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RESUMO*
*
Uma!das!características!marcantes!do!Brasil!é!ser!um!país!multicultural,! fator!que!
agregou!valores!na!cultura!nacional,!fruto!da!integração!dos!povos!que!aqui!viviam!e!
aqui!chegaram.!Dentre!aqueles!que!constituem!a!sociedade!brasileira,!temos!o!povo!
descendente!dos!povos! trazidos!em!condição!de!escravos.!A! influência!da!cultura!
africana! é! percebida! na! culinária,! na! música,! da! dança,! no! vocabulário,! na!
religiosidade!e!também!no!design,!uma!vez!que!este!reflete!a!cultura!de!um!povo,!de!
um! lugar.! É! sabido! que! ramos! da! ciência,! como! a! antropologia,! investiga! essas!
influências,!porém!pouco!é!encontrado!a!respeito!do!legado!da!cultura!dos!filhos!da!
África! e! o! design.! Esta! monografia,! é! resultado! da! investigação! do! emprego! das!
referências!provenientes!dos!arquétipos!dos!Orixás!do!Candomblé,!!representantes!
de! uma! pequena! parcela! da! cultura! afrodescendente! integrada! e! adquirida,!
demonstrando!como!repercute!essa!influência!no!design!contemporâneo!na!cidade!
de! Salvador,! principal! destino! dos! africanos! escravizados! que! deu! ao! Brasil,!
elementos! capazes!de! reafirmar! a! singularidade!de! sua! identidade,! fortalecendo!a!
originalidade!e!a!riqueza!de!seu!povo!também!no!Design.!Através!de!uma!revisão!de!
bibliografia,!de!conversas!com!fiéis!e! realizando!um! levantamento!de!exemplos!do!
emprego! de! arquétipos! dos! Orixás! na! produção! do! Design! soteropolitano.! Como!
resultado! terWseWá! uma! catalogação! do! material! levantado,! que! será! utilizado! a!
posteriori!para!a!produção!de!uma!publicação!sobre!o!design!referenciado!na!cultura!
afroWbrasileira!e!mais!especificamente!nos!arquétipos!do!Candomblé.!
*
Palavras/chave:*Design.!Candomblé.!Arquétipo!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ABSTRACT!
!
One! of! the! defining! characteristics! of! Brazil! is! that! it! is! a!multicultural! country,! an!

aspect!that!has!added!values!to!the!national!culture,!as!a!result!of!the!integration!of!

the!peoples!who!lived!here!and!those!who!came!here.!Among!those!who!comprise!

Brazilian!society,!we!have!the!descendants!of!the!people!brought! in!as!slaves.!The!

influence!of!African!culture!is!perceived!in!the!cuisine,!music,!dance,!the!vocabulary,!

religiousness!and!also!in!design,!since!it!reflects!the!culture!of!a!people,!of!a!place.!It!

is! well! known! that! branches! of! science,! such! as! anthropology,! investigate! these!

influences,! but! little! is! known!about! the! legacy!of!African!descendant’s! culture!and!

design.! This! monograph! is! the! result! of! research! on! use! of! references! from! the!

Archetypes!of!Deities! (Orixás)!of! ‘Candomble’,! representatives!of!a!small!portion!of!

the!integrated!and!acquired!African!culture,!demonstrating!how!its!influence!impacts!

on! contemporary! design! in! the! City! of! Salvador,! the!main! destination! of! enslaved!

Africans! who! gave! Brazil! elements! capable! of! reasserting! the! uniqueness! of! their!

identity,! strengthening! the! originality! and! richness! of! their! people! also! in! Design.!

Through! a! review! of! bibliography,! conversations! with! believers! and! conducting! a!

survey!of!examples!of!the!use!of!archetypes!of!the!Deities!(Orixás)!in!the!production!

of! Soteropolitan! Design.! As! a! result,! there! will! be! a! cataloging! of! the! collected!

material,! which!will! be! used! a! posteriori! for! the! production! of! a! publication! on! the!

referenced!design!in!AfroWBrazilian!Culture!and!more!specifically!in!the!Archetypes!of!

Candomblé.!! !
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1.*INTRODUÇÃO*
*
Ao! longo!dos!anos! transcorridos!na!Academia,! foi!possível!observar!a! importância!

da!compreensão!da!formação!e!organização!da!sociedade!brasileira!sob!a!ótica!do!

Design.!

!

A!compreensão!das!relações!entre!elementos!emocionais!do!ser!humano,!como!os!

valores! culturais,! é! imprescindível! para! que! se! possa! atender! demandas! e! reais!

necessidades,! projetando! uma! resposta! boa! e! adequada.! O! fator! humano! é!

determinante!durante!a!elaboração!de!um!produto!de!design.!Afinal,!o!design!nasce!

com! a! função! de! atender! demandas! a! partir! de! valores! e! aspirações! dos! vários!

grupos!sociais.!

! ! ! ! ! ! !

É!preciso!entender!certos!padrões!de!comportamento!da!sociedade,!a!sua!evolução!

a! partir! do! que! o! design! já́! construiu,! de! suas! soluções! estéticas! e/ou! funcionais.!

Todos! esses! elementos! são! essenciais! para! se! projetar! de! forma! mais! efetiva,!

adequando,! aprimorando! as! soluções! que! foram! elaboradas! precedentemente! e!

criando!o!novo.!Compreender!a!história,!a!cultura!e!valores!de!uma!sociedade!são!

pontos! importantes! para! se! ampliar! perspectivas! na! busca! de! uma! resposta!

inovadora.!

! ! ! ! ! ! !

O!Brasil!é!noto!por!sua! forte!característica!de!abrigar!valores!de!diversas!culturas,!

produto! da! interação! entre! povos,! de! diversas! etnias,! que! formam!sua! sociedade.!

Dentre!os!povos!que!aqui! se!estabeleceram,!escolhi! o! povo!africano,! que! chegou!

transportado!de!sua!terra!natal!forçosamente,!com!o!propósito!de!servir!de!mão!de!

obra!escrava,! trazendo!uma!herança!cultural! tão!diversa!dos!seus!escravizadores,!

assim!como!dos!povos!indígenas!nativos.!

!

Dentro!do!processo!de!formação!do!Brasil,!tivemos!Salvador!como!a!primeira!capital!

nacional,! sendo! assim,! ela! foi! o! principal! destino! do! povo! africano! escravizado,!

consequentemente,! a! sociedade! soteropolitana! absorveu! grande! influência! da!

participação! do! legado! cultural! deixado! por! esses! povos.! A! motivação! para! esta!
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escolha!se!dá!pelo!fato!de!ser!uma!afrodescendente!direta,!mesmo!havendo!sangue!

mestiço,!como!a!maioria!dos!filhos!desta!multiculturalidade!chamada!povo!brasileiro.!

! ! ! ! ! ! !

Acredito!que!as!verdadeiras!respostas!que!o!design!possa!produzir!vêm!por!meio!da!

relação! que! o! profissional! estabelece! com! a! sociedade! para! qual! ele! está!

produzindo,!com!isso,!julgo!sensato!iniciar!pela!minha!própria!ancestralidade.!

! ! ! ! ! ! !

Diante! tantas! possibilidades! de! estudo,! abracei! a! religião,! o! Candomblé́!

especificamente,! seus! arquétipos,! sua! simbologia! e! seus! aspectos! visuais! mais!

relevantes! que! estão! intimamente! ligados! a! questões! emocionais! manifestadas! a!

partir!de!seus!dogmas.!Todavia,!a!minha!relação!pessoal!com!o!Candomblé́,!fornece!

um!olhar!particular,!de!dentro,!como!adepta!e!por! ter!nascido!em!uma!família!com!

fortes!relações!de!ancestralidade!espiritual.!

! ! ! ! ! ! !

Então,! nada! mais! natural! que! unir! a! futura! profissão! que! escolhi,! com! a! minha!

história,!a!minha!visão!para!que!possa!associar!esses! fatores,!que!dentro!de!mim!

sempre! caminharam! lado! a! lado,! direta! ou! indiretamente! e! com! isso! contribuir!

positivamente! para! o! avanço! do! Design! em! Salvador.! Sendo! assim,! o! objetivo!

principal! desta! investigação! é! o! de! sistematizar! as! referências! dos! arquétipos! do!

Candomblé,!empregadas!em!trabalhos!do!Design,!enquanto!comunicação!visual,!no!

cenário! soteropolitano! contemporâneo,! disponibilizando! este! material! de! forma!

organizada!para!servir!como!ferramenta!projetual!e/ou!pesquisas!futuras.!

!

Esquematicamente,! a! metodologia! aplicada! nesta! investigação! engloba! o!

levantamento! bibliográfico! como! referência! e! organização! dos! conceitos! já!

estabelecidos,! elaborados! e! abordados! anteriormente! para! compreensão! e!

orientação! da! linha! de! pensamento! a! ser! desenvolvido.! A! atividade! principal! é!

realizar!o!levantamento!em!revistas,!jornais,!catálogos,!websites!e!outras!fontes!que!

possam! dispor! de! conteúdo! sobre! as! produções! de! designers! brasileiros!

contemporâneos!e!atuantes!na!cidade!de!Salvador,!visando!individualizar!produções!

que!são!elaboradas!a!partir!dos!arquétipos!das!Divindades!do!Candomblé.!!

!
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1.2.!JUSTIFICATIVA!

!
O! Design! por! ser! uma! disciplina! multidisciplinar,! adaptaWse! agregando! diversos!

aspectos!da!cultura!da!sociedade,!que!se!reflete!em!suas!respostas!projetuais,!!bem!

como!acompanha!os!passos!do!processo!de!mudanças!sociais! também!reveladas!

em!suas!produções,!formas!de!pensar!e!de!articular.!A!produção!do!design!alimenta,!

e!é!alimentada,!a!cultura!material.!

!

Perceber!as!mudanças!do!coletivo!social,!através!dos!aprimoramentos!do!design!em!

produtos,! materiais,! serviços,! e! outros! aspectos,! ilustram! parte! dos! costumes! da!

sociedade!e!a!relação!que!ela!possui!dentro!de!um!trabalho!de!design.!FamiliarizarW

se!com!a!história!é!fator!de!grande!importância!na!elaboração,!ou!adaptação,!de!um!

produto! de! design,! pois! através! destes! conhecimentos! é! possível! entender! a!

trajetória! até! um! ponto! específico,! abarcando! elementos! importantes! e! a!maneira!

como!acontece!essa!contribuição.!

!

Uma!sociedade!é!formada!pelas!suscetibilidades!de!fatores!culturais,!determinados!

pelos!costumes!e!valores,!assim!como!fatores!práticos!e/ou!econômicos!que!incidem!

diversas! vezes! na! forma! de! execução! de! um! trabalho,! seja! pelas! ferramentas! ou!

tecnologia! empregada.! Sendo! o! designer! membro! do! grupo! social,! que! produz!

respostas!para!a!coletividade,!por!meio!de!seu!fazer,!também!sofrerá!impacto!de!tais!

fatores,!indissociáveis!quando!se!projeta.!

!

Segundo!Roque!de!Barros!Laraia!(2001),!o!indivíduo!é!o!resultado!do!meio!cultural!

em!que!foi!socializado.!Ele!é!um!herdeiro!de!um!longo!processo!acumulativo,!que!se!

reflete!no!conhecimento!e!na!experiência!adquirida!pelas!numerosas!gerações!que!o!

antecederam.!A!manipulação!adequada!e!criativa!desse!patrimônio!cultural!permite!

as!inovações!e!as!invenções.!(LARAIA!2001).!

!

A!cultura!brasileira!é!fruto!da!miscigenação!de!muitos!povos!que!aqui!chegaram!e!se!

estabeleceram.!Considerando!a!inclusão!dos!povos!africanos,!a!peculiaridade!iniciaW

se!desde!as!condições!que!aqui!chegaram,!como!povo!que!fora!escravizado.!

!
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Este!povo!se!reinventou!a!partir!do!novo,!respeitando,!integrando!e!adaptando!a!sua!

cultura,! religião,! saberes! de! acordo! as! condições! encontradas,! completamente!

desfavoráveis.!!Contudo,!conseguiram!preservar,!resistindo!até!hoje,!suas!tradições!

e!cultura!originais,!além!de!incorporarem!parcialmente!alguns!dos!valores!dos!povos!

que!já!habitavam!as!terras!do!além!mar.!

!

Por!esse!aspecto,!é!necessário!fazer!luz!sobre!o!processo!sofrido!na!reorganização!

cultural! remanescente!e!o! impacto!desta! resultante!na! formação! social! a! partir! da!

produção!do!design.!

!
A! forma! material! em! um! artefato! é! determinada! não! apenas! pelas!
propriedades! físicas!da!matéria,!mas!também!pelo!estilo!de!representação!
de! uma! cultura,! entretanto,! valores! semânticos! e! simbólicos! passam! pela!
escolha!adequada!dos!materiais.!(REIS,!2008)!

!

O! designer! precisa! ter! um! repertório! histórico! e! cultural! amplo! em! relação! aos!

hábitos!e!costumes!para!quem!se!projeta,!neste!caso,!a!sociedade!brasileira.!São!a!

partir!dos! indícios!das!adaptações!sucessivas!ao! longo!dos! tempos,!que!colhemos!

as!necessidades!e! valores!atribuídos!pela! sociedade!às! soluções!encontradas!até!

então.!Afinal,!o!que!é!estabelecido!como!padrão!hoje,!passou!indubitavelmente,!por!

transformações,! adaptações! que! moldaram! o! que! aceitamos! como! resposta! ou!

produção.!(MONTEIRO,!2010)!

!

No!Design,!uma!das!habilidades!desejadas!é!a!criatividade,!o!saber!se! reinventar,!

buscar! e! fundir! referências,! traduzindo! esse! extrato! no! trabalho! apresentando.!

Sendo!assim!nada!mais!oportuno!que!interpretar!alguns!fatores!que!forneçam!pistas!

sobre!como!se!deu!a! fusão!entre!o!design!e!o!que!provém!dos!povos!africanos,!o!

processo! como!as! referências!africanas! foram! incorporadas!na! cultura! brasileira! e!

sua!reverberação!no!processo!de!formação!do!design!nacional.!

!

A!partir!da!simbologia!do!Candomblé,!e!suas!divindades,!é!possível!perceber!com!

maior! clareza!a! influência!dessa! religião,!que!se!se!adapta!a!partir! das!condições!

aqui!encontradas,!ou!seja,!as! tradições!dos!povos!da!África!Subsaariana!sofreram!

modificações! no! ambiente! em! que! foram! inseridos,! e! como! já! é! sabido,! de! forma!
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brutal.!Suas!cores,!trajes,!símbolos!e!valores!se!refletem!em!toda!cultura!brasileira,!

não!sendo!diferente!no!design.!

!
[...]!o!Candomblé!é!gerador!constante!de!valores!éticos!e!comportamentais!
que!enriquecem!e! imprimem!sua!marca!no!patrimônio! cultural! do!país.!E,!
diferentemente!de!outras!formações!religiosas,!é!uma!fonte!permanente!de!
gestação,! de! valores! e! de! promoção! sociocultural,! plasmando! os!
sustentáculos!da!autoestima!do!negro!numa!sociedade!historicamente!hostil!
em!aceitáWlo!e! têWlo!como!elemento!vital!de!sua!formação!cultural!e!social.!
(OLIVEIRA,!2008)!

!

O!registro!dos!aspectos!relativos!às!influências!do!povo!que!constitui!a!sociedade!é!

a! contribuição! para! organização! da! história! da! cultura! brasileira! sob! a! ótica! da!

construção!do!cenário!do!design!baseado!na!integração!de!elementos!do!legado!da!

nossa! ancestralidade,! sejam! eles! materiais,! simbólicos! ou! mesmo! afetivos,! na!

função!de!reafirmação!da!cultura!nacional,!fornecendo!um!acervo!de!referências!que!

poderão!enriquecer!o!design!no!Brasil.!

!
O! candomblé! sintetiza! diferentes! valores! culturais,! ao! formar! complexa!
organização! sócioWreligiosa,! que! não! encontra! paralelo! em! nenhuma! das!
sociedades!tradicionais!africanas!envolvidas!pelo!tráfico!de!escravos!para!o!
Brasil.! De! certa! maneira,! têm! sido! decepcionantes! os! resultados! das!
viagens!realizadas!por!pais!e!mãesWdeWsanto!as!diferentes!regiões!da!África,!
ao! se! darem! conta! de! que! não! existe! nenhum! organismo! religioso,! cuja!
estrutura!se!aproxime!ou!sirva!de!modelo!às!suas!próprias!casas!de!culto!
às! divindades! que! constituem! o! complexo! panteão! de! origem! africana! e!
afroWbrasileira.!(BRAGA,!1992!apud!OLIVEIRA,!2008).!

!

A!partir!da!ciência!dos!aspectos!culturais!envolvidos!e!tomados!como!valor,!o!Design!

se! amplia! e! se! estrutura! a! partir! deles,! devolvendo! respostas! mais! precisas! e!

eficazes,!encontrando!as!inovações!e!melhorias!na!produção!estabelecida.!

!

Em! uma! era! que! segue! sob! influência! da! globalização! em! seus!mais! particulares!

setores,! a! necessidade! de! conhecer,! reconhecer! e! perceber! as! particularidades! é!

mais!que!necessário!para!a!caracterização,!a! identidade!e! inovação!do!que!virá!a!

ser!desenvolvido,!aprimorado,!adaptado!para!o!produto!do!design.!

!

Sob!a!ótica!corporativista!o!design!faz!a!diferença!no!momento!de!se!criar,!e!sugerir,!

um!produto! inovador.!Quanto!mais!específico,!quanto!maior! for!o!entendimento!da!

cultura,! dos! valores! para! quem! o! produto! se! destina,! maior! as! chances! de! se!
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produzir!o!novo,!não!somente!pela!novidade,!mas!pela!sua!eficiência.!É!fundamental!

ter! esse! conhecimento! específico,! o! conhecimento! global! deve! caminhar!

paralelamente!com!as!questões!culturais,!da!sociedade,!para!que!se!consolide!esse!

entendimento!de!como!o!design,!a!cultura!e!sociedade!interagem.!

