
 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 1 

 
 

AXÉS EM JOINVILLE/SC: VIOLÊNCIAS, PRESENÇAS E 

DESCONTINUIDADES. 

Gerson Machado* 

 
Resumo: A partir das narrativas de dois membros do Candomblé de Joinville/SC discute-se suas 
trajetórias religiosas e o significado construído por eles em torno dessa religião, em diálogo com o espaço 
urbano. Evidenciam-se, sobretudo, zonas de tensionamentos, conflitos e acomodações, próprias de um 
espaço moderno e fluído, potencializando, entre outros aspectos, novas formas de sociabilidades e de 
experiências religiosas, contribuindo, assim, para uma fruição diversificada da cidade. 
Palavras-chave: Religiões afro-brasileiras, Candomblé, História de Joinville/SC. 
 
 
Abstract: From the narratives of two Candomble members in Joinville/SC it discussed religious 
trajectories and the meaning constructed by them around this religion, in dialogue with the urban space. It 
is proven, over all, regarding tensions, conflicts and accommodations, typical from a modern and fluid 
space, potentialized by, among other things, new forms of sociability and religious experiences, 
contributing, thus, for a diversified enjoyment of the city. 
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TRABALHO, MIGRAÇÃO E AXÉ1 

 

Joinville é uma cidade localizada a nordeste do estado de Santa Catarina e conta, 

atualmente, com uma população de, aproximadamente, 500 mil habitantes. 2 Entretanto, 

foi no decorrer das décadas de 1960 e 1980, principalmente, que a cidade experimentou 

um desenvolvimento econômico e populacional bastante avantajado. Boa parte da 

fisiognomia3 da atual cidade foi moldada a partir dessas décadas. Indústrias, trânsito 

caótico, deficiências nos serviços públicos essenciais revelam o quanto ela não estava 

preparada para o ritmo de crescimento que lhe foi imposto. 4  

                                            
* Universidade Federal de Santa Catarina - Programa de Pós-Graduação em História 
1 O termo axé é bastante conhecido no léxico brasileiro. É proveniente do idioma Yorubano e, em termos 
gerais, significa, energia, poder e força, sob os mais diversos pontos de vista, tanto os positivos quanto os 
negativos. É em torno da movimentação, ampliação e equilíbrio do axé que as religiões afro-brasileiras se 
organizam. 
2 A população total do Município de Joinville/SC, estimada pelo IBGE, para o ano de 2007, é de 487.003 
habitantes. (fonte: http://www.ibge.com.br/cidadesat/default.php - acessado em 23.07.2008). 
3 Para o conceito de fisiognomia ver: BOLLE, Willi. Fisiognomia da metrópole moderna. 2.ed.. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2000. “Genericamente falando, a fisiognomia benjaminiana 
é uma espécie de “especulação” das imagens, no sentido etimológico da palavra: um exame minucioso de 
imagens prenhes de história.” (p. 42) 
4 Em termos populacionais as taxas anuais de crescimento desse período variaram em torno de 7% ao ano, 
enquanto a média nacional era de 3,7% a.a.. Entre 1961 e 1972 a população salta de 70.687 para 126.559 
habitantes. A década de 1970 apresentou assustadores 115% de crescimento populacional. Ao final da 
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A cidade consolidou-se como um importante pólo de atração de migrantes na 

Região Sul do Brasil. Pessoas das mais variadas regiões do país para ela acorreram, 

carregadas das mais variadas expectativas, valores, crenças e identidades. Portanto, esse 

crescimento não era somente vegetativo. Joinville se configurou, assim, como um 

importante entroncamento geo-econômico-cultural dessa região. Tendo isso em conta, é 

preciso considerar que as vivências desses migrantes, anteriores ao estabelecimento na 

cidade, não foram apagadas, pelo contrário, serviram para compor um cenário 

simbólico, onde os grupos passaram a negociar os seus sinais diacríticos como forma de 

recomporem as suas identidades. 5 

Sendo Joinville uma cidade profundamente marcada pelo ethos do trabalho e 

pelo mito do empreendedorismo alemão, a presença religiosa afro-brasileira neste 

cenário apresenta-se de forma problemática, tendo em vista o reconhecimento e o auto-

reconhecimento dos seus membros. O termo religiões afro-brasileiras alcança um 

universo bastante amplo de denominações religiosas que possuem, por um lado, uma 

matriz proveniente do continente africano e, por outro lado, comungam do fato de terem 

sido inventadas no território brasileiro, numa trajetória que dialoga muito de perto com 

as configurações de cada período. Lívio Sansone propõe uma interessante periodização 

para a questão das relações raciais no Brasil, baseando-se em obras de intelectuais que 

versam sobre esse tema. Dessa forma Sansone propõem três períodos: O primeiro entre 

o fim da escravidão e os anos de 1920, quando “as relações sociais eram determinadas 

por uma sociedade altamente hierárquica, em termos tanto de cor, como de classe. Os 

indivíduos negros, que eram em sua maioria pertencentes às classes mais baixas, 

“sabiam o seu lugar” e a elite, que era inteiramente branca, podia manter suas posições 

facilmente, sem se sentir ameaçada”. 6 O segundo período é identificado desde a 

ditadura populista de Vargas, nos anos 1930, até o fim do período militar no anos 1970. 

