho estabelecer um discurso de caráter puramente 

denuncista que visa se estabelecer enquanto um instrumento político, mas sim instituir uma 

desconstrução de teorias que prezam pela representação de enunciações culturais como o 

meio imediato de constituir uma solução para a segregação social. Vê-se que o problema é 

histórico, geográfico e social 

Afinal de contas, se levarmos em consideração toda a proposta estabelecida por 

Foucault sobre as relações de poder na sociedade, percebemos que o Estado não possui a 

responsabilidade única das formas de encobrimento sobre o subalterno, mas que se estabelece 

apenas como um reprodutor da ordem de biopoder
29

. A lógica desse biopoder vai além de 

imposições estatais e vinculações burocráticas, essas seriam apenas meios reprodutores de 

uma lógica ainda maior que se faz presente em todas as instâncias e todos os graus de 

percepção, do microfísico ao macroespaço, configurando-se enquanto relações, talvez 

caóticas, de forças imanentes à própria conjuntura em que esse poder exerce influência
30

. Que 

forças são essas? O que as leituras exercidas nesse trabalho nos dizem é que elas são 

exatamente todas as cargas ideológicas estabelecidas pelo processo de colonização baseado no 

mito do europeu de crer na sua cultura como algo superior e um exemplo a ser seguido. 

Para tanto, o projeto pós-colonial é o de criar uma condição que desvincule o 

imaginário social das relações de valores dominantes, estabelecendo uma crítica ao 

pensamento conservador e também desvirtuando análises puramente fenomenológicas que 

esvaziam a totalidade da questão, mas também combatendo argumentos marxistas que 

analisam o “todo” e se esquecem do particular. Essa crítica aponta, sobretudo, para a 

proclamação de uma (des)ordem que prime pela ressignificação social e que anule os modelos 

sociais que silenciam o subalterno nas sociedades contemporâneas. 
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