!

1.3.!!OBJETIVOS!

!
Existe! ainda! uma! gama! de! produtos! e! soluções! elaborados! por! designers! e!

artesãos,! habilidosos! em! diferentes! técnicas! e! suportes,! tanto! antigos! quanto!

contemporâneos,! que! merecem! o! reconhecimento! como! responsáveis! pela!

construção!do!Design!brasileiro.!

!

O! ponto! central! aqui! é! entender! e! demonstrar! como!os! arquétipos! do!Candomblé!

estão! sendo! incorporados! nas! produções! do! design! contemporâneo,! enquanto!

comunicação!visual,!em!Salvador,!sob!diversos!aspectos!tais!como:!a!maneira!que!

essa! apropriação! ocorre! na! produção! específica,! no! modo! de! fazer,! ou! seja,! na!

utilização!de!técnicas!tradicionalmente!africanas!e/ou!o!emprego!da!sua!simbologia.!

!

Estabelece!então!a!seguinte!questão!de!partida:!Como!as!referências!dos!arquétipos!

do! candomblé! estão! sendo! utilizadas/apropriadas! pelo! design! soteropolitano!

contemporâneo?!
!

1.3.1!Objetivo!Geral!
Pesquisar,! levantar,! organizar! e! catalogar! referências! e! simbologias! próprias! dos!

arquétipos! do! candomblé! na! produção! do! Design! contemporâneo! na! cidade! de!

SalvadorWBahia.!

*

1.3.2!Objetivos!Específicos!
!! Compreender!como!se!dá!a!relação!candomblé,!seus!arquétipos!e!sociedade!

brasileira{!

!! Identificar!quais!as!simbologias!mais!empregadas!em!trabalhos!de!designers{!
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!! Analisar!como!se!dá!a!relação!entre!Candomblé!e!Design!para!que!se!possa!

apresentar!as!informações!levantadas!de!modo!sistematizado!e!organizado.!

! *
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1.4.!MATERIAIS!E!MÉTODOS!

!
Para! essa! monografia! foram! empregados! métodos! essenciais! na! construção! da!

investigação!científica.!Esse!processo!envolve!etapas!como{!

Levantamento! de! dados! a! partir! da! revisão! bibliográfica,! o! que! nos! auxilia! na!

definição!de!conceitos,!assim!como!na!construção!de!um!panorama!específico!da!

temática!abordada.!

!!

Definição!dos! termos!específicos!que!auxiliam!a! compreensão!parcial! de!algumas!

palavras!empregadas!que!possuam!uma!sintaxe!originalmente!africana.!E!seleção!

de!imagens!que!ilustrem!pontualmente!as!referências!levantadas.!

!

Esquematicamente,! a! metodologia! aplicada! nesta! investigação! engloba! o!

levantamento! bibliográfico! como! referência! e! organização! dos! conceitos! já!

estabelecidos,! elaborados! e! abordados! anteriormente! para! compreensão! e!

orientação! da! linha! de! pensamento! a! ser! desenvolvido.! Contudo,! a! atividade!

principal! é! realizar! o! levantamento! em! qualquer! fonte! que! possa! dispor! desse!

conteúdo,! das! produções! de! designers! baianos! contemporâneos,! visando!

individualizar! aquelas! que! são! elaboradas! a! partir! dos! arquétipos! do! candomblé.!

!

Como!resultado!esperado,!reunir!e!organizar!as!referências!do!design!na!cidade!de!

Salvador!que!envolvam!elementos!dos!arquétipos!do!candomblé,! já!que!não!existe!

uma!sistematização,!um!volume!único!que!contenha!tal!material,!o!que!facilitaria!a!

visualização! desse! contributo! dessa! religião! para! o! design.! A! medida! em! que! se!

produz! uma! bibliografia,! que! almeja! servir! como! um! catálogo! de! referências! de!

alguns!desses!trabalhos,!com!isso!se!espera!promover!a!cultura!material!brasileira,!

mais!especificamente!o!design!soteropolitano.!
!
*
* *
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2.*CAPÍTULO*I:*O*Candomblé*
!
Nesta! seção! da! monografia! estão! expostas! as! bases! que! fundamentam! essa!

investigação.! Sendo! assim,! tratarWseWá! dos! conceitos! de! arquétipos,! como! os!

entendemos,! e! qual! o! adotado.! ApontaWse! pontos! fundamentais! das! questões!

religiosas! do! Candomblé,! que! permitam! o! entendimento! dos! seus! princípios!

dogmáticos.!

*
O*Candomblé*e*sua*cosmogonia*
!

Etimologicamente,!o!Candomblé!foi!definido:!ca![ka]!=!uso,!costume{!ndomb!=!negro,!

preto{!lé!=!lugar,!casa,!terreiro!e/ou!pequeno!atabaque.!A!reunião!dos!três!vocábulos!

resulta!em!"lugar!de!costume!dos!negros",!por!extensão,!lugar!de!tradições!negras,!

tradições! entre! as! quais,! destacamWse,! no! sentido! atual! as! práticas! religiosas! que!

incluem!a!música!percussiva,! a!dança,! as! comidas,! o! idioma,! usos!e! costumes,! e!

principalmente!a!hierarquia!ou!organização!social.!(PRISCO,!2012)!

!
O! Candomblé! é! uma! religião! que! nasceu! no! Brasil! por! meio! dos! africanos!

escravizados,! que! adaptaram,! a! partir! das! condições! encontradas,! o! que! lhes! era!

precioso,!o!seu!credo,!o!culto!aos!seus!ancestrais,!a!adoração!da!natureza!pois!a!

mesma!significa!a!própria!existência!humana.!Numa!demonstração!clara!que!para!

esses!povos!o!espírito,!a!alma,!é! fator!primordial!para!que!a!vida!seja!utilizada!da!

melhor! maneira! possível,! não! existindo! uma! ‘receita’! préWestabelecida,! sendo!

variável!de!acordo!com!quem!a!vive,!com!as!escolhas!o!indivíduo!faz!para!si!visando!

uma!convivência!harmoniosa!na!coletividade.!

!

Suas!divindades!W!inquices,!orixás!e!vodunsW!representam!o!princípio,!os!elementos!

da! natureza{! terra,! fogo,! água! e! o! ar.! Eles! se! assemelham! aos! humanos! não!

somente! fisicamente!mas!possuem!também!caráter,!personalidade,!a!dicotomia!da!

natureza!humana.!Seus!adeptos!buscam!através!dessas!divindades,!a!sintonia!entre!

esses! elementos! e! a! vida,! o! que! proporciona! ao! fiel! uma! experiência! totalmente!

pessoal!no!relacionamento!do!ser!e!o!seu!lado!espiritual.!

!
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O! termo! de! “òrișá”! (em! yorubá)! são! “divindades! representadas! pelas! energias! da!

natureza,! força!que!alimentam!a!vida!na! terra,!agindo!de! forma! intermediária!entre!

Deus!e!as!pessoas,!de!quem!recebem!uma!forma!de!culto!e!oferendas”!(BENISTE,!

apud!Souza!2011,!p.592)!

!

Os! deuses! do! panteão! africano! possuem! cores! e! símbolos! próprios,! geralmente!

ligados! ao! elemento! que! representam,! como! também! possuem! uma! dança,! uma!

comida,!um!ritmo!musical!particular.!!

!
Grupos! de! diferentes! regiões! e! etnias! africanas! foram! traficadas! para! o! Brasil,!

consequência! da! forçada! diáspora! africana! no! período! do! Brasil! Colônia.! Os!

africanos!escravizados!constituíam!a!mão!de!obra!desse!período.!Eram!separados!e!

distribuídos! propositalmente! de! forma! que! a! comunicação! entre! eles! fosse!

prejudicada,!evitando!a!reorganização!desses!povos!em!terras!brasileiras.!Visando!

também!a!extinção!da!sua!cultura!e!saberes,!assim!como!sua!religião.!

!

A! presença! dessas! religiões! no! Novo! Mundo! é! uma! consequência! imprevista! do!

tráfico!de!escravos.!Escravos!estes!que!foram!trazidos!para!os!diferentes!países!das!

Américas! e! Antilhas,! provenientes! de! regiões! da! África! escalonadas! de! maneira!

descontínua,! ao! longo! da! costa! ocidental,! Senegâmbia! e! Angola.! Provenientes,!

também,!da!costa!oriental!de!Moçambique!e!da!ilha!de!São!Lourenço,!nome!dado!na!

época!a!Madagascar.!(VERGER,1993,!p.22)!

!

No!continente!africano!as!divindades!eram!cultuadas!separadamente!de!acordo!com!

a!posição!geográfica.!Somente!um!dos!deuses!do!panteão!africano!era!adorado!em!

uma!localidade!específica.!Com!a!segregação!dos!negros!que!pertenciam!a!mesma!

região,! e! reagrupamento! por! aqueles! oriundos! de! variadas! localizações,! o! culto!

adotou! culturas! diferentes! pois! passou! a! ser! formado! por! pessoas! com! línguas,!

costumes!e!tradições!diversas.!(CERQUEIRA,!2007)!

!

Os!Terreiros!são!locais!sagrados!de!cerimônias!e!culto!do!Candomblé,!além!de!ser!

também! a! moradia! para! os! responsáveis! por! esses! templos,! que! se! distinguem!
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segundo! o! grupo! da! região! de! origem! dos! fundadores,! também! denominada! de!

‘nações’{!!

!

●! Nagôs!(ou!Ketu),!que!cultuam!os!Orixás,!tendo!como!língua!o!ioruba!

●! Jejes{!cultuam!os!Voduns,!a!língua!majoritariamente!falada!foi!o!fon!!

●! Angolas,! cultuam! os! Inquices,! a! língua! era! dividida! entre! quicongo! (norte),!

quimbundo!(região!central)!e!umbundo!(sul).!(Prisco,!2012)!

!
Cada! casa,! ou! Terreiro,! é! dirigido! por! um! líder,! ou! representante,! próprio{! para! o!

Ketu!o!babalorixá!(sexo!masculino)!ou!yalorixá!(sexo!feminino),!para!o!Jeje,!Doté!ou!

Doné,! e! para! a! Nação! Angola! temos! o! Tata! de! Inquice! ou! Nengwa! de! Inquice.!

Embora! tenham! diferentes! denominações,! são! esses! líderes,! popularmente!

conhecidos!como!Pai,!ou!Mãe!de!Santo,!que!dirigem!o!Terreiro.!

!

Uma!particularidade!do!culto!é!disciplina,!fator!que!entre!outras!religiões!seja!ou!não!

ela! cristã,! pois! os! seus! praticantes! têm! a! liberdade! para! decidir! quando,! ou! se,!

frequentar! os! encontros! religiosos! e! até! mesmo! frequentar! outras! sedes! igrejas,!

enquanto! templos.! No! candomblé,! a! presença! de! todos! os! filhos! é! desejada! e!

esperada,! pois! todos! contribuem! para! a! organização,! preparação! e! execução! das!

obrigações!religiosas.!

!

Outra!característica!particular!do!candomblé!é!que!enquanto!em!algumas!religiões!é!

perfeitamente! compreensível! e! aceitável! o! livre! transitar! dos! adeptos! por! entre! as!

sedes! de! suas! estruturas! religiosas,! a! igreja! católica! possui! diversos! templos! e! é!

perfeitamente!normal!que!um!católico!vá!a!qualquer!um!deles,!não!estando!ligado!a!

uma! paróquia! específica.! No! candomblé,! os! adeptos! estão! ligados! à! casa,! suas!

relações! espirituais! estão! ligadas! ao! seu! terreiro,! embora! não! sejam! proibidos! de!

participar!de!outras!festas!e!atividades!promovidas!por!algum!outro!terreiro!diferente!

do! seu,! o! sistema! estabelece! que! cada! núcleo! se! comporte! de! forma! muito!

semelhante!a!uma!estrutura!familiar.!

!
* *
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Cosmogonia*

*
A! origem! do! universo! (cosmogonia)! segundo! o! candomblé! difere! das! demais!

culturas,! principalmente! por! não! adotar! valores! cristãos! e/ou! judaicos! e! por! não!

conceber!a!ideia!da!superioridade!da!espécie!humana!em!relação!à!natureza,!posto!

que!na!mitologia!africana!a!humanidade!é!a!própria!natureza,!integraWse!a!ela.!

!

O!Professor!Marcelo!Monteiro!(2008)!em!seu!blog!relata!o!que!vem!sendo!afirmado!

pelo!povo!Ioruba,!segundo!o!livro!de!Oluwlaseun!DARAMOLA!e!Adebayo!JEJE,!A.!

Awon!àsà!ati!Òrìșà!ile!Yorubá.!Ìbàdàn,!Onibon!–!Oje!Press,!1975.1!Nele,!a!mitologia!

africana! concebe! dois! mundos! paralelos{! o! mundo! físico,! Aye,! onde! estão! as!

pessoas,! as! coisas,! o! que! se! vê! e! o! que! pode! ser! tocado! e! o! Orun,! o! mundo!

espiritual!que!é!invisível.!

!

Tudo! começa! quando! a! Divindade! Suprema,! Elédùmarè/Senhor! do! Universo,! o!

princípio!de! tudo,!explode!por! tanta!energia!gerada,!e!acumulada,!se!subdividindo!

nos! quatro! elementos! da! natureza,! denominados! Osa/Divindades:! Omi/Água{!

Ilè/Terra{!Òfúrufú/Ar{!Iná/Fogo.!Cada!elemento!tinha!suas!derivações,!por!exemplo{!

ar!e!o!vento,!o!sopro.!As!águas:!rio!(Odò),!mar!(Òkun),!chuva!(Òjo).!Para!criar!o!Aye!

(mundo!físico),!o!princípio!da!vida!apresenta!às!divindades!duas!cabaças,!uma!com!

a! massa! branca! e! a! outra! com! massa! preta,! assim! como! a! árvore! da! vida.! As!

divindades! foram! desafiadas! a! colocar! uma! cabaça! em! cada! mão! e! árvore! na!

cabeça.!Aquele!que!fosse!bemWsucedido!estaria!apto!a!criar!o!aye,!porém!nenhum!

dos!Oșás!conseguiu!realizar!o!desafio.!Elédùmarè!cria!uma!divindade!que!era!a!sua!

autoWrepresentação,! Orunmilá,! que! depois! de! realizar! a! tarefa,! recebe! o! saco! da!

existência,! assim! como! as! cabaças! e! a! árvore.! A! terra! do! saco! foi! vertida! no!

Universo!para!em!seguida!ser!espalhada!por!uma!galinha,!dando!origem!à!cidade!de!

Ilé!Ifè,!cidade!original!dos!yorubás.!Por!fim,!um!camaleão!foi!enviado!para!certificar!a!

firmeza!da!terra.!Na!terra,!Orunmilá!plantou!a!árvore,!que!é!ordenado!por!Elédùmarè!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!!O!livro!de!Oluwlaseun!DARAMOLA!e!Adebayo!JEJE,!A.!Awon!àsà!ati!Òrìsà!ile!Yorubá.!Ìbàdàn,!
Onibon!–!Oje!Press,!1975!está!disponível!para!baixar!em!
https://issuu.com/grupodeestudosfernandodeogum/docs/asa_ati_orisa_ile_yoruba__daramola_.!
Acesso!em!04/11/2016.!Mas!utilizamos!o!texto!traduzido!do!blog!
(http://marcelomonteiropv.blogspot.com.br/2008/10/cosmogoniaWafricanaWvisoWdeWmundoWdo.html)!do!
Professor!Marcelo!por!não!dominar!o!idioma!Yoruba.!!
!
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a! juntar! as! massas! das! cabaças,! tendo! que! destapar! no! dia! seguinte,! antes! da!

alvorada,!dando!origem!à!terceira!cabaça,!Esu!Igbá!Keta.!Elédùmarè!orienta!ainda!

para! jorrar! sempre! água! sobre! a! terceira! cabaça,! assim,! a! cada! dia,! quando! era!

destapada,! uma! nova! vida! era! gerada.! Orunmilá! seguiu! como! aquele! que! dá! o!

destino! das! pessoas!e! os!Oșas!escolhiam!as! cabeças!de! quem!nascia.!Eșù! foi! o!

primeiro! a! nascer! e,! portanto,! foi! denominado! filho! de! todos! os! Osas.! Com! o!

crescimento! da! população,! os! Orixás! (Orií/cabeça,! Osas/divindade)! foram!

convocados!a!cuidar!desses!novos!seres!e!suas!‘cabeças’.!Em!cada!núcleo!étnico,!

aquele!que!mais!se!destacava!recebia!o!Ìpònrí,!a!força!vital,!para!que!essa!pessoa!

pudesse! ser! o! meio! de! ligação! entre! o! Orixá! e! esse! núcleo.! O! que! reafirma! a!

organização! por! terra/divindade,! como! Oyo,! reino! de! Xangô.! (MONTEIRO,! 2008)!

!

Existem!outras!versões!para!a!gênese!africana,!com!outros!agentes!no!processo!de!

criação,!porém!a!essência!é!similar!e!o!ponto!comum!entre!elas!é!o!fato!de!Olorun!

ser! o! força! geradora! de! tudo! o! que! existe,! seja! no! plano! físico! ou! espiritual,! tudo!

nasce! da! ideia! de! único,! que! dele! tudo! deriva,! pondo! o! candomblé! como! religião!

monoteísta,!ao!contrário!da!concepção!de!se!ter!os!Orixás!como!deuses!singulares,!

na!verdade!são!todos,!assim!como!tudo!que!existe,!filhos!do!Deus!supremo!e!único!

Olorun.!

!