Esse período seria marcado por um afrouxamento no quadro da mobilidade social, 

permitindo aos negros ascenderem posições dentro da excludente sociedade brasileira, 

                                                                                                                                
década de 1980 a população de Joinville já era de cerca de 387.000 habitantes. Esse aumento ocorre 
concomitantemente com o estabelecimento de várias indústrias, com maior destaque para as do ramo 
metal-mecânico e plástico. 
5 “... a tradição cultural serve, por assim dizer, de “porão”, de reservatório onde se irão buscar, à medida 
das necessidades no novo meio, traços culturais isolados do todo, que servirão essencialmente como 
sinais diacríticos para uma identificação étnica. A tradição cultural seria, assim, manipulada para novos 
fins, e não uma instância determinante.” (CUNHA,  1986, p. 85-96.) (Grifos no original) 
6 SANSONE, Livio. Da África ao afro: uso e abuso da África entre os intelectuais e na cultura popular 
brasileira durante o século XX. Afro-Ásia. Salvador, n.27, 2002, p. 249-269, ( p. 255). 
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graças às oportunidades no campo de emprego que passou a incorporar a mão-de-obra 

negra, desprezada no período anterior. Também, nesse período, “a cultura e a religião 

negra adquiriram maior reconhecimento oficial [sendo que] nos últimos anos da 

ditadura houve um crescimento da vida associativa em geral, que criou condições mais 

favoráveis para as organizações negras” 7, incluindo-se aqui uma expansão dos espaços 

religiosos afro-brasileiros, importantes caracterizadores da etnicidade negra. Por fim o 

último período que compreende o processo de redemocratização, na década de 1980, até 

os dias atuais, muito marcado pela abertura das importações que permitiram o acesso a 

muitos bens culturais estrangeiros, assim como pelo uso da cultura negra brasileira pela 

indústria cultural nacional e internacional. Vale ressaltar, ainda, que para esse autor no 

período anterior à abolição da escravidão a sociedade brasileira convivia muito mais 

amigavelmente com a cultura de origem africana do que depois da abolição.  

Dessa periodização proposta por Sansone é importante integramos ao conjunto 

das relações raciais aspectos das religiões afro-brasileiras, já que as mesmas só muito 

recentemente deixaram de ser religiões étnicas. 8 Todavia, devemos relativizar essa 

afirmação ainda que de forma incipiente, sob o peso de, caso não o fizéssemos, 

assumirmos uma postura generalista, sem respeitar as circunstâncias em que as mesmas 

se organizam. 

Considerando isso temos que, na atualidade, as religiões afro-brasileiras 

encontram sérias dificuldades para se manifestarem em Joinville. A expressão de alguns 

dos sinais diacríticos que identificam essas religiões em quaisquer outras cidades 

brasileiras enfrenta, além do preconceito advindo de uma considerável parcela da 

população, - muito vinculada às religiões cristãs conhecidas pelo sistemático combate a 

esses sinais-, o próprio poder público que acaba interferindo nos espaços religiosos, 

principalmente em função das leis ambientais, que normatizam e disciplinam, entre 

outros aspectos, o volume e a intensidade dos sons produzidos pelos atabaques, o 

sacrifício de animais entre outros aspectos. Há relatos de que diversos terreiros foram 

autuados e multados, em função da inspeção feita por fiscais ligados à fundação de meio 

ambiente do município que, portando equipamentos medidores de decibéis, verificaram 

a irregularidade da manifestação sonora desses instrumentos rituais. Entretanto, há casos 

                                            
7 SANSONE, Op. Cit.. p. 255. 
8 PRANDI, Reginaldo. As religiões negras no Brasil. Revista USP (dossiê Povo Negro 300 anos). n. 28, 
1988. 
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muito mais graves de invasão de terreiros em plena função ritual, por parte da polícia, 

em função de denúncias de maus tratos aos animais e de possíveis sacrifícios de 

crianças. 9 

O processo de crescimento industrial e populacional de Joinville, intensificado a 

partir da década de 1960, provocou também uma alteração nas práticas religiosas de 

matriz afro-brasileira que, até então, vinham sendo praticadas no cenário urbano. 

Conforme relatos a cidade, até então, possuía cultos dessa matriz que se manifestavam, 

a princípio, de forma aleatória e, em alguns casos, em casas de particulares e/ou 

terreiros dedicados a este fim. 

Entretanto, a partir da década de 1980, esse cenário passou por uma profunda 

alteração, em virtude de novos elementos que passaram a compor a cidade, como: o 

aumento populacional, a diversidade de rituais e de religiões e a conseqüente 

negociação dos sinais diacríticos, com os quais os grupos religiosos passaram a se 

identificar. Se até cerca de 1980 as práticas religiosas afro-brasileiras estavam mais 

próximas do modelo umbandista, a partir de então o cenário religioso da cidade passa a 

ser ocupado, também, pelos candomblecistas, com a instalação/fundamentação de um 

ilê axé10 na cidade.  

A expansão dessas religiões para além dos territórios de origem11 provocou uma 

dinâmica de incorporação de elementos e significações que não eram comuns nas 

versões mais tradicionais desses cultos. Um dos mais relevantes e que representa bem a 

situação do Candomblé em Joinville, é a incorporação de pessoas brancas no espaço 

sagrado dessas religiões. Isso foi observado, também, por Rita de Cássia Amaral e 

Vagner Silva em São Paulo, onde a inserção dessas pessoas significou, sobretudo, certo 

conforto econômico para as casas de culto, à medida que o culto exigia um considerável 

                                            
9 Cfe. VARGAS, Diogo. Crime Ambiental flagrado em terreiro de candomblé. In. Jornal A Notícia. 
Disponível em: http://an.uol.com.br/ancidade/2004/dez/08/3pol.htm, - acessado em 28 mar. 2006; 
DEMARCHI, Marcos Tadeu; DEMARCHI, Cristiane Santos Souza. Entrevista.  Joinville, 24. mar. 
2006. 
10 Ilê Axé, representa o espaço total de funcionamento de uma casa de santo, que inclui, entre outros: o 
barracão, a cozinha de santo, o quarto dos orixás, o(s) runkòs, entre outros. O termo yorubano, traduzido 
para o português, significaria algo como “Casa de Força”. Geralmente cada ilê axé é dedicado a um orixá 
específico e honorífico. Entretanto, num mesmo ilê axé, são cultuadas várias divindades do panteão. 
11 Especialmente na Bahia, Maranhão, Pernambuco e Rio Grande do Sul. 
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investimento econômico que nem sempre está disponível aos negros, os quais 

correspondem às parcelas mais empobrecidas da população brasileira.12 

Para o caso do Rio Grande do Sul, Ari Oro afirma que  

 
Essa procura de terreiros por parte dos brancos pobres geralmente está 
associada à busca de solução para problemas práticos como doenças, 
desemprego ou dificuldade econômica, ou problemas legais, 
geralmente relacionados à sua condição desfavorável de classe. Já os 
brancos de maior poder aquisitivo o fazem na busca de solução de 
problemas existenciais como os de sentido, identidade, afetivos, etc. 
Também o caráter misterioso, exótico e fascinante da religião dos 
orixás, associado à sua eficácia simbólica, contribui para a atração de 
brancos. 13 

 

Esse cenário mais voltado ao Sul e ao Sudeste do Brasil é, aparentemente, um 

pouco da situação em que os cultos afro-brasileiros se apresentam em Joinville. Esta 

cidade está num entroncamento entre essas duas regiões, ainda que, até o momento, não 

tenha sido observado nenhuma manifestação do Batuque Gaúcho em Joinville. 

