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Introdução

    Este trabalho tem como objetivo principal observar e 
identificar os fatores que determinam a ausência de 
indicação do nome nas fachadas das Casas de Matriz 
Africana na região metropolitana da cidade do Recife.
    Essas casas não são de fácil localização, sendo 
muitas vezes identificadas apenas pelo peculiar som 
dos tambores ou pela movimentação dos fiéis, por 
ocasião da prática de seus rituais (RIBEIRO, 1978).
   Partimos inicialmente em busca de uma legislação, 
tendo em vista sabermos do forte teor discriminatório 
que essas Casas sofrem. Assim sendo encontramos na 
Constituição Outorgada de 1824 a garantia à liberdade 
de culto desde que o templo não ostentasse símbolos ou 
identificações em sua fachada (SILVA, 2005).    
Entrementes, a Constituição da República Federativa 
do Brasil, de 1988 em seu artigo 5º, inciso VI, garante 
ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos 
e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e às suas liturgias. Diante do exposto o problema 
do nosso estudo estrutura-se na correlação feita pelos 
terreiros entre as duas Constituições que os levam a 
não identificação em suas fachadas.
   Nesse sentido, para se entender a formação do 
candomblé e de seus terreiros, se fez necessário buscar 
o entendimento das relações sociais, políticas e 
econômicas estabelecidas entre seus principais grupos 
formadores (CARNEIRO, 1978), buscando suas fontes 
a partir do período colonial. Onde a religiosidade dos 
afro-brasileiros passou a apresentar indícios de 
sincretismo como estratégia de perpetuação de sua 
religião e tradições (SILVA, 2005).
   De acordo com a bibliografia analisada pode-se 
verificar que este ostracismo voluntário deu-se a 
princípio como forma de resistência a subjugação e a 
aculturação do negro escravizado.

Com a independência do Brasil, conforme já foi dito, 
surge a garantia de culto, contribuindo para a 
organização da religião afrobrasileira, não coibindo, 
porém, a repressão durante todo o império e início da 
República, evidenciando a necessidade de medidas
cautelosas, tal como o anonimato, como formas de 
garantia da prática religiosa.
    Seguindo os anos, o ideário de modernização da 
cidade do Recife nos anos 1930 buscou eliminar as 
Casas de cultos afro-brasileiros dos centros e de suas 
proximidades, levando muitos desses terreiros a 
viabilizarem estratégias para burlar a vigilância policial 
e sanitária, nestes anos de repressão, que partiam desde 
a mudança geográfica das sedes, até o funcionamento a 
altas horas e a prática da não identificação do culto em 
suas fachadas, levando inclusive alguns terreiros a se 
apropriarem da nomenclatura de outros cultos para 
escaparem da perseguição (COSTA, 2009).
    Assim evidenciamos a constante em não aceitar as 
manifestações religiosas afrobrasileiras, classificando-
as como histerismo ou charlatanismo, o que se perpetua 
mesmo quando passam a adquirir também um víeis 
turístico. Os terreiros de candomblé após anos de 
suspeição passam a ser considerados toleráveis ou até 
mesmo úteis como pontos de atração turística, podendo 
representar uma atividade “cultural” conveniente e 
rentável (IANNI, 1987).
    Portanto, partindo do pressuposto que a ausência de 
identificação de muitos terreiros de candomblé no 
Recife deva ser vestígio da repressão, desde o período 
colonial – a fuga do sistema escravagista para a 
formação de quilombos, até as repressões de 1930 e de 
1945, pretendemos através dessa pesquisa compreender 
o porquê e o que rege a necessidade de perpetuação 
dessa prática, tantos nos terreiros mais antigos, como 
nos terreiros mais recentes. O porquê da contradição, 
no contexto do tempo e do espaço, se os mesmos vão 



para as ruas, através de seus afoxés ou como a 
Caminhada dos Terreiros de Matriz Africana, no centro
da cidade, realizada nos mês de novembro, assim como 
os balalorixés e as yalorixás participam de eventos 
falando sobre seus terreiros e os divulgando e 
convidando a todos para participarem de festas e 
determinados rituais.

Material e métodos

A realização deste projeto tem como arcabouço 
bibliográfico a Nova História Cultural e a Antropologia 
Cultural, uma vez que estas propõem novos métodos e 
linguagens na escrita e interpretação da História e da 
Antropologia. Ambas abrem um leque de 
possibilidades ao estudo da cultura e da religião 
afrobrasileira, essenciais na busca pela elucidação da
problemática proposta.

    Em um segundo momento, no que se refere às 
atividades de campo, estabelecemos critérios para 
escolher as Casas de Matriz Africana a serem 
pesquisadas, através de seus líderes – babalorixás e 
yalorixás, além de seus acervos. 
Selecionando seis casas de diferentes partes da Região 
Metropolitana do Recife, onde prevaleceu os critérios 
de três antigas, com fundação por volta dos anos de 
1930, e três mais novas com fundação a partir dos anos 
de 1950, justamente para identificar a perpetuação dos 
fatores em análise.
    A pesquisa está vinculada ao Núcleo de Estudos 
Afrobrasileiros e ao Grupo de Estudos da Cultura 
Afrobrasileira da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, NEAB/ GECAB – UFRPE. Ao mesmo 
tempo faz parte da pesquisa que é realizada paralela ao 
projeto “Memória como Estratégia para Preservação e 
Valorização da Cultura Afrobrasileira. O estudo 
apresentado busca os seus dados bibliográficos e 
principalmente documentais, nos períodos entre 1930 a 
1950, na Federação das Casas de Matriz Africana, nas 
Bibliotecas do Arquivo Público, na Biblioteca Pública, 
na Universidades Federal de Pernambuco, na 
Universidade Federal Rural de Pernambuco e na 
Universidade Católica de Pernambuco. 

Resultados e Discussão

A análise bibliográfica e documental até então 
desenvolvida no projeto tem evidenciado, como 
resultados e discussões parciais, os diversos meios 
utilizados pelos adeptos das religiões afrodescenentes, 
em particular o candomblé, para burlar as perseguições 
policiais, desde os deslocamentos constantes em 
direção aos subúrbios e arrabaldes da cidade até 
ausência da identificação em suas fachadas.

Pode-se observar também as relações sociais e 
políticas construídas pelos praticantes do culto 
afrobrasileira no desenrolar das práticas de 
sobrevivência e perpetuação de suas tradições 
religiosas através de apropriações e consolidações de 
espaços geográficos em localidades de difícil acesso.

    Entrementes, possibilitando a apropriação e 
delimitação de seus espaços de forma “limitada” 
estando suas práticas religiosas muitas vezes renegadas 

ao privado e marginalizado sendo seus espaços 
reconhecidos apenas por manifestações culturais e/ou 
espaços de movimentos sociais e políticos na 
comunidade em que está inserido.
    O que nos levou a compreensão de que essa ausência 
de identificação nos terreiros estivesse atrelada às 
estratégias de preservação e de manutenção de seus 
cultos.

Tal análise fundamentará a nossa análise final, 
quando confrontá-los com os dados coletados nas 
entrevistas, corroborando ou refutando com nossos 
pressupostos levantados. 
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