Alguns! mitos! contam! que! os! Orixás! foram! os! habitantes! da! terra! antes! do! ser!

humano,!estes!foram!criados!a!partir!dos!Orixás,!sugerindo!que!os!mesmos!são!os!

Ancestrais!Divinizados!do!homem!(Beniste,!1997).!

!

Resumidamente,! Beniste! ilustra! o!mito! do! processo! de! formação! da! terra{! Olorun!

convoca!Òrisa!Nlá!para!a! tarefa!da!criação.!Para! tanto,! recebeu!uma!concha!com!

terra!(anteriormente!foi!citada!a!cabaça),!uma!galinha!de!cinco!dedos!e!um!pombo.!

Òrisa!Nlá! jogou!a! terra!da!concha!sobre!o!mar!e!soltou!os!animais!para!que!eles!

espalhassem! a! terra.! Ao! término,! Òrișa! Nlá! comunica! que! a! tarefa! tinha! sido!

cumprida,! quando!Olorun! envia! um! camaleão,! o! primeiro! animal! a! pisar! na! terra,!

para!verificar!a!firmeza!da!superfície.!O!ponto!de!partida,!onde!a!terra!caiu!no!mar,!é!

a!cidade!de!Ilé!Ifè!(terra!que!se!espalha),!o!berço!da!civilização!Yorubá,!do!culto!aos!

Orixás,!a!Cidade!Sagrada!do!povo!Yorubá.!(Beniste,!1997).!
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!

As!religiões!tradicionais!africanas!possuíam!a!oralidade!como!meio!de!preservação!

de!sua!doutrina,!o!que!dificulta!uma!versão!precisa!desta!mitologia,!deste!modo!ao!

observar! as! versões! sobre! a! formação! da! terra,! percebeWse! que! ela! abraça! a!

principal! ideia! do! único! que,! ao! passar! por! transformações,! dá! origem! ao! ser!

humano!e!ao!seu!meio!ambiente.!

!

Na!cosmogonia!africana!os!seres!humanos!são! feitos! também!do!barro!e!ganham!

vida!ao!receberem!de!Olorun,!o!sopro!da!vida,!o!axé,!como!energia!motriz!de!tudo!

que! é! vivo.! Embora! seja! uma! força! transmitida,! deve! ser! acumulada,! estimulada,!

desenvolvida.!(SANTOS,!2008).!

!

O!axé!é!comparável!ao!conceito!hindu!de!prana!(LIMA,!2013),!em!que!a!vida!deriva!

do!sopro!vital,!do!princípio!único!da!criação.!Ele!é!transmitido!por!meio!do!sangue,!

portador! da! energia! que! é! necessário! para! gerar,! e! alimentar! o! movimento,!

classificado!como!sangue!branco,!sangue!vermelho!ou!sangue!preto!de!acordo!com!

a!sua!natureza,!conforme!organizado!no!Quadro!1:!

!

Quadro!1!W!Classificação!SangueWNatureza!
Fonte:!elaborado!pela!autora,!2017!

Sangue*/*
natureza*

vermelho* preto* branco*

animal! sangue!humano!ou!
animal,!corrimento!
menstrual!

cinzas!de!animais! o!sêmen,!a!saliva,!o!
hálito,!as!secreções,!
o!plasma!
(particularmente!o!do!
ìgbín,!caracol)!etc!

vegetal! o!epo,!azeite!de!
dendê,!o!osùn,!pó!
vermelho!extraído!
do!Pterocarpus!
Erinacesses,!o!mel,!
o!sangue!das!
flores,!

o!sumo!escuro!de!
certos!vegetais,!
índigo!proveniente!
de!árvores,!a!terra,!
sementes!

seiva,!o!sumo,!o!
álcool!e!as!bebidas!
brancas!extraídas!
das!palmeiras!e!de!
alguns!vegetais,!!
água,!o!òrí,!manteiga!
vegetal,!inhame!

mineral! cobre,!bronze!! carvão,!ferro,!
pedras!

sais,!giz,!prata,!
chumbo!etc.!

!
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Como! é! possível! observar,! poderíamos! adotar! o! conceito! de! Orixá,! quanto!

divindade,!como!a!união!da!alma!humana!e!a!natureza,!sendo!o!próprio!ser!parte!

dessa!mesma!natureza.!É!fundamental!o!entendimento!de!sua!origem!para!que!se!

possa!distinguir!seus!arquétipos,!suas!sutilezas!e!referências.!Sem!tal!conhecimento!

seria! impossível! captar! na! íntegra! os! significados,! o! simbólico,! carregados! nas!

imagens!e!suas!simbologias.!

!

Arquétipos*dos*Orixás*

*
Segundo! a! psicologia,! arquétipo! é! o! produto! de! uma! ideia! fundamental,! imutável,!

traduzida! em! uma! imagem.! Imagem! essa! construída! através! do! inconsciente!

coletivo,!transmitida!repetidamente!por!gerações.!Como!consta!na!obra!professor!e!

doutor!Zacharias!(1998),!A!PSICOLOGIA!E!A!RELIGIÃO!DOS!ORIXÁS:!

! ! ! ! !
A! imagem! primordial,! ou! o! arquétipo! é! uma! forma! sem! conteúdo,! nas!
palavras! de! Jung,! é! como! o! leito! de! um! rio! seco,! que! terá! um! conteúdo!
quando! a! água! passar! por! ele,! mas! sua! forma! já! está! definida.! Desta!
maneira,!aspectos!como!a!geografia,! fauna!e!flora,!clima,! língua,!história!e!
vida! de! um! povo! serão! responsáveis! pela! formação! do! conteúdo! das!
imagens!arquetípicas.!(ZACHARIAS,!1998,!p.91).!

!

O!inconsciente!coletivo,!de!onde!os!arquétipos!derivam,!é!formado!por!uma!parte!do!

consciente! individual,! que! agrupa! memórias! perdidas,! experiências! esquecidas,!

aquilo!que!não!se!estabelece!no!consciente.!Outra!parte!dele!é! formada!pelo! fruto!

de! uma! experiência! coletiva,! um! conteúdo! oriundo! de! uma! experiência! universal,!

não!variando!segundo!cada!pessoa.!(JUNG,!2002,!p.15)!

!

Segundo! Mircea! Elíade! (apud! SOUZA,! 2015)! e! seus! estudos! sobre! mitos! e!

arquétipos,! quanto! imagens! e! símbolos,! estudos! apoiados! no! legado! de! Jung! e!

psicologia! analítica,! arquétipos! estão! ligados! ao! que! temos! como! ‘modelo’,! a!

influência! dele! na! sociedade.! Ele! aborda! o! conceito! de! arquétipo! como! mito!

paradigmático,! referencial! preexistente,! que! carrega! um! sentido! ligado! à! uma!

sociedade!e!não!a!um!ser!isoladamente.!!

!

Um! arquétipo! é! o! princípio,! o! primeiro! modelo! de! uma! imagem! que! segue!

invariavelmente!dentro!da!coletividade.!Um!comportamento!padrão!específico.!!
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!

Podemos!reconhecer!os!arquétipos!observando!as!fases!da!vida!de!um!ser!humano{!

a!infância!e!as!brincadeiras,!a!adolescência!e!a!rebeldia,!a!idade!adulta!e!os!enlaces!

sociais!como!trabalho!e!a! formação!de!uma!família,!a!velhice!e!a!sapiência,!como!

também!a!morte!como!último!estágio.!!!

!

Considerando!a!mitologia!grega!clássica!como!referencial,!os!deuses!que!compõem!

o!seu!panteão!são!imagens!arquetípicas,!são!símbolos!dos!arquétipos!da!beleza,!da!

paz,! da! guerra,! entre! outros.! Assim,! focando! em! três! divindades! femininas! temos!

diferentes!imagens!arquetípicas{!!

!

Hera:! mulher! de! Zeus,! a! doméstica,! representa! o! papel! feminino! dentro! do!

matrimônio{! Afrodite:! a! sensual,! a! amante,! tendo! sua! imagem! ligada! ao! amor!

romântico!e!Atena:!a!guerreira,! retém!a!representação!da!mulher!dinâmica!e! forte.!

(PRAVAZ!apud!CASTRO,!2008,!p.2)!

!

Dentro!da!religião!dos!fiéis!dos!Orixás,!existe!um!vasto!acervo!de!imagens,!tal!como!

símbolos!particulares!capazes!de!indicar!a!posição!dos!fiéis!dentro!da!organização!

religiosa!ou!mesmo!são!símbolos!mais!específicos!referente!a!cada!divindade!e/ou!

seu!elemento!natural!e!simbologia!própria.!

!

A!hierarquia!do!culto! se! faz!presente! já!a!partir! das!vestimentas,!que!passam!por!

tipos!de!tecidos,!dos!mais!trabalhados!e!nobres,!que!são!reservados!às!mais!velhas,!

aos!mais! simples,! destinados! aos! ainda! não! iniciados! (abiãs),! assim! como! outros!

elementos!que!compõem!esses!trajes!como!os!panos!de!cabeça!(ojá)!que!segundo!

a!tradição!do!Terreiro!diferencia!a!posição!do!adepto!no!culto.!(SOUZA,!2012)!

!

Quanto!às!divindades!do!Candomblé,!elas!trazem!símbolos,!simbologia!que!definem!

aspectos! e! suas! características! imagéticas! que! em! sua! grande! maioria,! são!

relacionadas!a!um!elemento!da!natureza!o!qual!a!divindade!deriva,!como!o!elemento!

água,!relacionada!às!divindades!Iemanjá!e!Oxum{!a!primeira!representando!o!mar,!a!

água!salgada,!e!a!segunda,!correspondente!às!águas!doces.!

!
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No! âmbito! desta! investigação! serão! utilizadas! as! caracterizações! dos! Orixás!

conforme!Pierre!Fatumbi!Verger!(1993),!em!sua!célebre!obra!Orixás,!como!também!

as! referências! de!Marco! Aurélio! Luz! em! seu! livro! Agadá.!O! que! se! segue! expõe!

alguns!aspectos!dos!arquétipos!de!algumas!divindades,!dentre!as!quais!elegemos!

as! mais! populares! segundo! o! gênero,! representando! as! energias! femininas! e!

masculinas,!apresentados!de!forma!complementar,!ou!seja,!uma!integração!entre!as!

caracterizações!dos!dois!autores!supracitados:!

!*
Exú*
*
O!primeiro!Orixá!e!o!mais!próximo!ao!humano.!Tem!como!elemento!o! fogo,! suas!

cores!são!vermelho,!branco!e!preto.!Seu!símbolo!é!o!Ogô!(vide!Figura!1),!um!bastão!

em! formato! fálico,! podendo! reproduzir! a! anatomia! de! um! pênis! representando! a!

reprodução,!ele!também!carrega!a!cabaça!e!os!búzios.!

!

Exu!é!o!mensageiro!entre!os!dois!mundos!(Orum!e!Ayè),!seu!arquétipo!simboliza!o!

movimento,!a!transformação,!a!evolução,!a!comunicação,!o!engano,!a!ambivalência!

do!bem!e!o!mal,! a! energia! sexual! que!perpetua!espécie,! a!deflexão!de! caráter,! a!

maldade.!Exu! inspira!confiança!ao!passo!que!pode!trair!essa!mesma!confiança!ao!

mesmo!tempo.!!

! !
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fonte:!Atelier!Doxê!2!

*
*
Ogum*
*
Denominado!o!Senhor!das!guerras,!o!Orixá!ferreiro,!produtor!das!ferramentas!e!

armas,!senhor!dos!caminhos!com!o!poder!de!abrir!e!fecháWlos,!protetor.!Seu!

elemento!é!o!ferro,!o!metal.!Sua!cor!é!o!azul!escuro!e!tem!a!espada!como!símbolo!

(vide!figura!2).!Seu!arquétipo!é!o!da!impaciência,!perseverança.!

!
!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Disponível!em!:!<https://www.elo7.com.br/ogoWdeWexu/dp/4F2BF5>.!Acesso!em!07!maio!2017.!

Figura1!)!Ogó!de!Exu!
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!
Figura!2!)!Espada!de!Ogum3!

fonte:!Atelier!Doxê!

*
Oxóssi*
*
Oxossi!é!Orixá!caçador,!o!que!provê!o!alimento,!irmão!de!Ogum!e!é!muito!ligado!a!

Ossain,!o!Orixá!das!folhas.!Tem!como!elemento!as!matas!e!seu!símbolo!é!o!arco!e!

flecha! em! ferro4! (fig! 04).! Tradicionalmente! na!Bahia,!Oxossi! tem! como! sua,! a! cor!

verde.!

!

O!arquétipo!de!Oxossi!é!o!das!pessoas!com!iniciativa,!que!preferem!ficar!sozinhas,!

alertas,!abertas!ao!novo,!a!rapidez!e!agilidade,!a!responsabilidade!e!o!cuidado!com!

família,!abertura!para!o!novo,!a!fartura.!

!

!
Figura!3!)!Ofá!de!Oxossi!(arco!e!flecha)!

foto:!Atelier!Doxê!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Disponível!em!:!<https://www.elo7.com.br/espadaWdeWogum/dp/44711D>.!Acesso!em!07!maio!2017.!
4!Disponível!em:!<https://www.elo7.com.br/ofaWdeWoxossi/dp/4471F8>.!Acesso!em!07!maio!2017.!
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Ossain*
*
O!Orixá!das!plantas!sagradas,!dos!encantamentos,!aquele!que!mostra!o!que!está!

escondido,!é!Ossain!quem!detém!o!asè.!Traz!como!símbolo!é!uma!haste!de! ferro!

com!seis!varetas!para!cima,!em! forma!de! leque!ou!árvore,!e!um!pássaro!no! topo,!

chamado!Opere5!(fig.04).!Sua!cor!é!o!verde!e!branco,!representando!seu!elemento,!

plantas! e! folhas.! O! arquétipo! de! Ossain! é! das! pessoas! que! controlam! seus!

sentimentos,! de! caráter! equilibrado,! que! usam! suas! energias! para! atingir! os!

objetivos.!
!

!
Figura!4!)!Obra!de!Carybé,!ilustração.!Opere!de!Ossanha!

foto:!Ossain!

*
*
Xangô**
*
O!rei!de!Oyo,!Orixá!do! fogo,!do! trovão,!da! justiça.!Seu!símbolo!é!o!machado!com!

dupla! lâmina,! o!Osè6! (fig.05),! sua! cor! é! o! vermelho! e! branco! e! seu! elemento! é! o!

fogo.!

Seu!arquétipo!são!das!pessoas!altivas,! justas,! intolerantes!à!contradição,! sensível!

ao! sexo! oposto,! severidade! e! benevolência,! assim! como! o! senso! de! justiça.!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Ossãe.!Disponível!em:!<https://wendelesamye.blogspot.com.br/2011_10_05_archive.html>.!Acesso!
em!07!maio!2017.!
6!Oxê*de*Xangô.!Disponível!em:!<https://www.elo7.com.br/oxeWdeWxango/dp/79B396>.!Acesso!em!07!
maio!2017.!
!
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!
Figura!5!)!Osè!de!Xangô!

foto:!Atelier!Doxê*
*
Iansã*
*
Dentre! as! Iyabás! Iansã,! ou! Oyà,! é! a! única! guerreira,! senhora! dos! ventos! e!

tempestades,!os!elementos!da!natureza,!a!caçadora,!a!amante.!Seu!elemento!é!o!

vento,!os!raios!e!a!sua!cor!é!o!vermelho!e!seus!tons,!do!rosa!ao!vinho.!O!paramento!

da!Iyabá!é!confeccionado!com!rabo!de!boi,!cavalo!ou!búfalo{!o!Erukerê7!(fig.06).!Seu!

arquétipo! está! ligado! à! força,! a! guerreira,! a! liberdade,! audácia,! independência,!

dinamismo,! representa! a! mulher! exerce! as! mesmas! funções! dos! arquétipos!

masculinos,!que!provê!para!os!seus!filhos.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Ieroxim*de*Yansã.!Disponível!em:!<https://www.elo7.com.br/ieroximWdeWyansa/dp/4471B6>.!Acesso!
em!07!maio!2017.!
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!
Figura!6)!Erukerê!Matamba!de!Iansã!

foto:!Atelier!Doxê!
Oxum*
!

Popularmente!reverenciada!como!o!Orixá!do!amor!romântico.!Senhora!da!água!dos!

rios!e!cachoeiras,!seu!elemento!é!água,!o!ouro,!sua!cor!é!o!amarelo!dourado!e!o!seu!

símbolo! é! o! Abebê8! (fig.07),! o! leque! espelhado.! Assim! como! Iemanjá! também!

carrega! o! simbolismo! do! amor! materno.! O! arquétipo! de! Oxum! é! relacionado! à!

beleza,!à!graça,!elegância,!ao!amor!e!à!riqueza.!

!

!
Figure!7)!Abebê!de!Oxum!

foto:!Atelier!Doxê!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Abebe*de*Oxum.!Disponível!em:!<https://www.elo7.com.br/abebeWdeWoxum/dp/443C36>.!Acesso!
em!07!maio!2017.!
!
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*
Iemanjá*
Reverenciada!como!a!grande!mãe,!a!rainha!do!mar,!seu!elemento!é!água!salgada,!

suas! cores! são! o! branco! e! azul! em! diversos! tons,! segundo! a! especificidade! do!

Orixá.!Da!mesma!forma!que!Oxum,!carrega!um!Abebê9!(fig.08)!este!porém!em!metal!

prateado! e! não! dourado.! Seu! arquétipo! carrega! o! conceito! de! amor! materno!

incondicional! e! proteção! de! seus! filhos.! Mulheres! altivas,! fortes,! protetoras,!

voluntariosas,!vaidosas,!porém!sem!excessos.!

!

!
Figura!8)!Abebe!de!Iemanjá!

foto:!Atelier!Doxê!
*
Obaluaê*/*Omolu*/*Xapanã*
Deus!das!doenças!contagiosas!e!de!pele,!da!saúde.!