Entretanto, é preciso destacar que nenhuma reflexão acadêmica foi feita a respeito desse 

fenômeno para a localidade em questão. Nesse sentido, nossa discussão, acreditamos, 

assume um papel importante, especialmente por se propor a interpretar de que forma as 

religiões afro-brasileiras se inserem na dinâmica da diáspora negra, em termos macro, 

considerando as questões nacionais e, em termos locais, buscando compreender como 

isso se processa no cenário apontado anteriormente. 

Tomaremos agora alguns aspectos dos dados mais atuais da população de 

Joinville, especialmente os referentes às denominações religiosas temos que apenas 

0,1% da população joinvilense se declara como pertencente às religiões afro-brasileiras, 

incluindo a Umbanda e o Candomblé. Essa porcentagem representa cerca de 500 

pessoas. Se compararmos com os dados destacados por Reginaldo Prandi, em relação à 

distribuição populacional por religiões no Brasil, temos que 0,34% dos brasileiros se 

declaram como pertencentes às religiões de matriz afro-brasileira, totalizando 571.329 

pessoas. Dessa forma, fica evidente uma diferença considerável se compararmos o 

cenário local com o nacional, já que a autodeterminação religiosa vinculada às religiões 
                                            
12 AMARAL, Rita de Cássia; SILVA, Vagner Gonçalves da. A cor do axé: brancos e negros no 
candomblé de São Paulo. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). Sọmàvọ: O amanhã nunca 
termina. São Paulo: Empório de Produção, 2005. 
13 ORO, Ari. Religiões afro-brasileiras do Rio Grande do Sul: passado e presente. Estudos afro-asiáticos. 
Rio de Janeiro, v. 24,  n. 2, 2002, p. 362. 
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afro-brasileiras em Joinville é bastante diminuta se compararmos com o cenário 

nacional, o qual apresenta, também, números diminutos, que escamoteiam o real 

universo dos praticantes dessas religiões. 

Nessa perspectiva, Reginaldo Prandi discute a baixa porcentagem de pessoas que 

se declaram como pertencentes às religiões afro-brasileiras, apontando prováveis causas 

que mascaram tais números. Para ele, em muitos casos, os adeptos das religiões afro-

brasileiras denominam-se católicos em virtude do sincretismo decorrente da situação 

histórica em que essas práticas se constituíram, proporcionando uma deturpação nos 

dados para menos. Paradoxalmente, quanto mais próximo da tradição do Candomblé, 

mais o fiel se professa católico, “quanto mais tradicionais os redutos pesquisados, mais 

os afro-brasileiros continuam se declarando, e se sentido, católicos. Mais perto da 

tradição, mais católicos.” 14 Outro dado que reforça esse escamoteio é o preconceito 

histórico e cultural em torno dessas religiões que impede a autodeclaração, mascarando 

o índice oficial. 

Acreditamos que o caso joinvilense possui outras variantes que, possivelmente, 

atenuam esses percentuais. Dentre eles, destacamos a narrativa histórica consagrada 

pela historiografia oficial que se baseia nos princípios do Deutschtum. Esta apregoa ao 

imigrante dessa etnia o papel de empreendedor, de herói, de desbravador. A crença é a 

de que, ao aportar em terras brasileiras, esse imigrante trazia todas essas qualidades, as 

quais, muitos acreditam, seriam inatas a todos os germânicos. 15 Todo sabe que essa 

crença fundamenta-se, também, em teorias de cunho racista, que estiveram muito em 

voga no Brasil em meado do século XIX até meados do século XX.16 Sandra Pesavento 

analisa o caso de Porto Alegre onde, no fim do século XIX, se consolida uma elite 

branca ilustrada, com ideais de modernização em todos os níveis da sociedade local e 

nacional, inspirados no ideário positivista. Diante disso, a autora questiona: “neste Rio 

Grande republicano não havia lugar para crendices, superstições, bruxarias, batuque, 

                                            
14 PRANDI, Reginaldo. As religiões afro-brasileiras e seus seguidores. Civitas Revista de Ciências 
Sociais. V.3, n.1, Porto Alegre: PUC/RS, jun. 2003, p.16. 
15SEYFERTH, Giralda. A colonização alemã no Vale do Itajai-Mirim. Porto Alegre: Ed. Movimento, 
1974; GRUNER, Clóvis. Leituras Matutinas; utopias e heterotopias da modernidade na imprensa 
joinvilense. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 2003 e MACHADO, Gerson. Memórias e relações étnicas: 
um olhar a partir da oralidade (1930-1940). Curitiba: Dissertação de Mestrado, 2003. 
16 SCHWARCZ, Lílian Moritz. O espetáculo das raças; cientistas, instituições e questão racial no Brasil. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
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feitiços... ou haveria?”17 Como resposta Pesavento evidencia várias práticas e 

personagens que continuaram a existir mesmo em detrimento de toda a campanha 

estabelecida por essa elite.  

Em muitos casos, entretanto, essas religiões estabeleceram processos de 

equivalências com elementos de outras religiões, especialmente o catolicismo e o 

espiritismo kardexista, conjugados com a cosmovisão africana. Assim, a umbanda, em 

grande medida, é fruto de um esforço intelectual que buscou dar o status de 

aceitabilidade e verossimilhança ao espiritismo, ao colar o mesmo a um discurso 

racional-científico, como bem aponta Artur Cesar Isaia, quando discute o papel dos 

intelectuais da umbanda que defendiam a ordenação e o progresso da religião em 

consonância com os idéias positivistas da nação brasileira.18 Numa outra perspectiva, 

Renato Ortiz ressalta que a compreensão da religião umbandista deve se dar de forma 

dinâmica, num “duplo movimento; primeiro, o embranquecimento das tradições afro-

brasileiras; segundo, o empretecimento de certas práticas espíritas e kardexistas”.19 

Aqui é preciso contrapor o caso de Joinville que, diferentemente da capital 

gaúcha, não possui uma história assentada nos princípios coloniais escravistas. Na 

verdade a Colônia Dona Francisca, que deu origem ao município de Joinville, nasce 

como um espaço redimido dentro do cenário nacional já que, a grosso modo, sua 

fundação situa-se no processo de modernização do estado/império brasileiro, marcado 

pelo esforço da substituição da mão-de-obra escrava pelo imigrante-colonizador-

trabalhador-assalariado. É importante ressaltar que uma das condições que o imigrante 

tinha de respeitar na referida colônia era a impossibilidade de possuir escravos. 

Contudo, essa determinação não o impedia de utilizar essa força de trabalho, já que é 

sabido que, no entorno da colônia, havia vários sesmeiros, proprietários de escravos, 

sendo a contratação desse tipo de mão-de-obra algo plenamente plausível, tema que 

carece de pesquisa.20 

Apesar de não haver dados estatísticos confiáveis, a vivência entre o povo-de-

santo nos informa que, atualmente, as casas de Candomblé em Joinville são 

                                            
17 PESAVENTO, Sandra Jathay. Negros feitiços. In: ISAIA, Artur César (org.). Orixás e espíritos: o 
debate interdisciplinar na pesquisa contemporânea. Uberlândia: EDUFU, 2006, pp.129-172., p. 130. 
18 ISAIA, Artur Cesar. Ordenar progredindo: a obra dos intelectuais de umbanda no Brasil da primeira 
metade do século XX. Anos 90. Porto Alegre, n. 11, julho de 1999, p. 97-119. 
19 ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 33. 
20 FONTOURA, Arselle de Andrade da; SILVA, Janine Gomes da. Histórias sobre a presença negra em 
Joinville no século XIX. Joinville Ontem & Hoje. Março, 2005, p.22-25. 
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relativamente poucas. Avolumam-se, entretanto, as casas de umbanda, as quais podem 

chegar a uma centena, conforme relatos. De forma estruturada podemos contar apenas 

três ilês axés de candomblé21, os quais conjugam num mesmo espaço o culto às 

entidades do panteão candomblecista e umbandista. É interessante observar que esse 

cruzamento dos dois rituais num só espaço ocorre em virtude dos fundadores dessas 

casas, antes de serem iniciados no Candomblé, tiveram uma trajetória na Umbanda. 

Essa herança, provavelmente, se refletiu na organização dos espaços religiosos onde é 

comum, por exemplo, encontrarmos as estatuárias dispostas sobre altares, representando 

as divindades umbandistas em pleno cerimonial público de Candomblé. 22Aqui 

concordamos com Vagner Silva quando, ao analisar o campo religioso afro-brasileiro 

em São Paulo afirma: “o candomblé em São Paulo, parece consolidar-se não apenas 

como reprodução das modalidades de cultos vindos de outras regiões do país, mas, 

sobretudo, como rearranjos destas modalidades em função das novas realidades e 

demandas”.23 O mesmo autor ressalta que no processo de instalação do candomblé em 

São Paulo, os babalaorixás e Ialorixás provinham, em sua maioria, das fileiras da 

umbanda, sendo que a iniciação no candomblé, implicava na ampliação e na 

consolidação do status desses sacerdotes, em virtude do alto valor que essa religião 

possui entre os fiéis das religiões afro-brasileiras, de maneira em geral. 

 

 

ILÊS AXÉS: PRESENÇAS E DESCONTINUIDADES 

O primeiro ilê axé de candomblé de Joinville de que se têm notícias foi dedicado 

ao culto à Yemanjá. O mesmo foi inaugurado em 1983 e funcionou até o ano de 1995, 

ano em ocorreu o falecimento da Iyalorixá fundadora, senhora Marli de Yemanjá. O 

ocorrido foi tão repentino que pegou toda a comunidade despreparada, provocando a 

                                            
21 No momento uma outra casa de candomblé de nação Ketou está sendo fundamentada na cidade. A 
fundamentação de uma casa de culto aos orixás (Ilê Axé) é um processo que compreende a prática de 
inúmeros rituais que implicam em consagrar e sacralizar determinados espaços às energias cultuadas 
nessa religião. No caso específico nossa pesquisa tem se dedicado em registrar as narrativas de alguns 
envolvidos nesse processo. 
22 É importante esclarecer que, conforme relatos, a Iyalorixá que inaugurou o Candomblé em Joinville 
também teve uma vivência bastante imiscuída com a Umbanda. (Iyalorixá é um termo do idioma 
iorubano que significa “a mãe do orixá” ou, como é comumente conhecida, “mãe-de-santo”. 
Substituindo-se o radical Iya (mãe) por babà (pai) temos o equivalente masculino.) 
23 SILVA, Vagner Gonçalves da. Orixás da metrópole. Petrópolis: Vozes, 1995, p. 75. 
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descontinuidade da casa, já que não houve a tempo, nenhum encaminhamento nem uma 

preparação para um(a) possível sucessor(a). Reginaldo Prandi destaca que  
Reunindo em geral não mais que 50 membros os terreiros de 
candomblé e umbanda usualmente desaparecem com o falecimento 
da mãe ou pai-de-santo, tanto pelas disputas de sucessão como pelo 
fato bastante recorrente de que os herdeiros civis da propriedade e 
demais bens materiais do terreiro, tudo propriedade particular do 
finado chefe, não se interessam pela continuidade da comunidade 
religiosa (...) dificilmente um terreiro sobrevive a seu fundador.24  
 