Sua! cor! é! o! branco,! preto! e! vermelho,! seu! símbolo! é! o! Xaxará10! (fig.09)! ou! Íleo,!

lança!de!madeira,!lagidibá.!O!elemento!de!Omolu!é!a!terra.!

!

O! arquétipo! de! Obaluaê! envolve! a! figura! na! pessoa! introspectiva,! com! tendência!

masoquista,!que!seguem! insatisfeitas!mesmo!quando! tudo!está! tranquilo,!pessoas!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!Disponível!em:!<https://www.elo7.com.br/abebeWdeWyemanja/dp/443C68>.!Acesso!em!07!maio!2017.!
10!Disponível!em:!
<http://catalogodasartes.com.br/Foto.asp?sPasta=@Obras&Imagem=Bruna%20Araujo%20Silva/Leil
%E3oSoaraiaCalsWNovembro2008WItem246.jpg&sOrigem=Cotacoes&sTipo=2>.!Acesso!em!07!maio!
2017.!
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que!abdicam!de!seus!interesses!e!necessidades!para!auxiliar!aquele!que!precise!de!

sua!intervenção.!

!
Figura!9!)!Xaxará!de!Omolú!

foto:!Catálogo!das!Artes!
!

Nanã*Buruku*
A!mais!velha!dentre!as!Iyabás,!Vodun,!divindade!conhecida!como!a!senhora!da!vida!

e!da!morte.!Seu!elemento!é!água!parada,! a! terra,! o! barro!de!onde! tudo!nasce,! a!

lama,!a! lava!vulcânica,!o!mangue!e!as!chuvas.!Seu!arquétipo!é!o!da!sabedoria,!a!

ancestralidade,! a! fecundidade,! a! riqueza,! gentileza,! benevolência.! Nanã! é!

representada!pela!cor!branca!com!azul,!o!violeta!e!tons!de!lilás!e!carrega!o!Ibiri11!(fig!

10).!

!
Figura!10!)!Ibiri!de!Nanã!

foto:!Telma!Orixá!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Disponível!em:!
<https://www.facebook.com/105073139606889/photos/a.105096019604601.7363.105073139606889/
1114667138647479/?type=3&theater>.!Acesso!em!07!maio!2017.!
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Oxalá!!
O!Pai!maior,!tido!como!o!criador!dos!orixás!e!da!humanidade.!

Seu! elemento! é! o! ar,! sua! cor! é! branco! e! seu! símbolo! é! o!Opaxorô12! (fig.11),! um!

cajado! ornamentado! com! elementos! que! simbolizam! os! seus! filhos,! quando! para!

Oxalufã,!o!pilão!e!a!espada!(Ida),!para!Oxaguiã,!a!versão!da!energia!mais!dinâmica!

e!jovem!de!Oxalá.!

!

O! arquétipo! de! Oxalá! envolve! as! pessoas! calmas,! confiáveis,! reservadas,!

respeitáveis! e! que! exigem! respeito! recíproco,! obstinadas,! aceitam! e! assumem! as!

consequências!de!seus!equívocos.!

!

!
Figura!11)!Opaxorô!de!Oxalá!

foto:!Atelier!Doxê!
!

Embora!essas!definições!similares!figurem!em!livros!e!textos!sobre!o!tema,!entender!

os!simbolismos!do!Candomblé!está!muito!mais!no! ‘sentir’,! trataWse!de!uma!relação!

muito!mais!pessoal/espiritual!que!engloba!a!história!pessoal,!nível!de!sensibilidade!e!

até!mesmo! a! forma! como! o! indivíduo! dialoga! com! essas! forças,! não! por! ‘magia’,!

mas! sim! sensação,! quando! o! ser! humano! percebe! o! seu! próprio! corpo! como!

aparelho!sensível.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!Disponível!em:!<https://www.elo7.com.br/opaxoroWdeWoxala/dp/5FD0BF>.!Acesso!em!07!maio!2017.!
!
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!

Como!exemplo,!compartilho!brevemente!minha!percepção!pessoal!de!tais!energias!

dentro!da!religião,!separando!as!divindades!por!alguns!de!seus!elementos:!

!

As! divindades! relacionadas! ao! elemento! água! WOxum,! Iemanjá! e! Nanã! BurukuW!

estão! intimamente! ligadas! à! família,! ao! equilíbrio,! à! firmeza! e! flexibilidade,! ao!

cuidado!ao!próximo,!à!maternidade!e,!portanto,!ao!amor!incondicional.!

!

Para!os!Orixás!da!terra!e!matas!WOmolu,!Ossain,!Oxossi!e!OgumW!as!energias!são!

de! transformação,! da! conquista! por!meio! do! emprego!da! energia! pessoal! unida! à!

força! da! natureza! como! grande! impulsionadora,! a! superação! das! questões!

quotidianas,!a!fartura,!a!abundância,!a!energia!da!conquista!material.!

!

O! fogo!é!um!elemento!natural!de!mutação,!de! transformação!da!matéria,!portanto!

essa!é!a!principal!característica!dos!Orixás!que!têm!esse!elemento!como!principal!W

Xangô,!Exu!e!IansãW!o!fogo!dentro!do!mundo!espiritual!também!é!associado!por!mim!

como!chave!entre!os!mundos!físico!e!espiritual,!sendo!empregado!as!velas!para!a!

‘abertura’! do! portal! para! que! seja! possível! a! comunicação! entre! humanos! e!

divindades,!dando!início!às!grandes!transformações.!

!

O! ar! é! o! elemento! mais! discreto! dentre! os! outros,! mas! nem! por! isso! o! menos!

importante,!afinal!o!simples!ato!de!respirar!é!tão!básico!quanto!primordial!para!que!a!

vida!aconteça.!No!entanto,!o!ar!não!é!autossuficiente!e!a!principal!característica!está!

na!troca,!da!interação!do!elemento!com!os!outros,!característica!das!mais!fortes!no!

Candomblé,! que! tal! qual! como! a! natureza,! se! faz! necessário! a! união! para! que!

surjam!outros!elementos!que!deem!um!sentido,!e!função,!à!própria!existência.!Oxalá!

é!o!orixá!associado!ao!ar!e!não!por! coincidência,!é!o!Orixá!que!carrega! todos!os!

outros!em!si.!

!

Observando!a!dinâmica!dos!arquétipos!dos!Orixás,!é!possível!intuir!como!poderiam!

ser! empregados! na! elaboração!de! peças! de! design,! elementos! imagéticos! (cores,!

formas! etc)! assim! como! os! aspectos! emocionais,! facilitando! o! reconhecimento,! e!

identificação,!de!tais!elementos!nos!mesmos.!
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3.!CAPÍTULO!II:!Contribuições!dos!africanos!na!cultura!brasileira!
!

A!cultura!brasileira!foi!formada!por!diversas!manifestações!provenientes!dos!grupos!

étnicos!que!viviam,!ou!se!estabeleceram!posteriormente,!no!Brasil.!Esse!fator!incidiu!

também! na! formação! das! religiões! no! país.! Poderíamos! citar! como! exemplo! a!

Umbanda! como! uma! religião! tipicamente! brasileira! que! une! várias! doutrinas,! de!

natureza!cristã,!africana!e!nativa.!(JURUÁ,!2013!p.133).!

!

A!cultura!de!um!lugar!está!diretamente!ligada!à!sua!história,!aos!grupos!étnicos!que!

o!povoam!e!representa!a!maneira!como!se!estabelece!a!vida!dentro!da!sociedade.!

Agregando!hábitos,!valores,!crenças,!comportamentos!e!outros!fatores!que!moldam!

uma!identidade!própria!a!partir!da!experiência!do!coletivo.!

!

Assim!como!as! religiões,!a!cultura! também!sofreu!contribuições!dos!africanos!nas!

mais!diversas!áreas!como!a!música,!a!culinária,!o!vocabulário,!as!artes,!o! folclore,!

além!da!ciência!e!tecnologia.!

!
A!contribuição� cultural!do!negro!foi!pouco!relevante!na!formação� !daquela!!
protocélula� original! da! cultura! brasileira.! Aliciado! para� incrementar! a!
produção! açucareira,� comporia! o� contingente! fundamental! da! mão! de!
obra.!Apesar!do!seu� papel!como!agente!cultural!ter!sido!mais!passivo!que!
ativo,!o!negro!teve!uma!importância!crucial,!tanto!por!sua!presença� !como!
a!massa!trabalhadora!que!produziu!quase!tudo!que� aqui!se!fez,!como!por� !
sua! introdução! sorrateira,! mas! tenaz! e! continuada,� que! remarcou� ! o� !
amálgama� racial! e! cultural! brasileiro! com! suas! cores! mais! fortes.� !
(RIBEIRO,!1995,!p.114)!

!

A! presença! dos! africanos! na! música! no! Brasil! é! evidente! e! extensa,! com! a!

peculiaridade!da!adoção!de!ritmos!percussivos!marcantes,!da!mesma!maneira!como!

acontece! com! os! cânticos! do! candomblé,! em! gêneros! musicais! tipicamente!

brasileiros! como! o! tambor! de! crioula! do! Maranhão,! samba,! maracatu,! afoxés,!

chorinho,!coco,!baião,!xote,!lundu,!ciranda,!carimbó,!maxixe!etc.!Juntamente!com!os!

ritmos,! encontramos! variados! instrumentos! percussivos! como! o! agogô,! zabumba,!

atabaque,! bumbo,! balafon,! berimbau,! pandeiro,! ganzá,! caxixi,! recoWreco,! djembe,!

tambor!e!outros,!todos!devido!a!presença!africana!em!terras!brasileiras.!(SARAIVA,!

2012,!p.19)!

!
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Inúmeras!são!as!canções!que!relatam,!referenciam!e!exaltam!o!culto!do!candomblé!

e!seus!Orixás.!No!álbum!Parabolicamará,!do!ano!de!1992,!pela!gravadora!Warner!

Music!Brasil,!o!cantor!e!compositor!Gilberto!Gil!descreve!na!faixa!Serafim!aspectos!

dos! ritos! sagrados! do! candomblé,! assim! como! saudações! e! palavras! em! ioruba!

pronunciadas!até!hoje.!Como!se!pode!constatar!na!letra!da!música!abaixo:!

!
Quando!o!agogô!soar!
O!som!do!ferro!sobre!o!ferro!
Será!como!o!berro!do!bezerro!
Sangrado!em!agrado!ao!grande!Ogum!
!
Quando!a!mão!tocar!no!tambor!
Será!pele!sobre!pele!
Vida!e!morte!para!que!se!zele!
Pelo!orixá!e!pelo!egum!
!
Kabieci!lê!W!vai!cantando!o!ijexá!pro!pai!Xangô!
Eparrei,!ora!iêiê!W!pra!Iansã!e!mãe!Oxum!
"Oba!bi!Olorum!koozi":!como!deus,!não!há!nenhum!
!
Será!sempre!axé!
Será!paz,!será!guerra,!serafim!
Através!das!travessuras!de!Exu!
Apesar!da!travessia!ruim!
!
Há!de!ser!assim!
Há!de!ser!sempre!pedra!sobre!pedra!
Há!de!ser!tijolo!sobre!tijolo!
E!o!consolo!é!saber!que!não!tem!fim!
!
Kabieci!lê!W!vai!cantando!o!ijexá!pro!pai!Xangô!
Eparrei,!ora!iêiê!W!pra!Iansã!e!mãe!Oxum!
"Oba!bi!Olorum!koozi":!como!deus,!não!há!nenhum!(GIL,!1992)!

!
No!encarte!dedicado!às! letras!da!obra,!Gilberto!Gil!explica!que!embora!na!canção!

seja!possível!ouvir!a!palavra!“carneiro”!onde!se!lia!“bezerro”,!um!erro!religioso!grave!

pois!a!Ogum!não!é!oferecido!carneiro.!Explana!também!sobre!a!saudação!a!Xangô!

e!assim!prossegue.!A!canção!não!é!uma!referência!ao!“Povo!de!Santo”,!aos!filhos!

dos!Orixás!e!suas!tradições,!é!o!próprio!povo!em!si.!

!

A!culinária!brasileira! também! foi!enriquecida!com!os!africanos!escravizados,!posto!

que!os!mesmos!não!eram!tratados!como!seres!humanos!por!causa!da!cor!da!pele,!

não! tinham! acesso! à! ingredientes! nobres,! destinados! a! seus! dominadores.! A!

culinária!negra!nasceu!nas!senzalas!a!partir!de!restos!e!sobras!dos!escravizadores!
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dando! origem! a! pratos! como! a! feijoada,! como! se! pode! ver! na! figura! 12! 13,!

reconhecida! mundialmente! como! iguaria! tipicamente! brasileira.! Além! disso,!

ingredientes! trazidos! da!África! foram! incorporados! à!mesa! dos! brasileiros! como!o!

emblemático!azeite!de!dendê,!a!banana,!o!quiabo,! jiló,!gengibre,!o!café,!o! inhame,!

até!mesmo!o!“brasileiríssimo”!coco,!dentre!outros.!

!

Muitos!pratos!que!hoje!fazem!parte!da!alimentação!do!povo!brasileiro!eram,!e!são,!

oferendas! sagradas! para! as! divindades! do! Candomblé,! como! o! acarajé14(fig.13)!

para! Iansã! e! o! caruru,! ou! amalá,! de! Xangô,! que! além! de! serem! comidas! rituais,!

exercem!o!papel!de!transmissoras!e!multiplicadoras!de!axé!uma!vez!são!oferecidas!

e! distribuídas,! nas! festas! dentro! dos! Terreiros,! ao! público! em! geral,! não! sendo!

reservado!aos!seus!fiéis.!

!

!
Figura!12!–!Feijoada!

facilmente!encontrada!na!casa!dos!brasileiros,!dentro!do!candomblé,!quando!é!feita!com!feijões!preto,!
é!uma!oferenda!para!Ogum!

fonte:!website!Receitas!GShow!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!!Cf.!Figura!12.*Feijoada*a*la*Vidigal*da*Norma.!Disponível!em:!<http://gshow.globo.com/receitasW
gshow/receita/feijoadaWaWlaWvidigalW48ded710W0718W4409W8348W567709612214.html>Acesso!em!maio!
2017.!
14!!Cf.!Figura!13.*Brazilian*shrimp*fritters*(ACARAJÉ).!Disponível!em:!
<https://www.easybrazilianrecipes.com/brazilianWshrimpWfrittersWacaraje>!Acesso!em!maio!2017.!
!
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!
Figura!13!)!Acarajé!

fonte:!website!easy!brazilian!recipes!!
!

Para! os! Terreiros! partilhar! é! parte! importante! do! sagrado.! As! boas! energias! se!

multiplicam! de! acordo! com! o! número! de! pessoas! que! são! contempladas! com! os!

alimentos.!A!energia!circula,!e!se!renova,!por!meio!da!troca.!Afinal,!no!Candomblé!a!

interação!humanidadeWnatureza!é! constante,! sem!esquecer!que!ninguém! faz!nada!

sozinho,!o!ser!humano!é!a!própria!natureza.!

!

Também! nas! artes! as! contribuições! são! inúmeras,! podemos! citar! exemplos! de!

marcos!da!mão!africana!contida!em!máscaras!de!madeira,!nas!populares!carrancas,!

esculturas,! tapeçaria! e! outros! nos! trabalhos! de! artistas! como! Antônio! Bandeira!

(1922W1967),!Antônio!Francisco!Lisboa! W!O!Aleijadinho! (Vila!Rica!–!C.!1738W1814),!

Djanira! da! Motta! e! Silva! (1914W79),! Emanoel! Araújo! (1940),! Heitor! dos! Prazeres!

(1898W1966),!José!de!Dome!(1921W1982),!Manuel!da!Cunha!(1762W1809),!Manuel!da!

Costa! Ataíde! (1762W1830),! Mestre! Didi! (1917W2013),! Otávio! Araújo! (1926W2015),!

Rubem!Valentim!(1922W1991),!Valentim!da!Fonseca!e!Silva!W!O!Mestre!Valentim!(C.!

1750W1813),!Wilson! Tibério! (1923W2005).! (ARAÚJO,! 2015,! p.52).! Segue! abaixo! os!

artistas!e!algumas!das!suas!obras:!

!

!

!

!
!
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Antonio*Bandeira*(Fortaleza*CE*1922*/*Paris,*França*1967)*
Um!mestre!brasileiro!da!pintura!abstrata,!cearense,!negro!e!autodidata.!Suas!obras!

encontramWse!espalhadas!pelo!mundo,!foi!fundador!da!Academia!Cearense!de!Belas!

Artes!em!Fortaleza.!
!

!
Figure!14)!Auto)retrato,!194415!

fonte:!Itaú!Cultural!

!
Figure!15)!Cidade!195416!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!AUTO/RETRATO!.!In:!ENCICLOPÉDIA!Itaú!Cultural!de!Arte!e!Cultura!Brasileiras.!São!Paulo:!Itaú!
Cultural,!2017.!Disponível!em:!<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2530/autoWretrato>.!Acesso!
em:!06!de!Abr.!2017.!
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fonte:!Itaú!Cultural!

!

Antônio* Francisco* Lisboa,* O* Aleijadinho* (Vila* Rica,* atual* Ouro* Preto,* Minas*
Gerais,*1738*/*idem,*1814)*
Um! verdadeiro! mestre! do! barroco,! da! história! da! arte! brasileira,! ironicamente! o!

artista!não!podia!frequentar!as!igrejas!arquitetadas!por!ele,!visto!que!a!segregação!

racial!da!época!não!permitia!o!convívio!entre!negros!e!brancos.*

!
Figura!16)!Nossa!Senhora!das!Dores,!Fase!5ª!Máxima!1791!)!181017!

fonte:!Itaú!Cultural!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!CIDADE!.!In:!ENCICLOPÉDIA!Itaú!Cultural!de!Arte!e!Cultura!Brasileiras.!São!Paulo:!Itaú!Cultural,!
2017.!Disponível!em:!<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra4588/cidade>.!Acesso!em:!06!de!Abr.!
2017.!
17!NOSSA*Senhora*das*Dores,*Fase*5ª*Máxima.!In:!ENCICLOPÉDIA!Itaú!Cultural!de!Arte!e!Cultura!
Brasileiras.!São!Paulo:!Itaú!Cultural,!2017.!Disponível!em:!
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra29013/nossaWsenhoraWdasWdoresWfaseW5aWmaxima>.!Acesso!
em:!06!de!Abr.!2017.!
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!
Figure!17)!Profeta!Baruc18!!1800!)!1805!

fonte:!Itaú!Cultural!
!