Entretanto, em que pese o pouco tempo de funcionamento deste ilê axé várias 

pessoas foram iniciadas e/ou utilizavam os serviços prestados pela casa. Esse foi o caso 

da Sr.ª Sueli Slezinsky, uma de nossas entrevistadas. Nascida em 19/04/1957, foi 

iniciada para o orixá em 19.08.1981 como filha de Ogum Xorokê, sendo o terceiro 

barco25 de iniciação daquele ilê axé. Suely é natural de Joinville e acompanhou boa 

parte do movimento de modernização da cidade. Seu envolvimento com as questões do 

candomblé é parte de uma trajetória que, poderíamos dizer, iniciou-se,primeiramente, 

no próprio grupo familiar, já que como ela mesmo observou  

 
Nós viemos de família católica. A minha mãe não aceitava ou não 
acreditava, ou tinha medo de espiritismo e depois, por fim, ela foi 
visitar um centro espírita, aqui em Joinville, e chegou um orixá nela. 
Foi assim que ela foi chamada para o espiritismo. Depois a mãe, 
muitas vezes, atendia em casa mesmo.26  
 

Depois de freqüentar diversos espaços dedicados aos cultos afro-brasileiros ela 

descobre o candomblé. Para tanto, organiza uma narrativa que agrega aspectos do 

arquétipo do orixá para a qual foi iniciada, bem como, demonstram uma sensibilidade 

aos sinais que indicam a necessidade da iniciação: 

 
Comecei a ter problema de saúde, dores por todo o corpo, sono, 
depois insônia e eu me sentia muito agressiva, sabe. Eu via sangue, se 
eu visse um assunto que eu não gostasse, minha vontade era de 
brigar, mas aquela briga já era mais assim para,  sabe? Sangue, 
sangue eu queria ver isso, então, no meu trabalho, eu cheguei até ser 
encostada. Eu trabalhava na Fundição Tupy, eu era inspetora de 
container de processo. Aí o médico, Dr. Jabor, ao eu passar pela 
frente da sala dele, me chamou e disse para procurar um outro meio, 

                                            
24 PRANDI, Op. Cit.. p. 9 
25 Barco de iniciação é uma expressão que se refere ao(s) neófito(s) em período de reclusão no runkò. 
26 SLEZINSKY, Sueli Maria. Entrevista. Joinville, 05 abr. 2005. 
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que meu problema não era isso ali, que eu procurasse assim, passe, 
benzimento. Eu “fiquei na minha”! Ele era espírita kardexista. Eu 
tinha todos os papéis na mão. Na época tinha aqui o Hospital 
Schroeder, ainda, psiquiátrico. Aí eu fui no Dr. Schroeder e ele olhou 
pra mim e disse: -Você não tem nada de louco! Eu tenho um monte 
de louco aí, me mostrou ainda, assim, sabe? Aí eu disse: Deus do céu, 
mas eu estou bem, porque que o médico me manda aqui?! Voltei, aí 
comecei a ter problemas no casamento e o meu cunhado, freqüentava 
a casa da finada Marli. Ele sempre me convidava: -Su, vai lá jogar 
um búzio. Veja esses teus problemas aí com teu marido, coisa e tal. 
Eu dizia: - não, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Mas quando ele 
falava “candomblé” eu ficava meio com aquilo na minha cabeça! 
Umbanda já foi meio assim pra mim, porque na Mãe Lurdes eu não 
ia, ainda que minha mãe a freqüentasse.27 

 
O fato é que a Sr.ª Suely depois de muita relutância acaba indo se consultar com 

a Iyalorixá Marli de Yemanjá e sua iniciação foi marcada para acontecer tempos depois. 

Interessante que a entrevistada ainda guarda um caderno, uma espécie de agenda, que 

ela escreveu na época de sua iniciação, anotando nomes de pessoas, rezas, 

procedimentos, etc.. A partir de sua feitura Suely larga o emprego e passa a se dedicar 

profundamente à vida espiritual. Praticamente passou a residir no Ilê Axé e a cuidar dos 

procedimentos de preparação dos neófitos para os inúmeros processos de iniciação que 

a casa passou a realizar. Nesse aspecto, a casa pareceu ser muito próspera, como a 

própria entrevistada relata, em tom anedótico. Era costume dos membros tentar contar o 

número dos iniciados, bem como, comentar a respeito do tamanho dos barcos: 

 
Nossa a gente quando chegava nos 800, nós perdíamos a conta! Tinha 
barco que nós chamávamos de Bateau-mouch! Sério! Nós dávamos 
nomes para os barcos, já que era um maior que o outro. O barco 
maior que nós tivemos ali foi um com vinte e sete. Dessa forma, nós 
tínhamos Iyaô28, depois nós tínhamos as obrigações, o barracão 
sempre tinha movimento. 29 

 

Ela avalia que quando do funcionamento do ilê axé de Yemanjá, apesar do 

candomblé ser menos conhecido na cidade, ela nunca se sentiu discriminada, pelo 

contrário, a sua narrativa indica que as pessoas a tratavam com muito respeito ao 

saberem de sua religião. Entretanto, quando convidada a refletir sobre a relação do 

                                            
27 SLEZINSKY, Op. Cit.. 
28 Iyaô é um termo do yorubá que significa aquela que é iniciada e possuída pelo orixá. 
29 SLEZINSKY, Op. Cit. 
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candomblé na atualidade com a cidade ela afirma que a imagem dessa religião está 

muito deturpada devido à atuação inescrupulosa de parte dos membros praticantes: 

 
Porque existe muito charlatão e por causa dessas pessoas os que 
querem cultuar seriamente os orixás, acabam sendo prejudicados. Eu 
recebi em minha casa pessoas que vieram jogar búzios que tinham 
ido anteriormente a outras casas. Eu achei uma barbaridade, como as 
pessoas usam o lado espiritual, como comércio, para se dar bem na 
vida,  para se adiantarem financeiramente e eu sempre disse: Orixá 
não é comércio!30 
 

Em que pese à seriedade dessa avaliação da Sr.ª Sueli, os cultos afro-brasileiros 

sofrem uma intensa campanha de difamação e de disputa pelo uso e estabelecimento de 

significados diversos para o espaço urbano. Como relatado mais adiante, a cidade ainda 

é refratária a determinadas expressões que destoam do discurso oficial que tenta instituir 

um imaginário de ordem e trabalho para a cidade. 

 

 

VIOLÊNCIAS CONTRA O AXÉ 

Os espaços religiosos afro-brasileiros, conhecidos como tenda espírita, terreiro, 

casa de santo, barracão e ilê axé, podem ser entendidos como heterotopias, visto que, 

em grande medida, sua organização hierárquica, seus valores e suas sensibilidades, 

destoam da ordem estabelecida fora dos seus muros. As heterotopias são lugares que 

efetivamente existem, são plenos de vida e significados. São ilhas onde a lógica, os 

valores e a forma de organização destoam do contexto maior onde estão inseridos. De 

certa forma são opostos às utopias que são caracterizadas pela sua potencialidade, por 

um vir-a-ser, por uma promessa. Dito de outra forma, enquanto as heterotopias existem 

efetivamente as utopias tem uma existência projetada, ainda que, em ambos os casos, as 

configurações dos espaços sejam negações das condições existentes ou, ainda, a 

redenção do espaço externo.31 

Entretanto, essas práticas não se fixam somente nesses espaços. Algumas vezes 

elas ocupam a cidade, suas ruas, calçadas, cemitérios, áreas de proteção ambiental, 

templos de outras denominações religiosas, entre outros. Essas ressemantizações são 

                                            
30 Idem. 
31 Cfe. FOUCAULT, Michel. Espaços-outros: utopias e heterotopias. Revista Outra. n. 1. Londrina/PR, 
jun. 1984, p. 16-19. 
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muito correntes para o caso das religiões afro-brasileiras, sendo que, Arno Vogel discute 

a problemática da ocupação dos espaços públicos, explicando porque o iaô tem de ir à 

missa.32 Nesse livro é relatado o hábito dos recém iniciados, nas casas mais tradicionais, 

assistirem uma missa numa igreja católica, revelando sobretudo, a reivindicação da co-

participação no agenciamento do sagrado. Nesse sentido, os templos católicos, 

especialmente os construídos durante o período colonial e imperial, além de espaços 

sagrados reconhecidos por toda a sociedade, por serem obras do estado, também eram 

espaços públicos de convivência, um mercado onde, efetivamente, eram/são 

reafirmados os valores, princípios e a fé em outros deuses. Ou seja, você vai a um 

espaço sagrado-público reafirmar a sua crença, o respeito e a fé saudando, 

respeitosamente, o deus do outro. 

Sendo Joinville uma cidade profundamente marcada pelo ethos do trabalho e 

pelo mito do empreendedorismo alemão, a presença religiosa afro-brasileira neste 

cenário se apresenta de forma problemática, tendo em vista o reconhecimento e o auto-

reconhecimento dos seus membros. Apesar de parecer anacrônico, na atualidade, as 

religiões afro-brasileiras encontram sérias dificuldades para se manifestarem em 

Joinville33.  

A expressão de alguns dos sinais diacríticos que identificam essas religiões 

enfrentam, além do preconceito advindo de uma considerável parcela da população - 

muito vinculada às religiões cristãs conhecidas pelo sistemático combate a esses sinais-, 

o próprio poder público que acaba interferindo nos espaços religiosos, principalmente 

em função das leis ambientais, que normatizam e disciplinam, o volume e a intensidade 

dos sons produzidos pelos atabaques, a sacralização de animais, entre outros aspectos. 

Há relatos de que diversos terreiros foram autuados e multados, em função da inspeção 

feita por fiscais ligados à fundação de meio ambiente do município que, portando 

equipamentos medidores de decibéis, verificaram a irregularidade da manifestação 

sonora desses instrumentos rituais. 

                                            
32 VOGEL, Arno et alli. A galinha d´Angola. 2.ed. Rio de Janeiro: Pallas, 1993, p.121-168. 
33 Situações conflituosas entre práticas religiosas afro-brasileira e a ordem estabelecida eram muito 
comuns, por exemplo, durante o período colonial brasileiro, onde o estado tinha a religião católica como 
oficial. Nesse sentido é interessante citar o estudo de REIS (1989 e 2006) sobre as lideranças religiosas e 
os conflitos em decorrência do estabelecimento de espaços destinado ao culto dos orixás, voduns e 
inquiçes, na Bahia do século XIX. 
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Entretanto, há casos muito mais graves de invasão de terreiros em plena função 

ritual, por parte da polícia, em função de denúncias de maus tratos aos animais e de 

possíveis sacrifícios de crianças. Aqui vale a pena destacar a reportagem do Jornal A 

Notícia, no caderno ANcidade, com circulação no município de Joinville e região, 

intitulada Crime Ambiental flagrado em terreiro de candomblé.34 Nela o repórter, numa 

narrativa própria de matérias de cunho policial, narra o evento ocorrido em um terreiro 

de candomblé, no Bairro Adhemar Garcia, na zona Sul de Joinville. A reportagem 

afirma que o proprietário do terreiro foi acusado por maus tratos contra os animais e 

pela presença de crianças no ritual. A ação da Polícia Militar, seguida da Polícia 

Ambiental e Conselho Tutelar, foi motivada por denuncias de membros da própria 

comunidade. 

A reportagem informa, ainda, que o responsável pelo terreiro foi encaminhado 

ao 5º DP onde passou a responder a um Termo Circunstanciado por crueldade contra os 

animais, destacando que a pena prevista no artigo 32 da Lei 9.605 de 1998 é a detenção 

de três meses a um ano, mais multa, podendo ser aumentada se ocorrer a morte do 

animal.35 Outro aspecto destacado pela reportagem foi a descrição do local onde o fato 

ocorreu  
(...) em frente à residência, ontem de manhã, havia alguns sacos 
plásticos tomados por moscas. Mas o que mais chamava a atenção 
estava pendurado nas árvores: pombas e passarinhos mortos, além de 
ossos, que seriam de carneiros. Numa parede de concreto, dois couros 
de bode estavam expostos36  
 

Esse estranhamento manifestado pelo repórter revela, pelo menos, duas 

situações: a primeira é o fato da conjugação, num mesmo espaço, funções residenciais e 

de culto e, o outro é o fato da cidade ainda não estar acostumada com manifestações 

dessa natureza. 