Djanira* da* Motta* e* Silva! (Avaré,* São* Paulo,* 1914* /* Rio* de* Janeiro,* Rio* de*
Janeiro,*1979)*

Além! de! ser! pintora,! Djanira! também! era! desenhista,! ilustradora,! cartazista,!

cenógrafa! e! gravadora.! Trazia! em! seu! trabalho! referências! de! suas! memórias! e!

peculiaridades! do! Brasil! e! seu! povo,! com! isso,! encontramos! entre! seus! trabalhos!

referências!aos!seus!antepassados!oriundos!da!África!(figura!19).!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!PROFETA*Baruc.!In:!ENCICLOPÉDIA!Itaú!Cultural!de!Arte!e!Cultura!Brasileiras.!São!Paulo:!Itaú!
Cultural,!2017.!Disponível!em:!<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra57550/profetaWbaruc>.!
Acesso!em:!06!de!Abr.!2017.!
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!
Figura!18)!Auto)retrato!194419!

fonte:!Itaú!Cultural!

!

!
Figura!19)!Candomblé20!,!1957!

fonte:!Itaú!Cultural!
!

Emanoel*Alves*de*Araújo*(Santo*Amaro*da*Purificação,*BA*1940)*

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19!AUTO/RETRATO!.!In:!ENCICLOPÉDIA!Itaú!Cultural!de!Arte!e!Cultura!Brasileiras.!São!Paulo:!Itaú!
Cultural,!2017.!Disponível!em:!<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra4507/autoWretrato>.!Acesso!
em:!06!de!Abr.!2017.!!
20!CANDOMBLÉ!.!In:!ENCICLOPÉDIA!Itaú!Cultural!de!Arte!e!Cultura!Brasileiras.!São!Paulo:!
Itaú!Cultural,!2017.!Disponível!em:!
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra66522/candomble>.!Acesso!em:!06!de!Abr.!2017.!
!
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Curador!e!atual!diretor!do!Museu!AfroWBrasil,!na!cidade!de!São!Paulo,!com!obras!de!

sua!coleção.!Também!curador!de!exposições!ligadas!à!imagem!do!negro!e!dos!

indígenas!brasileiros.!

!
Figura!20)!Máscara,!197621!

fonte:!Itaú!Cultural!

!
Figure!21)!Rito!Padê22,!1986!

fonte:!Itaú!Cultural!

Heitor*dos*Prazeres*(Rio*de*Janeiro,*Rio*de*Janeiro,*1898*/*idem*1966)*

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21!MÁSCARA!.!In:!ENCICLOPÉDIA!Itaú!Cultural!de!Arte!e!Cultura!Brasileiras.!São!Paulo:!
Itaú!Cultural,!2017.!Disponível!em:!
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra20903/mascara>.!Acesso!em:!06!de!Abr.!2017!
22!RITO*Padê.!In:!ENCICLOPÉDIA!Itaú!Cultural!de!Arte!e!Cultura!Brasileiras.!São!Paulo:!Itaú!Cultural,!
2017.!Disponível!em:!<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra9487/ritoWpade>!Acesso!em:!06!de!
Abr.!2017.!
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De! origem! humilde,! o! artista! até! passou! por! colônias! correcionais! de! Ilha!Grande!

durante! sua! adolescência.!Na! idade! adulta,! passa! a! frequentar! ambientes! onde! o!

samba! difundiaWse,! o! que! o! revelou! como! também! compositor,! sendo! assim! a!

música!e!seu!universo!era!tema!recorrente!em!suas!obras.!!

!
Figura!22)!Mulata23,!1959!

fonte:!Itaú!Cultural!

!

!
Figure!23)!Roda!de!Samba24,!1965!

fonte:!Itaú!Cultural!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!MULATA!.!In:!ENCICLOPÉDIA!Itaú!Cultural!de!Arte!e!Cultura!Brasileiras.!São!Paulo:!Itaú!Cultural,!
2017.!Disponível!em:!<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra4651/mulata>.!Acesso!em:!06!de!Abr.!
2017!!
24!RODA*de*Samba.!In:!ENCICLOPÉDIA!Itaú!Cultural!de!Arte!e!Cultura!Brasileiras.!São!Paulo:!Itaú!
Cultural,!2017.!Disponível!em:!<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra4654/rodaWdeWsamba>.!
Acesso!em:!06!de!Abr.!2017.*
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José*de*Dome*(1921,*Estância,*Sergipe*/*1982,*Cabo*Frio,*Rio*de*Janeiro)*

Pintor! autodidata,! trabalhou! na!mesma! fábrica! a! qual! sua!mãe! e! avó! trabalharam!

como! tecelãs,! passando! por! diversos! pequenos! trabalhos! até! descobrir! seu!

interesse!pela!pintura,!já!em!idade!adulta.!Sua!primeira!exposição!foi!em!Salvador!e!

retratou!cenas!da!sua!paisagem!urbana,!suas!pessoas!e!alguns!animais.!

!
Figura!24)!Os!Pescadores25,!1978!

fonte:!Itaú!Cultural!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25!Os*Pescadores.!In:!ENCICLOPÉDIA!Itaú!Cultural!de!Arte!e!Cultura!Brasileiras.!São!
Paulo:!Itaú!Cultural,!2017.!Disponível!em:!
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra16846/osWpescadores>.!Acesso!em:!06!de!Abr.!
2017.!!
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!
Figura!25)!Sem!título26!

fonte:!Itaú!Cultural!

!

Manoel*da*Costa*Athaide*(Mariana*MG*1762*/*idem*1830)*

Um!dos!maiores!nomes!do!barroco!brasileiro,!juntamente!com!Aleijadinho,!que!fora!

seu!contemporâneo.!Uma!de!suas!maiores!obras!é!a!pintura!do!forro!da!capelaWmor!

da! Igreja!de!Nossa!Senhora!do!Rosário!de!Mariana! representando!a!Assunção!da!

Virgem!(Fig.26),!mostrando!a!grande!habilidade!técnica!do!desenho!em!perspectiva!

dos!corpos!na!imagem.!

!

Um!artista!que!ficou!popular!por!representar!virgens!e!anjos!mulatos!em!suas!obras,!

o!que!parece!ser!uma!referência!à!sua!esposa!e!filhos.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26!SEM*TÍTULO.!In:!ENCICLOPÉDIA!Itaú!Cultural!de!Arte!e!Cultura!Brasileiras.!São!Paulo:!Itaú!
Cultural,!2017.!Disponível!em:!<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra7913/semWtitulo>.!Acesso!
em:!06!de!Abr.!2017.!!
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!
Figura!26)!Assunção!da!Virgem27,!1804!)!1807!

fonte:!Itaú!Cultural!

!

!
Figura!27)!Irmão!Lourenço!de!Nossa!Senhora28!

fonte:!Itaú!Cultural!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27!ASSUNÇÃO*da*Virgem!(forro!da!nave).!In:!ENCICLOPÉDIA!Itaú!Cultural!de!Arte!e!Cultura!
Brasileiras.!São!Paulo:!Itaú!Cultural,!2017.!Disponível!em:!
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra14507/assuncaoWdaWvirgemWforroWdaWnave>.!Acesso!em:!06!
de!Abr.!2017.!
28!IRMÃO*Lourenço*de*Nossa*Senhora.!In:!ENCICLOPÉDIA!Itaú!Cultural!de!Arte!e!Cultura!
Brasileiras.!São!Paulo:!Itaú!Cultural,!2017.!Disponível!em:!
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra14522/irmaoWlourencoWdeWnossaWsenhora>.!Acesso!em:!06!
de!Abr.!2017.!!
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Mestre*Didi*02/12/1917*(*Bahia*/*Salvador)*|***06/10/2013*(*Bahia*/*Salvador)*
!

Filho! de! Mãe! Senhora,! Ialorixá! de! um! dos! terreiros! baianos! mais! atuantes! e!

tradicionais,!o!Axé!Opo!Afonjá.!Artista,!escritor!e!sacerdote,!Mestre!Didi!tem!em!suas!

esculturas! referências! ao! orixá! Omolé/Obaluaê! nas! formas,! cores! e! materiais,! os!

mesmos!utilizados!na!ritualística!nos!terreiros.!
!

!
Figura!28)!Idilé!Aiye:!Sasará!Ejo!ati!Ibirí29!!![Cetro!Reunindo!os!Símbolos!do!Panteão!da!Terra]!1995!

fonte:!Itaú!Cultural!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29!Idilé*Aiye:*Sasará*Ejo*ati*Ibirí.!In:!ENCICLOPÉDIA!Itaú!Cultural!de!Arte!e!Cultura!Brasileiras.!São!
Paulo:!Itaú!Cultural,!2017.!Disponível!em:!<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra15675/idileWaiyeW
sasaraWejoWatiWibiriWcetroWreunindoWosWsimbolosWdoWpanteaoWdaWterra>.!Acesso!em:!06!de!Abr.!2017.!
!
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!

!
Figura!29)!Iyá!Agbá!)!Mãe!Ancestral30,!1998!

fonte:!Itaú!Cultural!
!

Octávio*Ferreira*de*Araújo*(Terra*Roxa,*SP,*1926*/*São*Paulo,*SP,*2015)*
*

!
Figure!30)!Auto)Retrato31,!1958!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30!IYÁ*Agbá*/*Mãe*Ancestral.!In:!ENCICLOPÉDIA!Itaú!Cultural!de!Arte!e!Cultura!Brasileiras.!São!
Paulo:!Itaú!Cultural,!2017.!Disponível!em:!<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra44273/iyaWagbaW
maeWancestral>.!Acesso!em:!06!de!Abr.!2017.!
!
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fonte:!Itaú!Cultural!
!

!
Figura!31)!Enigma!do!Peregrino32!1975)1976!

fonte:!Itaú!Cultural!
!

Rubem*Valentim*(09/11/1922*Bahia*/*Salvador*|**30/11/1991*São*Paulo*/*São*
Paulo)*
A!partir!da!década!de!40,!Rubem!Valentim!inicia!seu!trabalho!como!pintor!de!forma!

autodidata.! Sua! maior! referência! é! o! universo! afroWreligioso,! explorando! os!

elementos!como!cores!e!formas,!seus!signos!e!emblemas.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31!Auto/retrato.!In:!ENCICLOPÉDIA!Itaú!Cultural!de!Arte!e!Cultura!Brasileiras.!São!Paulo:!Itaú!
Cultural,!2017.!Disponível!em:!<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra38207/autoWretrato>.!Acesso!
em:!06!de!Abr.!2017!
32!Enigma*do*Peregrino.!In:!ENCICLOPÉDIA!Itaú!Cultural!de!Arte!e!Cultura!Brasileiras.!São!Paulo:!
Itaú!Cultural,!2017.!Disponível!em:!<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra7438/enigmaWdoW
peregrino>.!Acesso!em:!06!de!Abr.!2017!
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!
Figura!32)!Emblema,!Logotipo!Poético33!1974!

fonte:!Itaú!Cultural!
!

!
Figura!33)!Painel!Emblemático34,!1974!

fonte:!Itaú!Cultural!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33!EMBLEMA,*Logotipo*Poético.!In:!ENCICLOPÉDIA!Itaú!Cultural!de!Arte!e!Cultura!Brasileiras.!São!
Paulo:!Itaú!Cultural,!2017.!Disponível!em:!<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra4919/emblemaW
logotipoWpoetico>.!Acesso!em:!06!de!Abr.!2017!
!
34!PAINEL*Emblemático.!In:!ENCICLOPÉDIA!Itaú!Cultural!de!Arte!e!Cultura!Brasileiras.!São!Paulo:!
Itaú!Cultural,!2017.!Disponível!em:!<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra9790/painelW
emblematico>.!Acesso!em:!06!de!Abr.!2017!
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Valentim* da* Fonseca* e* Silva* /* Mestre* Valentim* (Serro* MG* ca.1745* /* Rio* de*
Janeiro*RJ*1813).*
*
Mestre!Valentim!foi!grande!nome!do!barroco!colonial!brasileiro.!Atuou!como!escultor,!

entalhador,! marceneiro,! ferreiro,! arquiteto! e! urbanista,! fato! que! ampliava! a!

visualização!de! suas!obras!e! trabalhos!de!ornamentação!de! várias! igrejas.!Sendo!

responsável!também!de!obras!públicas!de!urbanização!da!cidade!do!Rio!de!Janeiro.!
!

!
Figura!34W!Grande!Cartela!com!Querubim35!1801!W!1802!

fonte:!Itaú!Cultural!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35!GRANDE*Cartela*com*Querubim.*In:!ENCICLOPÉDIA!Itaú!Cultural!de!Arte!e!Cultura!Brasileiras.!
São!Paulo:!Itaú!Cultural,!2017.!Disponível!em:!
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra32592/grandeWcartelaWcomWquerubim>.*Acesso!em:!06!de!
Abr.!2017!
*
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!
Figure!35)São!Mateus36!

fonte:!Itaú!Cultural!
!

Embora! fossem!considerados!seres! intelectualmente! inferiores,!mais!próximos!dos!

animais!que!dos!humanos,!pensamento!que!perdurou!por!muito! tempo,!os!negros!

escravizados! detinham! conhecimentos! especializados,! empregando! tecnologia!

refinada! em! diversas! áreas! como! o! domínio! da! manipulação! dos! metais,! técnica!

dominada! pelo! povo! Banto! que! confeccionavam! armas! e! ferramentas! utilitárias!

(CAMPOS,!2009).!

!

Especificamente!no!Design!é!possível!observar!na!obra!de!doutoramento!de!autoria!

de!Ana!Beatriz!Simon!Factum,!denominada!Joalheria!escrava!baiana:!a!construção!

histórica! do! design! brasileiro,! exemplos! da! expressão! africana,! não! somente! nas!

peças! concebidas! em! si,! mas! também! o! processo! de! elaboração,! produção! e!

integração!dessas!peças!segundo!as!condições!encontradas.!

!
[…]! ! ao! terem! que! construir! novo! objetos,! bem! como! se! inserir! em! uma!
sociedade! dominada! pelo! colonizador! que! impunha! seus! padrões,! os!
grupos!heterogêneos!de!africanos!escravizados! recorrem!não!apenas!aos!
saberes!trazidos!por!determinados!indivíduos,!mas!também!ao!que!havia!de!
comum!aos!sistemas!cognitivos!das!pessoas!pertencentes!a!grupos!étnicos!
diversos,! traduzindoWos! para! seus! próprios! termos.! Dessa! forma,! os!
elementos!da!cultura!dominante!de!origem!europeia,!ao!serem!incorporados!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36!SÃO*Mateus.*In:!ENCICLOPÉDIA!Itaú!Cultural!de!Arte!e!Cultura!Brasileiras.!São!Paulo:!Itaú!
Cultural,!2017.!Disponível!em:!<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra65541/saoWmateus>.*Acesso!
em:!06!de!Abr.!2017!
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pelas!comunidades!afrodescendentes,!receberam!sentidos!por!elas!criados!
(Mello!e!Souza,!2002,!p.!146!apud!FACTUM,!2009)!

!

Considerando! o! trecho! acima! citado,! onde! se! ilustra! um! dos! procedimentos! de!

aplicação!do!saber!dos!afrodescendentes!na!produção!de!novos!objetos,!produção!

está!direcionada!ao!Candomblé.!

!

*
* *
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4.*CAPÍTULO*III:*Design*e*cultura*
!
!
O!Design!é!disciplina!que!está! intimamente! ligada!aos!desejos!e!necessidades!da!

sociedade,! portanto,! conceituar! o! que! seja!Design! tornaWse! uma! tarefa! difícil! visto!

que! as! sociedades! se! transformam! constantemente! com! o! tempo.! Necessidades,!

costumes,! valores,! linguagem! e! as! formas! de! comunicação! de! um! determinado!

período!da!história! influenciam!essas!mudanças,!ao!passo!que!o!designer!procura!

estar!sempre!a!um!passo!à!frente,!antecipando!necessidades!no!processo!evolutivo!

do!projetar.!

!!

No!âmbito!de!seus!projetos,!o!Design!busca!englobar!diversos!fatores,!tais!como:!os!

estéticos,! funcionais,! fatores!emocionais!e!culturais!de!quem!projeta,!nesse!caso!o!

designer,!e!para!quem!se!projeta,!o!usuário,!a!sociedade.!Uma!resposta!de!design!

nasce!a!partir!de!requisitos!específicos!e!alinha!o!maior!número!desses!elementos!à!

função!a!qual!o!produto!se!destina.!

!

Alexandre! Wollner37! (2005),! afirma! que! design! é! projeto,! reconhecendo! a!

impossibilidade!de!estabelecer!uma!definição!que!abrace!todos!os!elementos!que!o!

caracteriza,!associando!a!proeza!de!definir!do!design!à,!tanto!quanto!difícil,!definição!

do!que!seja!a!arte.!

!

Para!Rafael!Cardoso! (2008),! o! design! se! articulou! a! partir! de! fatos! históricos! que!

determinaram!a!forma!de!se!produzir!e!comercializar,!foram!eles:!a!industrialização,!

pois! a! produção! em! escala! exigiu! uma! organização! diferente! de! comercialização,!

que!passou!a!preocuparWse!em!oferecer!mais!opções{!a!urbanização,!que!a!partir!de!

concentrações!de!pessoas!em!cidades,!consequência!da!demanda!de!mão!de!obra,!

resultou! na! formação! dos! grandes! centros,! com! isso,! era! necessário! uma!