É importante esclarecer que o terreiro funcionava na casa do acusado, uma 

modesta residência com área construída de, no máximo, 200 m2, incluindo o barracão, 
                                            
34 VARGAS, 2006, Op. Cit. 
35 Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos: 
        Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
        § 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda 
que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. 
      § 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal. (Fonte: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm - acessado em 23.07.2008) 
36 .VARGAS. Op. Cit.. 
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onde ocorriam as cerimônias públicas. O imóvel está cercado por uma numerosa 

vizinhança, separado apenas por um muro de concreto e tijolos, que não permite muita 

privacidade aos seus moradores. Vale lembrar que o candomblé é uma religião que 

desenvolve boa parte dos seus rituais de forma secreta, especialmente a sacralização37 

dos animais. É um ritual muito significativo, pois é principalmente através dele que o 

axé é veiculado ao elegùn 38e nos materiais destinados ao culto.39 Nesse sentido, o 

espaço em questão não oferecia condições para a prática ao culto tradicional aos orixás, 

revelando uma adaptação do culto às condições estruturais oferecidas pelo espaço 

urbano. Esse fenômeno já foi observado em outros lugares, especialmente na cidade de 

São Paulo, onde a disponibilidade de espaço é muito menor do que em Joinville. 40 

Observa-se, portanto, que o culto aos orixás em Joinville, pelo menos nesse 

caso, seguiu um critério pragmático, fugindo ao modelo mais tradicional, em que há 

uma necessidade de um espaço muito amplo, com capacidade para a construção de 

casas individualizadas, destinadas ao culto a orixás particulares e um espaço coletivo 

denominado barracão, onde ocorrem as cerimônias coletivas e públicas, além da 

mata/floresta, onde determinados cultos devem ocorrer. Essa organização ideal 

representa a configuração de algumas aldeias yorubanas africanas, em que haviam 

lugares destinados à privacidade, à coletividade e ao segredo.41 

Diante da situação descrita resolvemos retomar a questão, tempos depois do fato 

noticiado, entrevistando os principais personagens, o Sr. Marcos Tadeu Demarchi e a 

sua esposa Sr.ª Cristiane Demarchi. Tanto Marcos como Cristiane são naturais do estado 

de São Paulo. Ele da cidade de São José do Campo e ela de Mogi das Cruzes. Vieram 

para Joinville no dia 20 de setembro de 1998, com os três filhos do casal. Marcos, com 

55 anos de idade, lembrou que a sua experiência religiosa com a religião afro-brasileira 

iniciou-se quando ele tinha 17 anos, na Umbanda. Sua primeira entidade foi o Exu 

Mirim, com o qual ainda trabalha costumeiramente.  

Sua vinda para Joinville foi motivada, conforme ele por uma visão: 

                                            
37 Optamos utilizar o termo sacralização a fim de respeitarmos o significado atribuído a este ato pelos 
membros das comunidades de culto aos orixás. 
38 Termo yorubano que designa o iniciado para um determinado orixá. 
39 Para um detalhamento maior do axé e das formas de veiculação do mesmo conferir : SANTOS, Juana 
Elbein dos. Os Nagô e a morte. 9.ed. Petrópolis: Vozes, 1986: 46-52. 
40 Vagner Silva discute como o culto aos orixás se estabelece em São Paulo, num cenário de competição e 
resignificação do espaço urbano, em função da cosmologia yorubana. ( conferir em: SILVA, 1995, 
Op.Cit..) 
41 SANTOS, Op. Cit... 
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Na verdade foi um negrão muito alto, forte, musculoso mesmo! Eu 
estava querendo ficar um pouco distante da questão de santo, embora 
estivesse com o santo em casa! Ele apareceu e disse assim, isso em 
27 de dezembro, você tem apenas um mês para decidir o que você 
quer da vida no santo, partindo daí em que você se decidir a gente vai 
ver o que vai fazer com você. 42 
 

A decisão tomada foi a de migrar de São José dos Campos/SP para Joinville. O 

Sr. Marcos veio primeiro, atendeu alguns clientes através do Jogo de Búzios, fez ebós, 

enfim conquistou uma boa clientela. Cerca de quinze dias depois veio o restante da 

família. Com isso grupo familiar residiu em alguns bairros da cidade. Todavia, a história 

mais duradoura e mais plena de significado se deu no bairro onde eles residiam quando 

da realização da entrevista, o Adhemar Garcia. Cristiane lembrou da recepção que 

tiveram quando se estabeleceram no bairro: “já picharam o nosso muro de bruxa! 

Verdade! Era a nossa casa e ali começamos a atender muita gente”. 43 

Conforme os entrevistados, apesar do movimento de pessoas que eles passaram 

a ter, sentiam-se muito solitários, por não terem “com quem trocar idéias. Depois que 

fomos para o Adhemar Garcia que a receptividade foi um pouco melhor, enfim, 

começamos a colocar anúncios de búzios no jornal e começou a vir gente.”44  

Todo esse movimento fez com que o grupo sentisse segurança a ponto de 

abrirem um Ilê Axé na cidade, onde o Sr. Marcos desempenharia o papel de 

Babalaorixá. De fato tudo parecia concorrer para essa finalidade não fosse a trágica 

intervenção relatada pelo jornal A Notícia.45 A tragédia não advém simplesmente do 

fato da exposição pública dos supostos culpados em decorrência e fortalecendo ainda 

mais o processo de discriminação que o grupo religioso sofria, como também, para o 

próprio ritual. No momento da invasão o Sr. Marcos estava recolhido no runkò46 do 

santo, tomando a sua obrigação de sete anos, a qual completa o ciclo iniciático e dá 

autonomia ao iniciado para, se for o seu destino, encabeçar um Ilê Axé, exercendo a sua 

autoridade sobre uma determinada comunidade conforme a tradição.  

                                            
42 DEMARCHI, Op. Cit.. 
43 Idem 
44 Ibidem 
45 VARGAS, Op. Cit.. 
46 Runkò, é um espaço onde o neófito e/ou a pessoa que venha dar as obrigações de santo ficam 
recolhidos, afastados da vida mundana. Alimentação e banhos especiais, entre outros cuidados, cercam a 
pessoa que fica recolhida. De certa forma representa um útero, pois é dele que nascerá um novo membro. 
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O runkò é um dos espaços mais sagrados de um ilê axé. É nele que ocorrem os 

rituais mais secretos. Simbolicamente representa um útero fecundado, de onde será 

parido o orixá devidamente cultuado. Nesse sentido, acredita-se que ele seja um local 

puro e imaculado, que não pode ser contaminado com as coisas do mundo profano. 

Entretanto, o Sr. Marcos foi abruptamente arrancado do seu recolhimento para a 

delegacia, onde foi prestar depoimentos. Esse acontecimento teve um significado 

nefasto tanto para a vida civil quanto para a vida religiosa do entrevistado. 

Na realidade durante a entrevista, ocorrida mais de um ano depois desse 

acontecimento, os entrevistados tentavam compreender o que tinha significado aquilo 

tudo, às vezes utilizando-se de explicações de cunho racionais, às vezes com 

explicações espirituais. No entanto, isso tudo colocou em xeque a sustentabilidade da 

família no local. Era evidente o alto grau de frustração que todo o grupo familiar, 

consangüíneo e espiritual, ainda vivenciava. Acreditamos que isto tudo fez com que o 

Sr. Marcos, sua esposa e filhos saíssem de Joinville fazendo-os desistissem do seu 

sonho, retornando ao seu estado de origem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mas não me arrependo nem um pouco. 
(Marcos Demarchi) 

 

Esse conjunto de fatores deixa evidente que não é somente através da forma 

política de repressão-resistência que o grupo das religiões afro-brasileiras, 

principalmente a do escopo do candomblé, se fazem sentir no cotidiano da cidade de 

Joinville. A polifonia, própria de um cenário urbano que já nasceu moderno e 

experimenta cada vez mais e com maior intensidade a modernidade, se descortina ao 

percebermos espaços outros, destoantes do establishment. Apesar das tentativas de 

silenciamento as religiões afro-brasileiras, de forma paradoxal, ocupam os espaços 

sonoros da cidade, fazendo literalmente “muito barulho”. O toque dos atabaques em 

muitos bairros da cidade é alvo de ataques constantes tanto por parte das autoridades 

quanto por parte de parcela da população, especialmente vizinhos e fiéis de 

determinadas religiões cristãs. De forma geral, essas práticas causam um estranhamento 

muito grande em boa parcela da população.47 

Todo este tensionamento pode revelar que o que está em jogo é uma disputa de 

poder simbólico48, o que do ponto de vista do estudo da história cultural pode compor o 

cenário de negociação de espaços de uma determinada etnicidade/identidade. Todavia, a 

olhos vistos, atualmente há uma expansão das práticas religiosas afro-brasileiras na 

cidade. Esse fenômeno corrobora para a denuncia de que o cimento que tenta 

homogeneizar a cidade normatizada, ordenada e controlada, está fendido, entendendo 

que é dessa concretez fragmentada que emergem identidades outras que diversificam a 

cidade e estabelecem um concerto polifônico.49  

                                            
47 Apesar das discussões de REIS & SILVA tratarem de um outro período histórico, o Brasil Colônia, o 
relato das relações dos candomblés com as autoridades e a população em geral, revelam que esses espaços 
podem ser entendidos como espaços de negociação em torno dos interesses e necessidades dos membros 
dessas comunidades, constituídas basicamente de negros. (Cfe. REIS, João José; SILVA, Eduardo. 
Negociação e conflito. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 32-61). 
48 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa : Difel, 1989. 
49 CANEVACCI, Massimo. A cidade polifônica: ensaio sobre a antropologia da comunicação urbana. 2. 
ed. São Paulo: Studio Nobel, 1997. 
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Portanto, é diante do ethos alemão, que se pretende dominante e 

homogeneizador, que outros ethos, pertencentes a grupos pouco reconhecidos, se 

apresentam. Dessa forma um duplo movimento se anuncia, ou como seria apropriado, 

uma encruzilhada. Numa primeira perspectiva a encruzilhada revela negociações dentro 

do próprio grupo religioso afro-brasileiro, já que os mais variados grupos devem 

negociar os sinais diacríticos para o seu estabelecimento. De uma outra perspectiva é 

possível visualizar um movimento externo ao grupo, colocado frente ao cenário urbano 

fluído e contraditório, bem como, frente às tentativas de normatização, as quais 

procuram dar uma dimensão, contínua, racional e orgânica para a cidade, elegendo 

algumas expressões como “legitimas representantes” de uma narrativa dramática, cujos 

personagens atuam num crescendo, visando atingir um fim último. Diante disso, fica 

evidente que uma miríade de expressões religiosas e ou de outra ordem que não se 

encaixam nessa sistematização são pouco reconhecidas e/ou sistematicamente 

combatidas, seja por parte do grupo religioso afro-brasileiro (povo-de-santo), seja pelo 

poder público em suas diversas dimensões, como também, por outras denominações 

religiosas. Assim, cabe aprofundarmos em futuros estudos de que forma esses grupos 

organizam-se em estratégias para que suas existências sejam garantidas. Qual o trânsito 

dos fiéis nos espaços da cidade, ou, como eles incluem a cidade em suas vidas? Como 

os elementos constituintes do Candomblé (hierarquia, segredo, doutrina e perpetuação) 

chegam aos ilês axés da cidade? De que forma Joinville se insere na logística de 

expansão dessas religiões no Brasil? Como os sinais distintivos dessas religiões são 

negociados no mercado religioso da cidade?50 
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