“adequação”! da! estrutura! metropolitana! ao! número! de! habitantes{! e! por! fim,! a!

globalização,! que! promoveu! a! integração! da! comunicação! entre! transporte! e!

comércio,! apoiada! por! um! sistema! jurídico! e! financeiro! apropriado,! estabelecendo!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37!!Alexandre!Wollner!e!a!Formação!do!Design!Moderno!no!Brasil!(Tecnopop,!disponível!em!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD4C23441DE29A509!acessado!em!11/01/2017)!
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uma!nova!dinâmica!para!a!produção!e!comercialização!de!bens!de!consumo.!Esses!

foram!os!fatos!que!construíram!o!Design!como!conhecemos!hoje.!!

!

Observando!os!pontos! levantados!por!Cardoso,!é!possível!perceber!mais!uma!vez!!

como!são!interligados!os!aspectos!pragmáticos!da!vida,!como!a!cultura,!juntamente!

com!a!história,! e!o!desenvolvimento!do!design.!Afinal,! uma!produção!de!design!é!

justificada,! também,! pelas! demandas! e! relações! existentes! entre! o! produto! de!

design!e!as!pessoas.!(CARDOSO,!2008,!p.!22W23).!

!

Jaime!Sodré!(2009)!aponta!para!a!questão!do!design!e!sua!relação!com!a!herança!

afroWbrasileira,! cogitando! uma! definição! mais! específica.! Para! ele,! seria! dever! do!

design{! “Responder! às! necessidades,! principalmente! humanas,! tanto! material!

quanto!espiritual!através!de!um!objeto!ou!um!modo!do!fazer”.!!

!

Nas! mais! diversas! definições! do! design,! um! ponto! comum! figura! entre! a! maioria!

delas:!a!função,!que!é!a!resposta!projetual!para!alguma!questão!ainda!não!resolvida.!

Na!busca!de!soluções!mais!eficazes!para!suas!demandas,!o!ser!humano!procurou!

respostas! de! forma! naturalmente! intuitiva! precedentemente! às! definições! e!

organização!do!Design!como!conhecemos!hoje.!

!

Em!1992,!Pacey!escreveu!em!seu!artigo!que!aborda!a!questão!do!design!produzido!

por! não! designers,! também! chamado! de! “design! não! profissional”,! 'Anyone!

Designing!Anything?'! Non)Professional! Designers! and! the!History! of! Design,! onde!

ilustra!casos!de!soluções!produzidas!por!aqueles!que!não!tiveram!acesso!ao!design!

quanto!educação!formal,!acadêmica.!Nele,!o!autor!também!expõe!o!fato!de!que!essa!

‘formalização’! levou! o! design! à! glamourização! afastandoWse! do! indivíduo! comum,!

depreciando!o!seu!saber,!o!saber!oriundo!do!fazer,!transmitido!muitas!vezes!apenas!

por!oralidade.!

!

A!necessidade!de!organização,!e!de!definição!de!papéis,!do!design,!deuWse!a!partir!

das!necessidades!trazidas!com!a!revolução!industrial!e!portanto,!os!centros!onde!tal!

processo! se! deu! de! forma! mais! intensa,! atraíram! a! atenção! dos! profissionais,!

tornandoWse!a!referência!para!a!maioria!dos!mesmos.!
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!

O! emprego! de! novas,! e!melhoradas,! técnicas! e! tecnologias,! bem! como!materiais,!

são!determinantes!para!a! resposta!encontrada!pelo!Design!que!buscará!encontrar!

adaptações! que! possam!dar! ao! produto! projetado,! seja! ele! de! qualquer! natureza,!

aspectos!que!satisfaçam!ao!seu!usuário!de!maneira!mais!completa,!maior!eficiência!

e! com! menor! custo.! Contudo! tal! processo! também! provocou! uma! tendência! à!

desvalorização,! quanto! ao! campo! de! atuação! profissional,! dos! fazeres! que! não!

envolvem! instrução! formal! como! o! artesanato! e! trabalhos! manuais! e!

supervalorização!do!Design,!embora!hoje!esse!mesmo!artesanato!é!apreciado!por!

parte!de!quem!prefere!o!artefato!manual!por!se!tratar!de!uma!peça!única.!

!!

O! processo! de! elaboração! de! produtos! de! Design! emprega! referências! que! se!

baseiam!no!contexto!sociocultural,!histórico,!ambiental,!tecnológico!e!científico,!pois!

a! partir! deles,! o! produto! final! ganha! significado! e! sentido.! Configurando! a! sua!

identidade,!estabelecendo!características!que!configuram!um!estilo.!

!

Os!estilos! criados!ao! longo! tempo,!é!um!bom!exemplo!que! ilustra!o!Design!como!

fruto! da! sua! sociedade.! Observando! o! design! europeu,! notamos! que! ele! é!

subdividido!entre!seus!vários!países,!destacandoWse!o!design!alemão,!escandinavo,!

suíço! e! italiano.! Fora! da! Europa,! o! design! americano! e! o! japonês! também! se!

destacam!por!suas!características!particulares.!Portanto,!o!design!está!diretamente!

ligado!ao!seu!local!e!ao!destino!final!desse!produto,!ou!seja,!feito!por!quem!e!para!

quem,!pois!apesar!da!aproximação!entre!países! impulsionado!com!a! facilidade!de!

comunicação!percebida!com!o!advento!da!internet,!todos!são!prestigiados!por!suas!

características!estilísticas!particulares.!

!

Na!esfera!nacional,!o!design!cresceu!e!se!desenvolveu!acompanhando!os!passos!

das! demandas! decorrentes! desse! processo,! ganhando! posições! importantes! no!

design!mundial!visto!que!no!período!entre!os!anos!de!2010!e!2016,!o!Brasil!ocupou!

o! 9º! lugar! no! ranking! publicado! no! website! do! World! Design! Rankings38,! onde!

figuram!os!países!com!o!maior!número!de!designers!contemplados!com!o!A'!Design!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38!Disponível!em!<http://www.worlddesignrankings.com/>!acesso!em!7!mar.!2017!
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Award,! prêmio! que! busca! destacar! os! melhores! projetos,! conceitos! de! design! e!

produtos,!da!indústria!criativa!do!mundial.!

!

Poderíamos! atribuir! como! impulsionador! do! design! nacional,! o! fato! dele! ser! uma!

disciplina!onde!os!menores!detalhes!não!são!casuais,!desafiando!os!profissionais!a!

munirWse! de! repertório! necessário! para! tornar! possível! a! compreensão! de!

significados! e! valores! buscando! estabelecer! um! vínculo!mais! profundo! através! da!

cultura! e! saberes,! repertório! inesgotável! de! recursos! e! elementos! que! além! da!

função,!agregam!significados!de!carácter!emocional.!Diante!desse!fato,!atribuímos!à!

diversidade!étnica! que! formam!a! sociedade!brasileira,! a! riqueza!das! respostas! de!

design!aqui!encontradas.!

!!

A! diversidade! étnica! e! cultural! forneceu! a! base! da! sociedade,! com! as! etnias! dos!

povos! que! aqui! se! estabeleceram! ou! nativos.! Tais! contribuições! agregaram! os!

valores!mais! característicos!do!povo!brasileiro,! essas! influências! culturais! também!

doam!aos!trabalhos!de!design!uma!verdadeira!identidade.!

!

5.*CAPÍTULO*IV:*Design*e*arquétipos*do*Candomblé*
!

5.1!Etnodesign!

Tendo!em!mente!a!formação!da!sociedade!brasileira!em!relação!à!sua!diversidade!

étnica,!é!possível!observar!contribuições!atribuídas!às!minorias!em!si,!assim!como!o!

processo! pelo! qual! se! deve! passar! para! se! caracterizar! como! tal.!

!!
No!Brasil,!o!etnodesign!propõe!novas!possibilidades!para!pesquisas!
em!design,!sempre!em!relação!com!a!arte!ou!a!cultura!de!natureza!
material!e!imaterial,!o!que!possibilitará!uma!compreensão!melhor!da!
cosmovisão!do!mundo!ameríndio,! universo!onde!a!arte! e!a! vida! se!
confundem,!qualquer!objeto!do!cotidiano!apresenta!em!seu!design,!a!
associação! de! diferentes! conteúdos! utilitário,! artístico! e! simbólico.!
PercebeWse! assim,! que! de! acordo! com!a! perspectiva! ameríndia,! as!
produções!materiais! e!os! seres!humanos! são!articulados!dentro!de!
um!único!quadro!simbólico!de!fabricação,!de!modo!que!os!corpos,!as!
comidas!e!os!artefatos,!são!produzidos!segundo!as!mesmas!técnicas!
e! decorados! com! os! mesmos!motivos! estéticos,! que! incorporam! e!
expressam! visões! do! mundo,! valores! e! simbologias! particulares.!
(SILVA!e!SILVA,!2016)!

!

O! etnodesign! não! se! trata! de! intervenções! de! profissionais! no! processo! de!
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fabricação! do! que! é! produzido! por! grupos! étnicos.! Ele! está!muito!mais! ligado! ao!

processo! em! si,! na! sua! forma! original! juntamente! com! os! elementos,! como! a!

tecnologia,! empregados! em! sua! elaboração! e! finalização.! Não! podendo! ser!

descartado! os! aspectos! socioculturais! de! quem! projeta! para! quem! se! projeta.!

(SILVEIRA{!MARIÑO,!2016)!

!!

O!design!etnográfico!ou!etnodesign!contextualizaWse!nas! referências! socioculturais!

de!um!povo,!e! revela! resultados!que!valorizam!a! identidade!e!a!cultura.!Permite!o!

diálogo! transdisciplinar! entre! as! áreas! da! sociologia,! antropologia,! história! e!

geografia{!e!a!interWrelação!entre!teoria,!reflexão!e!prática,!fundamentais!ao!processo!

projetual!do!design.!(SILVEIRA{!MARIÑO,!2016)!

!

O!etnodesign!atua! como!ponte!entre!o!design! tradicional! e!o!que!é!produzido!em!

menor!escala,!segundo!as!tradições!e!costumes!próprios!de!grupos!étnicos.!Nesse!

ponto,! o! etnodesign! atua! como! ferramenta! de! resgate! desses! processos! e! suas!

tecnologias!bem!como!aspectos!que!tratam!do!simbolismo!encontrado!nos!materiais!

empregados! ao! produto! final! (NOGUEIRA,! 2005).! Portanto,! a! partir! do! estudo! do!

etnodesign,!o!designer!poderá!se!munir!de!elementos!muito!enriquecedores!quanto!

a! identidade! da! produção! resultante,! estimulando! a! integração! de! elementos!

específicos! de! um! povo,! minimizando! a! interferência! do! ‘global’,! valorizando! a!

especificidade.!

!

Os! produtos! frutos! de! Povos! e! Comunidades! Tradicionais39! estão! geralmente!

classificados! como! exóticos,! excêntricos,! por! adotarem! padrões! específicos! do!

grupo! de! origem,! fator! que! dificulta! a! assimilação! e! entendimento,! por! parte! da!

maioria! da! sociedade,! do! produto! como! tal.! A! tendência! em! adotar! aquilo! que! é!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39! Decreto! 6040/07! |! Decreto! nº! 6.040,! de! 7! de! fevereiro! de! 2007,! instituiu! a! Política! Nacional! de!
Desenvolvimento!Sustentável!dos!Povos!e!Comunidades!Tradicionais!(PNPCT),!sob!a!coordenação!
da!Secretaria!de!Políticas!de!Promoção!da!Igualdade!Racial!(SEPPIR)!da!Presidência!da!República!
que! definiu! como! esses! grupos! como! "grupos! culturalmente! diferenciados! e! que! se! reconhecem!
como! tais,! que! possuem! formas! próprias! de! organização! social,! que! ocupam! e! usam! territórios! e!
recursos! naturais! como! condição! para! sua! reprodução! cultural,! social,! religiosa,! ancestral! e!
econômica,! utilizando! conhecimentos,! inovações! e! práticas! gerados! e! transmitidos! por! tradição",!
neles! ! estão! englobados:! quilombolas,! ciganos,! matriz! africana,! seringueiros,! castanheiros,!
quebradeiras! de! cocoWdeWbabaçu,! comunidades! de! fundo! de! pasto,! faxinalenses,! pescadores!
artesanais,!marisqueiras,!ribeirinhos,!vaqueiros,!caiçaras,!praieiros,!sertanejos,!jangadeiros,!ciganos,!
açorianos,!campeiros,!varzanteiros,!pantaneiros,!caatingueiros,!entre!outros.!
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produzido!segundo!moldes!corporativistas,!ou!seja,!uma!produção!em!larga!escala!

que!contemple!o!maior!número!de!consumidores!com!menor!custo!e!risco,!termina!

por! desmerecer! a! peça! elaborada! artesanalmente! pela! dificuldade! da! adoção! da!

mesma!relegandoWa!muitas!vezes!à!categoria!de!adorno!decorativo.!

!

Dificilmente! veríamos! senhoras! na! Região! Norte! saboreando! chás! e! infusões! em!

cuias! para! chimarrão,! que! se! trata! de! um! artefato! amplamente! difundido! entre!

habitantes! da! região! sul! do!Brasil,! ao! invés! de! xícaras! de! porcelana,! assim! como!

colares! produzidos! por! índios! em! lojas! de! departamento,! ou! mesmo! ! grafismos!

marajoara! sendo! adotados! como! padronagens! diversas! no! quotidiano! do! povo!

brasileiro!em!geral.!

!

Para! ilustrar! de! forma!mais! clara! podemos! observar! a! construção! da! panela,! um!

utensílio! comum! geralmente! produzida! em!metal,! mas! que! ganha! ares! de! objeto!

exótico!quando! feita!em!cerâmica,!pois!praticamente!não!é!empregada!na!maioria!

dos! lares! brasileiros,!mas! são! feitas! e! encontradas! nas! comunidades! quilombolas!

(fig.!34)!ou!mesmo!aquelas!produzidas!por!tribos!indígenas!(fig.!37!e!38).!

!

!
Figure!36)!Panelas!de!barro!40!

fonte:!SEBRAE!/!AP!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40!Artesanato!no!Amapá:!TRADIÇÃO!X!TURISMO!disponível!em:!
<http://projetos.nuclearmidia.com/sebrae/blogs/mercado/?p=1107>.!Acesso!em:!01!de!Jun.!2017.!
!
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!
Figure!37)!Cumbuca!em!forma!de!tartaruga41!(makulatãi),!Indíos!Waurá!)!Alto!Xingu)!MT!

fonte:!Casa!das!Culturas!Indígenas!
!

!
Figura!38)!Cumbuca!em!forma!de!tartaruga!
fonte:!Casa!das!Culturas!Indígenas!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41!Cumbuca!em!forma!de!tartaruga,!disponível!em:!
<http://casadasculturasindigenas.com/ceramica/zoomorfa/cumbucaWemWformaWdeWtartarugaWindiosW
wauraWcodWm0968a.html#l>.!Acesso!em:!01!de!Jun.!2017.!
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Elementos! da! cultura! de! Povos! Tradicionais! são! acertadamente! utilizadas! como!

referência!em!alguns!trabalhos!de!design,!aspecto!que!não!é!somente!um!diferencial!

na! criação! de! novas! peças,! mas! também,! enriquecem,! comunicam,! reforçam! e!

valorizam!esses!traços!particulares!imprimindo!a!identidade!no!Design!nacional.!

!

Para!exemplificar!o!emprego!de!elementos!étnicos!como! referências!utilizadas!por!

designers! em! seus! trabalhos,! é! oportuno! fazer! um! paralelo! entre! peças! que! se!

encaixam!no!mesmo!contexto!para!facilitar!a!compreensão!de!como!acontece!esse!

processo,!como!veremos!em!seguida.!

!

A!artista!plástica!Tania!Bulhões!lança!mão!dos!grafismos!Guarani!(fig.39),!com!suas!

linhas!geométricas!de!forte!contraste!com!o!fundo,!para!compor!a! linha!que! leva!o!

mesmo!nome!(fig.40):!

!

!
Figura!39)!Cestos!de!origem!Guarani!Mbyá!com!grafismos!aplicados42!

fonte:!museu!A!CASA!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42!Disponível!em:!<http://www.acasa.org.br/reg_mv/OBW00409>!acesso!18!jun!2017.!
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!
Figura!40)!Peças!em!porcelana!linha!Guarani43!

fonte:!blog!A!mesa!com!charme!
!
Uma! peça! emblemática! para! o! povo! indígena! é! o! trabalhoso! colar! de! caramujos!

(fig.41)!produzido!pelos!índios!que!habitam!o!Parque!do!Xingu,!como!os!Naruvotu,!

feitos!a!partir!de!conchas!dos!Xavante.!

!

A! designer! Mana! Bernardes! desenvolveu! em! 2004! o! Colar! Escamalar! (fig.42),! a!

partir! de! lantejoulas! “unha! de! gato”! e! fio! de! couro! que! é! uma! referência! clara! ao!

colar! indígena! produzido! com! cascas! de! caramujo! chamado! Ualup! pela! tribo! dos!

Waurá!do!parque!Xingu!no!Mato!Grosso.!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43!Disponível!em:!<http://colocandoamesacomcharme.com.br/tag/artesanatoWindigena/page/2/>!
acesso!em!04!jun!2017.!
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!
Figura!41)!Colar!Ualup,!produzido!por!índios!Waurá44,!Xingu)!MT!

fonte:!Iande!Arte!e!História!

!

!

!
Figura!42)!Colar!Escalamar45!

fonte:!manabernardes.com!
!
!
A!partir!do!que!foi!disposto!sobre!a!associação!entre!o!processo!de!elaboração!de!

uma! resposta! de! design! que! agregue! função,! significados,! assim! como! sua!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44!Colar!Ualup.!Disponível!em:!<http://www.iande.art.br/adornos/colar/wauracolar0403.htm>!acesso!
04!de!junho!2017.!
45!Disponível!em:!<http://manabernardes.com/trabalhos/colarWescamalar/>!acesso!em!04!jun!2017.!
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identidade! cultural,! é! possível! compreender! a! posição! do! etnodesign! e! sua!

contribuição!para!o!design!em!si,! sendo!de!particular! atenção!dessa! influência! na!

moda,! campo! do! design! intimamente! ligado! à! história,! cultura! e! emocional! do! ser!

humano.!

!

Observando!a!moda!como!disciplina!que!acompanha!as!mudanças!de!costumes!da!

sociedade,!ela!alavanca!a!interação!entre!culturas,!propagando!elementos!adotados!

por! culturas! de! diversas! etnias,! e! seus! padrões! estéticos.! Esse! fato! pode! ser!

observado!principalmente!na!estamparia,!hoje!conhecido!como!design!de!superfície,!

na! aplicação! de! ilustrações! em! produtos! de! diversas! naturezas,! na! adoção! de!

formas!específicas!em!acessórios,!joias!etc.!

!

Em! Salvador! há! designers! e! grifes! que! baseiam! seus! trabalhos! na! cultura!

afrodescendente,!reforçando!os!laços!de!seu!povo!e!sua!ancestralidade.!

!

5.2!Design*Afro*Referenciado!

!

Pensar!a!moda!como!expressão!de!valores!e!costumes,!é!perceber!a!importância!de!

seu! significado! na! sociedade,! uma! vez! que! a! moda! simboliza! valores! de! seus!

consumidores! de! quem! a! adota! como! padrão! extraído! de! um! grupo! ao! qual! se!

deseja!pertencer.!A!moda!é!naturalmente!a!maior!tradutora!daquilo!que!o!indivíduo!

deseja!comunicar!sem!palavras.!

!!

Muitas! vezes! conseguimos! perceber! os! grupos! religiosos! através! das! vestimentas!

escolhidas! por! seus! adeptos{! monges! budistas,! frades! franciscanos,! judeus!

ortodoxos,! candomblecistas,! entre! outros,! a! adoção! de! padrões! estéticos!

inconfundíveis.!

!

A!estética!africana,!em!seu!particular,!envolve!grafismos,!volumes,!cores!e! formas!

muito!característicos!devido!à!sua!forte!identidade,!a!qual!resiste!às!imposições!de!

modismos! que! tendem! a! criar! uma! homogeneização! daquilo! que! é! imposto! pela!

grande! indústria! da! moda.! Sendo! assim,! quando! a! estética! se! desenvolve! por!
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caminhos!considerados!alternativos,!a!moda!tornaWse!uma!ferramenta!de!afirmação!

e!resistência!de!culturas!tradicionais.!(SILVEIRA{!MARIÑO,!2016)!

!

Em!Salvador!parte!dos!designers!e!empresas!direcionam!sua!produção!na!direção!

de!uma!estética!negra,!adotando!os!valores!e!elementos!encontrados!naquilo!que!foi!

trazido!pelos!seus!antepassados,!no!que!existe!de!original!e!particular!na!busca!de!

uma! linguagem! estética! que! fortaleça! a! referência! de! costumes! provenientes! do!

povo!afrodescendente.!

!

Katuka*Africanidades*
!

A! empresa! nasceu! como! a! Katuka! Mercado! Negro,! ainda! presente! na! cidade,!

dedicada! ao! comércio! de! artefatos! voltados! ao! Candomblé! (fig.43),! portanto! seu!

público!alvo!são!os!devotos!do!religião,!comercializando!roupas,!paramentos,!guias,!

firmas!e!outros!artigos!específicos.!

!

!
Figura!43)!Artigos!(firmas)!comercializados!na!Katuka!Mercado!Negro!46!

fonte:!Facebook!
!

A! Katuka! Africanidades! nasceu! como! uma! extensão! da! Katuka! Mercado! Negro,!

diferenciandoWse!por!atender!um!público!mais!amplo,!estabelecendoWse!não!apenas!

como!uma!empresa!que!atua!no!ramo!de!confecções,!ela!se!propõe!como!espaço!

de!promoção!da!cultura!proveniente!da!herança!africana!agrupando!moda,!literatura!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46!Disponível!em:!<https://scontent.fssa2W2.fna.fbcdn.net/v/t31.0W
8/14114845_1097868043632992_193996782666740618_o.jpg?oh=5a4656623b2ee039c52f900baccc
939f&oe=59CEF41D>!acesso!em!23!jun!2017.!
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e!arte.!A!empresa!comercializa!artigos!em!sua!grande!maioria!de!origem!africana,!

atraindo!visitantes!e!habitantes!da!cidade!que!buscam!estreitar!a!ligação!entre!elas!e!

suas!raízes,!de!seus!antepassados!por!identificação!com!os!mesmos.!

!
!!
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!
Figura!44)!A!Cantora!Juliana!Ribeiro!veste!uma!criação!de!Renato!Carneiro!para!a!Katuka!Africanidades47!

Fonte:!Facebook!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47!Disponível!em!
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1169568406474359&set=a.117016178396259.18290.10
0002636320130&type=3&theater>!acesso!em!18!jun!2017!
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!
Figura!45)!Tecidos!africanos!comercializados!pela!Katuka!Africanidades48!

Fonte:!Facebook!
!

Em! entrevista! concedida! para! o! blog! de! Carlos! Nascimento49,! o! estilista! Renato!

Carneiro! conta! que! para! ele! é! em!Salvador! onde! é! possível! sentir! de! forma!mais!

intensa!a!presença!da!influência!da!moda!africana!no!cotidiano,!o!que!para!ele,!seria!

isso!um!reflexo!da!constante!de!reafirmação.!

!

Afreeka*
!

A!loja!atua!no!segmento!de!moda!urbana!de!Salvador!e!comercializa!peças!(fig.46!e!

47)!produzidas!por!marcas!brasileiras!que!transmitem!referências!da!cultura!negra!e!

também!se!preocupa!em!difundir!os!valores!culturais!negros!ligados!não!somente!à!

moda,!mas!também!a!música,!literatura!entre!outros.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48!Disponível!em!
<https://www.facebook.com/pg/katukamercadonegro/photos/?tab=album&album_id=10540445746820
06>!acesso!em!18!jun!2017!
49!Disponível!em!<http://www.meionorte.com/blogs/edilsonnascimento/katukaWumaWressignificacaoWdoW
vestirWafroWbaianoW112795>!acesso!em!18!jun!2017!
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!
Figura!46)!Peças!comercializadas!pela!loja!Afreeka50!

Fonte:!Facebook!

!

!
Figura!47)!Peça!promocional!para!camiseta!comercializado!pela!Afreeka51!

Fonte:!Instagram!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50!Disponível!em!
<https://www.facebook.com/afreekastore/photos/a.1427023394216899.1073741829.14177546318104
42/1852105638375337/?type=3&theater>!acesso!em!19!jun!2017!
51!Disponível!em!<https://www.instagram.com/p/BIfLOdvAfQy/?takenWby=afreekastore&hl=en!>acesso!
em!19!jun!2017!
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Negrif*
!

A! Negrif! é! uma! marca! voltada! para! as! referências! africanas,! produzindo! moda!

contemporânea! ressaltando! e! experimentando! a! moda! como! cultura.! Produzindo!

peças!originais!(fig.48)!sejam!nas!formas!como!também!nas!composições!gráficas!a!

com!ilustrações!e!grafismos.!

!

Nascida!em!2001!a!princípio!criando!peças!para!mulheres,!com!o!tempo!a!produção!

foi!ampliada!e!hoje!oferece!peças!também!para!o!público!masculino!e! infantil.!Sua!

idealizadora,!Madalena!Maria!Bispo!da!Silva,!conhecida!como!Madá!Negrif,!define!

sua! marca! como! produtora! de! moda! étnica! baseada! na! ancestralidade! africana,!

suas!cores!e!formas,!somada!aos!elementos!brasileiros.!A!Negrif!embora!seja!uma!

empresa! baiana,! atua! em! diversas! cidades! no! Brasil,! tendo! lojas! próprias! em!

Salvador!e!Rio!de!Janeiro.!

!

!
Figure!48)!Peça!produzida!e!comercializada!pela!Negrif52!

Fonte:!Revista!Raça!
!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52!Disponível!em!<https://revistaraca.com.br/modaWeWculturaWafroWbrasileira/>!acesso!em!19!jun!2017!
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5.3*Design*e*os*Arquétipos*do*Candombléd*quando*artefatos*são*simulacros*
dos*Orixás.*

!

Esta! é! a! seleção! formada! por! trabalhos! de! alguns! designers! e! artistas! gráficos!

relacionados!aos!Orixás,!com!forte!atuação!na!cidade!de!Salvador.!

!

André*Luzolo*
André!Luzolo!(Ndwandele)!é!designer!formado!pela!Universidade!Federal!da!Bahia!

sendo! também! um! dos! filhos! do! Terreiro! Tanuri! Junsara,! de! Nação! Angola,!!

localizado!no!bairro!Engenho!Velho!da!Federação.!

!

André! declara! que! dentro! da! sua! fé,! as! divindades,! que! na! nação! Angola,! são!

denominadas!Nkisi,! !“não!são!energias!humanizadas!e!sim!e!restritivamente!forças!

naturais”,!com!isso!conceitos!que!‘humanizem’!as!divindades!não!são!adotados.!

!

Atualmente! André! é! o! responsável! pela! criação! de! divulgação! das! atividades! do!

Terreiro,!produzindo!peças!que!circulam!por!diversas!mídias!digitais,!entre!aqueles!

ligados! ao! Terreiro! e! seus! frequentadores.!Das! quais! duas! foram!escolhidas! para!

serem!analisados.!

!

A! primeira! peça! é! dedicada! à! Lemba,! mesmo! princípio! que! no! Ketu! é! chamado!

como!Oxalá.!!

!
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!
Figure!49)!Peça!gráfica!Oxalá!

Fonte:!imagem!cedida!pelo!autor!
!

Na!peça! conseguimos!perceber! a! adoção!de!artefatos!específicos!do!Candomblé,!

como!a!quartinha,!recipiente!para!conter!água,!assim!como!as!rendas!empregadas!

nas! vestimentas! no! culto,! pois! as! rendas! são! destinadas! para! trajes! mais!

importantes,!assim!como!fazem!parte!dos!tecidos!nobres,!base!das!vestimentas!dos!

Orixás.!Quanto!aos!elementos!específicos!do!Orixá,! vemos!os! tons!de!branco!por!

toda! a! área! da! imagem! criada,! cor! predominante! em! todas! as! representações! de!

Oxalá.!!

!

A! disposição! dos! elementos! é! estável,! levemente! quebrada! pelo! emprego! dos!

búzios! na! parte! inferior.! Todos! esses! elementos! relacionados,! dispostos! na!
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composição,!reforçam!a!imagem!arquetípica!de!Oxalá,!o!branco,!a!paz,!a!tradição,a!

calma!e!!nobreza.!

!

Por! tratarWse! de! uma! peça! para! a! comunicação! interna! do! terreiro,! a! mensagem!

chega! por! associação! entre! os! elementos{! branco,! água,! zimbo53.! Ao! perceber! as!

datas!,!percebeWse!que!se!trata!de!datas!de!obrigações!para!Oxalá.!

!

!
Figura!50)!Peça!gráfica!Exu!

Fonte:!imagem!cedida!pelo!autor!

!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53!Concha!marinha!que!na!África!Oriental!servia!como!moeda!no!comércio.!Disponível!em:!<!
http://revistapindorama.ifba.edu.br/files/Ronaldo%20Lima%20da%20Cruz%20UNESP.pdf>!Acesso!
em!23!jun!2017.!



!
F75!

!
Nesta!segunda!peça!a!atenção!se!direciona!e!se!concentra!no!tridente!vermelho,!o!

que!nos! faz!associar! imediatamente!a! figura!de!Exú,! sugestão! reforçada!pelo!uso!

das! cores! escolhidas{! fundo! branco,! símbolo! vermelho! e!mensagem!em!preto.!As!

mesmas! cores! designadas! à! Exu.! André! explica! que! a! palavra! Unjila! significa!

caminhos.!No!Candomblé! Exú! é! o! senhor! dos! caminhos,! por! onde! tudo! passa,! o!

movimento.!

!

Diante!da!imagem!percebemos!que!a!escolha!de!traços!empregados!na!construção!

do! símbolo! também! refletem! ideias! arquetípicas! relacionadas! à!Exu,! o! dinamismo!

apresentado!pelo!próprio! tridente!e!a! fonte!da!palavra!“Unjila”.!Traços!arquetípicos!

relacionados!ao!referido!Orixá.!

!

Dighetto* Ilustração,* Estamparia* e* Comunicação* Afro/religiosa* por* Junior*
Pakapym*
!

Antonio! Junior,! mais! conhecido! como! Pakapym,! sempre! transitou! pelo! Terreiro!

Tanuri!Junsara,!onde!foi!constantemente!estimulado!para!exercitar!suas!habilidades!

com!o!papel,!lápis,!cores!e!muita!imaginação!aguçada!pelas!festas!de!Nkisis/Orixás!

que!presenciou!no!dia!anterior.!Aos!12!anos,! foi!escolhido!pelo!Nkisi!Tempuu!para!

ser!Tata!(pai),!fato!que!foi!determinante!na!sua!vida!pessoal,!espiritual!e!profissional.!

!

Aos!19!anos!começou!a!trabalhar!em!agências!de!publicidade!como!arteWfinalista!e!

em! seguida! criou! a! Dighetto,! onde! trabalha! desenvolvendo! estamparia,! onde!

desenvolve!ilustrações!e!material!gráfico!para!a!comunicação!afroWreligiosa.!

!

!
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!
Figure!51)!Camiseta!Xangô54!

Fonte:!facebook!
!

Na!ilustração!acima!retrata!a!divindade!da!justiça,!do!fogo,!Xangô.!Aqui!encontramos!

a!utilização!do!vermelho!sobre!fundo!branco,!cores!de!Xangô,!como!também!o!seu!

Oxé!(machado!duplo)!na!cabeça!e!no!peito.!Nas!laterais!inferiores,!estão!dois!raios!

dispostos!em!modo!refletido.!A!ilustração!foi!aplicada!pelo!processo!de!serigrafia!em!

camiseta.!

O! arquétipo! ligado! a! Xangô,! além! de! estar! relacionado! à! justiça! e! ao! fogo,! ele!

também!evoca!a!força!física!e!a!transformação,!sendo!possível!justificar!o!emprego!

não! somente! da! cor,! mas! também! das! formas! fechadas,! elementos! similares! à!

pedras,!rochas!que!constroem!e!enquadram!a!ilustração!em!si.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54!Disponível!em:!
<https://www.facebook.com/Dighetto/photos/a.1349606201718697.1073741834.4425
11539094839/1349606278385356/?type=3&theater>!Acesso!em!22!jun.!2017!
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!
Figure!52)!Ilustração!Exu55!

Fonte:!facebook!
!

!

A! ilustração! dedicada! a! Exu,! emprega! também! as! cores! vermelho! e! preto! sobre!

fundo!branco,!Na!representação!encontramos!os!olhos!em!formato!de! ‘cauris’,! três!

cortes!em!cada!braço!remetendo!à!ideia!do!tridente!e!a!forma!da!boca,!que!sugere!

que! a! ilustração! esteja! sorrindo,! pois! Exú! é! uma! energia! mais! próxima! do! ser!

humano,!em!seus!aspectos!mais!comuns!como!o!de!fazer!zombarias.!

!

Na!postagem!dessa!peça!na!página!de!Dighetto!no!Facebook,!o!autor!comenta56{!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55!Disponível!em:!
<https://www.facebook.com/Dighetto/photos/a.442568932422433.109322.442511539094839/114811
9985200654/?type=3&theater>!acesso!em!22!jun!2017!
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“Diante! de! Exú! a!mentira! não! tem! nem! pé,! quem! dirás! perna! curta.!

E! aconteça! o! que! acontecer,! conte! a! verdade,! seja! sincero.!

Laroyê!!

De!cima!pra!baixo,!de!baixo!pra!cima.!Tudo!tem!o!mesmo!sentido.”!

!

Pois!a! frase!refereWse!à!mentira,! lida!de!cima!para!baixo!ou!de!baixo!para!cima,!a!

mensagem! é! a! mesma,! comunicando! que! Exú! mostra! o! que! está! encoberto,! as!

mentiras.!

!

Ubi*Maya*
*
Ubi!Maya!(Ubirajara!Maia),!soteropolitano,!nasceu!e!cresceu!em!meio!a!tintas,!telas,!

paletas! e! pincéis,! sob! a! boa! influência! de! seu! tioWavô.! Na! vida! adulta! frequentou!

parcialmente! cursos! de! Design! de! Produto,! Engenharias! Civil! e! de! Produção! e!

atualmente!trabalha!como!artista!gráfico,!ilustrador!e!assistente!de!desenho!técnico!

em!adequações!arquitetônicas.!

!

Ubi,!embora!não!seja!fiel!do!Candomblé,!sente!profundo!respeito!e!admiração!pela!

religião,!além!de!sentir!uma!ligação!pessoal!com!seus!antepassados,!identificandoW!

se!também!com!a!forma!de!energia!muito!afim!como!a!qual!elementos!da!natureza!

se!manifestam,!são!representados,!no!Candomblé.!

!

Mesmo!não!tendo!uma!relação!pessoal!com!o!Candomblé,!se!sente!privilegiado!em!

poder!representar!tais!forças!da!natureza,!com!pesquisa!que!dão!origem!a!trabalhos!

como!a!ilustração!dedicada!ao!Orixá!da!folhas,!Ossanha!(fig!53!e!54).!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56!Disponível!em!
<https://www.facebook.com/Dighetto/photos/a.442568932422433.109322.442511539094839/114811
9985200654/?type=3&theater>!acesso,!23!de!jun!2017!
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!
Figura!53)!Esboço!Ossanha!

Fonte:!Imagem!cedidas!pelo!autor!
!

!
Figura!54)!Esboços!do!processo!criativo!da!ilustração!referente!à!Ossanha!

Fonte:!Imagem!cedidas!pelo!autor!
!
!
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!

Figure!55)!Ilustração!Ossanha!

Fonte:!Imagem!cedidas!pelo!autor!
!

A!ilustração!refereWse!ao!Orixá!Ossanha,!a!sua!ferramenta!o!Opere!(ou!Avivi),!que!é!

formado!por!sete!pontas!e!um!pássaro!no! topo,!em!meio!às! folhas!sagradas,!aqui!

representadas!em!vários!tons!de!verde,!cor!própria!do!elemento!ligado!ao!Orixá,!às!

folhas.!

Na!ilustração!o!arquétipo!se!representa!a!partir!de!elementos!dedicados!à!divindade!

como!o! pássaro,! sua! ferramenta! e! principalmente! sua! cor,! todos! promovem!o! elo!

que!une!os!elementos!ao!princípio,!ao!Orixá.!!
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!
Figura!56)!Pedras!dos!Orixás,57!

Fonte:!Facebook!
!
!

A!série!Pedras!dos!Orixás!criadas!por!Ubi,!traz!imagens!como!uma!referente!a!um!

Orixá.! São! ferramentas,! um! animal! símbolo! ou! algum! aspecto! do! arquétipo! que!

indique!a!quem!cada!pedra!pertence.!Especificamente!essas!pedras!foram!feitas!por!

encomenda,!e!é!possível!identificar!referências!pelas!imagem!criada!em!cada!pedra,!

pois!cada!ilustração!é!ligada!à!ferramenta,!animal!ou!elemento!ligado!a!um!Orixá.!

!

Goya*Lopes!!
!

Goya!Lopes!é!sem!sombra!de!dúvidas!um!dos!nomes!de!maior!peso!quando!nos!

referimos!ao!uso!dos!simbolismos,!estética!e!arquétipos!da!cultura!negra!no!Brasil.!

Artista! plástica,! designer,! mulher,! negra! e! afroWempreendedora.! Suas! coloridas!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57!Disponível!em:!
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1049283861776549&set=pb.100000848355645.W
2207520000.1498228062.&type=3&theater>!
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estampas! são! conhecidas! mundialmente! e! trazem! sempre! padronagem! aplicadas!

por! serigrafia,! nos! tecidos,! com! temas! geralmente! ligados! à! algum! significativo!

elemento!da!cultura!afroWbrasileira.!

!

Inicialmente,!o! trajeto!de!criação!das!padronagens! iniciava!pelo!projeto!em! lápis!e!

papel,! depois! elas! são! vetorizadas!para! então!passarem!para!a! arte! final.! Todo!o!

processo!era!feito!de!maneira!artesanal,!cada!peça!era!única!e!hoje!as!criações!são!

feitas!em!escala,!porém!essa!produção!nunca!é!ampla!demais!para!atender!melhor!

a!seus!clientes.!

!

As! padronagens! são! produzidas! depois! de! uma! etapa! de! pesquisa! e! por! fim!

terminam! por! retratar! algum! momento! histórico! do! universo! afroWbrasileiro,! seus!

povos!e!suas!culturas.!

!

No!princípio!Goya!desenvolvia!suas!estampas!pensando!no!turista!que!buscava!um!

artefato! que! carregasse! a! história,! a! cultura,! as! referências! do! povo! e! hoje! esse!

trabalho!circula!no!quotidiano!das!pessoas,!dentro!e!fora!do!país.!

!
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!
Figure!57)!Bubu!de!Oxalá58!

!fonte:!Goya!Lopes!

!

A!peça!bubu!de!Oxalá!é!formada!em!tons!de!cinza,!tendo!o!preto!como!cor!atribuído!

à!pele!do!Orixá,!que!é!representado!vestindo!trajes!brancos,!adornos!e!paramentos!

(cabeça,!braços)!que! revelam!a! identidade!do! representado.!Aqui!é!possível!ver!o!

Opaxorô!e!o!caracol!sagrado!ìgbín!(igbi),!que!simboliza!a!fecundidade.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58!Disponível!em:!
<https://www.facebook.com/goya.lopes/photos/a.329896253819238.1073741827.327
529997389197/867903426685182/?type=3&theater>!Acesso!20!de!jun!2017!
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No!detalhe!da!estampa!Espelho!de!Oxum59!(figura!55),!a!aplicação!da!serigrafia!em!

tons! amarelos! sobre! o! fundo! preto,! é! possível! perceber! a! imagem! composta! por!

diversos!abebés!dourados.!

!

Embora! o! preto! não! seja! uma! cor! atribuída! à! divindade,! os! tons! de! amarelo! e! a!

imagem! do! espelho,! são! as! referencias! escolhidas! para! representar! a! divindade,!

reforçando!a!ideia!da!cor!como!principal!elemento!de!referência.!

!

!
Figure!58)!Detalhe!da!estampa!Espelho!de!Oxum!

Fonte:!the!picta!

*
*
* *

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59!Disponível!em:<http://www.thepicta.com/media/1305829316587826335_2279648608>!acesso!em!
20!de!jun!2017!



!
F85!

Carol*Barreto*
!

Carol! Barreto,! baiana,! negra,! designer! e! professora! adjunta! do! Bacharelado! em!

Estudos! de!Gênero! e!Diversidade! da!Universidade!Federal! da!Bahia,! declara! que!

sua!moda!é!veiculadora!de!um!discurso!antirracista.!Para!ela!a!cultura!é!uma!forma!

de! resistência! e! sempre! se! viu! imersa! na! cultura! afroWbrasileira.! Nunca! se! sentiu!

representada,!nem!mesmo!outras!mulheres!de!seu!convívio!social,!nas!imagens!que!

teve!como!referência!de!moda.!Sempre!se!percebeu!a!margem!da!moda!produzida.!!

!

Carol,! embora! não! seja! fiel! do! Candomblé,! desenvolveu! a! Coleção! Asè! (fig! 59)60!

com!intuito!de!provocar,!uma!resposta!à!intolerância!religiosa,!a!qual!as!religiões!de!

matriz!africana!sofrem,!sendo!uma!maneira!de!se!reafirmar!a!nossa!fé.!Para!ela,!é!

importante! pensar! nas! questões! trazidas! com! a! diáspora! africana! e! ter! a!

religiosidade!como!espaço!de!resistência.!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60!Disponível!em:!<http://fw.atarde.uol.com.br/2016/01/340x650_iemanja_1605485.jpg>!acesso!em!19!
jun!2017!
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!
Figura!59)!Traje!Iemanjá!

Fonte:!A!Tarde!Online!

!

Na!composição!do!traje!Iemanjá,!para!a!coleção!Asè,!Carol!empregou!tecidos!muito!

fluidos!como!a!organza,!fazendo!referência!às!ondas!do!mar,!a!sua!espuma!branca,!

assim!como!vários!tons!de!azul,!verde!e!branco,!emaranhados!entrelaçados,!com!o!

objetivo!de!retratar!as!ondas,!o!mar,!reino!pertencente!à!Rainha!do!Mar.!

!

!
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Tauan*Carmo*(Atauliê)*
!

Tauan! Carmo,! idealizador! do! Atauliê,! é! artista! gráfico,! designer,! ilustrador! e!

fotógrafo.!Com!o!projeto!Orixás,!ganhou!notoriedade!pela!interação!conseguida!por!

unir! elementos! da! tradição! referentes! aos! Orixás! do! Candomblé! e! da!

contemporaneidade.!!

!

Soteropolitano,! realiza! seus! trabalhos! aplicando! efeitos! conseguidos! por! meio! de!

programas!de! ilustração!digital,!o!Paint,!e! fotografia.!Em!“Orixás”,!Tauan!consegue!

transformar! pessoas! em! deuses,! como! no! trabalho! Nanã! (fig.60)61! ou! Obaluaê!

(fig.58)62! através! de! sua! arte! e! sensibilidade.! Em! qualquer! das! peças! produzidas!

nessa! coleção,! Tauan! parece! “enxergar”! o! divino! em! cada! pessoa,! pois! no!

Candomblé,! todo!e!qualquer!ser!humano!há!o!seu!Orixá,!um!princípio!da!natureza!

que!acompanha!todos!nós.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61!Disponível!em!:!
<https://www.facebook.com/430211590451343/photos/a.679085325563967.1073741829.4302115904
51343/679085335563966/?type=3&theater>!acesso!20!de!jun!2017!
62!Disponivel!em{!
<https://www.facebook.com/430211590451343/photos/a.679085325563967.1073741829.4302115904
51343/679085425563957/?type=3&theater>!
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!
Figure!60)!Nanã!Buruku!

Fonte:!Facebook!

Na! Representação! de! Nanã,! conseguimos! perceber! em! destaque! o! Ibiri,! símbolo!

maior!do!Orixá,!seu!adê!(coroa)!adornada!com!o!filá!(fios!de!contas!que!cobrem!o!

rosto),!assim!como!os!búzios!(cauris)!símbolo!de!riqueza,!paramentos!que!compõem!

a!imagem!da!divindade.!

!
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!
Figure!61)!Obaluae!

Fonte:!Facebook!

!
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Na! composição! dedicada! a!Obaluaê! encontramos! a! sua! vestimenta,! em! palha! da!

costa!que!encobre! todo!o! rosto!e!corpo!do!Orixá,!em!sua!configuração! tradicional,!

em!duas!partes,!a!da!cabeça!e!do!corpo,!além!de!sua!ferramenta,!o!Xaxará.!

*
Joias*dos*Orixás!/*Chico*Prata**
!

A! Joia! dos! Orixás,! tem! como! designer! o! piauiense! Chico! Prata,! e! a! proposta! da!

empresa! baiana! que! atua! principalmente! no! mercado! de! Salvador,! criando! e!

distribuindo!suas!peças!também!no!mercado!nacional.!Há!mais!de!30!anos!produz!

joias!(fig.!62!3!63)!em!prata,!búzios,!pedras!preciosas!e!outros!materiais,!a!partir!das!

simbologias!e!formas!encontradas!nas!ferramentas!dos!Orixás.!

!

!
Figura!62)!Brinco!Iemanjá!Peixe63!

fonte:!Joia!dos!Orixás!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63!Disponível!em:!<http://joiasdosorixas.iluria.com/pdW45d558WbrincoWiemanjaW
peixe.html?ct=&p=1&s=1>!acesso!20!jun.!2017!
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No!Brinco!Iemanjá!Peixe!encontramos!em!sua!composição!como!elementos!centrais!

a! representação! do! peixe,! uma! pedra! turquesa! que! tem! em! coloração! azul!

esverdeada,!referenciando!a!água!do!mar!e!seus!tons.!Por!fim!encontramos!também!

o!cauri,!o!búzio!sagrado!para!o!Candomblé.!

!

!
Figura!63)!Pendente!Oxum!

fonte:!Joia!dos!Orixás!

!

Com! a! peça! dedicada! a! Oxum,! Pingente! Abebê! de! Oxum,! encontramos! sua!

ferramenta,!o!espelho!em!prata,!com!bordas!arredondadas!semelhantes!a!uma!flor,!

ao! centro! uma!pedra!âmbar,! com!sua! coloração!amareloWdourado,! remetendo!aos!

tons!usados!por!Oxum.!

!

*
Fábio*Sande*
*
Fábio! Sande! é! estilista,! detentor! da! empresa! Fábio! Sande! Privê! e! possui! atelier!

próprio!onde!cria!peças!de!alta!moda,!fantasias!carnavalescas!e!adereços.!

!
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Assinou! o! vestido64! (fig! 64)! usado! pela! Miss! Bahia! no! ano! de! 2012! (fig.65),!

denominado!Oxum.!Fabio! idealizou! um!projeto! onde! buscava! traduzir! a! sua! visão!

para! os! Orixás,! buscando! referências! que! poderiam! ser! incorporadas! às! suas!

criações! destinadas! a! editoriais! de! moda,! como! o! Oxalá! (fig.62)65,! o! primeiro!

fotografado!para!a!série.!

!

!
Figura!64)!Vestido!Oxum!

Fonte{!Salvador!Hype!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64!Disponível!em:<!http://www.salvadorhype.com.br/cms/2013/09/26/fabioWsandeWdefineWoWtrajeWtipicoW
daWmissWbahiaWparaWoWconcursoWdeWmissWbrasil>!Acesso!20!jun!2017!
65!Disponível!em:!<https://gatasnegrasbrasileiras.files.wordpress.com/2014/01/29.jpg>!acesso!em!20!
jun!2017!
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!

!
Figura!65)!Miss!Bahia!vestindo!Vestido!Oxum!

fonte:!busca!por!imagens!Google!

!

O! traje!é!composto!por!vestido! longo!em! tecidos!metalizados!em! tons!dourados!e!

fluidos,! acessórios! também! dourados,! joias! imponentes! sem! faltar! a! coroa,!

representando! o! adê,! e! o! abebê! de! Oxum.! O! artista! diz! que! é! uma! leitura!

contemporânea!da!Deusa,!destacando!a!beleza!e!fluidez!do!elemento!água.!

!
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!
Figura!66)!Oxalá!

Fonte:!Correio!24!horas!
!

Na! composição! Oxalá! (fig.66)66,! o! artista! utilizou! a! cor! branca! de! forma!

predominante,!ele!está!no!cenário,!nas!peças!e!nos!tecidos.!A!representação!inclui!o!

Opaxorô!ricamente!ornamentado!com!peças!ornamentais!brancas,!assim!exibe!um!

cetro,!pois!em!algumas!representações,!o!Orixá!aparece!segurando!um!cajado,!ou!o!

Opaxorô.!Muitos!colares!de!contas!e!um!pássaro!branco,!referência!recorrente!nas!

representações!de!Oxalá,! remetendo!a! imagem!da!pomba!da!paz!e/ou!ao!Espírito!

Santo!católico,!completam!a!composição!do!artista.!

!

Leonel*Mattos*
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66!Disponível!em:<http://www.correio24horas.com.br/detalhe/colunaWvip/noticia/vipWestilistaWcriaW
exposicaoWinspiradaWemWorixas/?cHash=4784b3591d23a2be396a21f2d5d124c2>!
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*
Leonel!Mattos,!é!um!artista!baiano,!nascido!em!Coaraci!em!1955!e!sempre!esteve!

envolvido! com! arte.! Em! 1977! fez! um! trabalho! onde! interagia! com! pessoas! em!

praças,! com! cegos,! em! penitenciárias! e! outros,! dando! mais! um! passo! para! a!

democratização!da!arte.!!

!

Criou!o!projeto!“Pinte!Salvador”!que!produziu!10!murais!coletivos!para!a!cidade!em!

1999.!Hoje!é!artista!renomado!e!é!dele!a!autoria!da!ilustração67!criada!para!a!festa!

“Mirante!Iemanjá!2013”!em!Salvador.!

!

!
Figura!67)!Iemanjá!

Fonte:!Gastronomia!Salvador!
!

Nessa!representação!de!Iemanjá!reconhecemos!automaticamente!o!seu!arquétipo.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67!Disponível!em:!<http://gastronomiasalvador.com.br/leonelWmattosWassinaWaWcamisaWdoWmiranteW
yemanjaW2013/>!acesso!21!de!jun.!2017!
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Na! peça! de! Leonel! ela! se! caracteriza! como! uma! grande! sereia! que! parece! estar!

grávida!da!cidade,!reforçando!a!imagem!de!Iemanjá!como!a!grande!mãe.!A!imagem!

é! toda! feita! em! tons! de! azul,! além! da! sereia! com! seus! longos! cabelos,! vemos! o!

espelho!de!Iemanjá,!o!abebé!prateado.!

!

Vanderlei*Oliveira*
!

Nasceu!em!Cristalina,!Goiás!mas!passou!a!maior!parte!de!sua!formação!em!Minas!

Gerais,! com!sua! família! que! tinha! fortes! tradições! católicas.!Aprendeu!em!1999!a!

técnica!do!mosaico,!mudandoWse!para!Salvador! em!2003!e!desde!então! figura!no!

mundo! das! artes! da! cidade! com! seus! painéis! como! a!Oxum! (fig.68)! ou! a! Sereia!

(fig.69).!

!

!
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!
Figura!68)!Mosaico!Oxum!

Fonte:!imagem!cedida!pelo!autor.!

!

O!mosaico!é!composto!em!grande!parte!de!suas!peças!em!tons!amarelo!e!azul.!Na!

representação! de! Oxum,! temos! a! imagem! da! Iabá! totalmente! paramentada,!

incluindo!adè!e!abebè,!vestindo!também!as!contas!em!tom!dourado.!
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!
Figure!69)!Sereia!

Fonte:!imagem!cedida!pelo!autor.!
!

Na!montagem! do!mosaico,! aplicado! ao! espelho! de! uma! escada,! foram! utilizadas!

muitas!peças!em!tons!claros,!com!predominância!do!branco,!seguido!pelos!tons!de!

azul.!A!sereia!de!cabelos!longos!é!uma!referência!recorrente!ao!Orixá!Iemanjá.!

!

Em! todas!as! imagens!das! representações,!o!elemento!mais!evidente!é!o!uso!das!

cores,!seguido!pela! relação!divindadeWelemento,!contudo!a!criatividade!é!elemento!

abundante!na!criação!desses!designers.!

! !
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6.!CONSIDERAÇÕES!FINAIS!
*
A!contribuição!africana!para!o!enriquecimento!cultural,!é! inegável.!O!Candomblé!é!

uma!religião!tipicamente!brasileira,!fruto!desse!enriquecimento,!pois!agregou!vários!

povos! que! visavam! a! manutenção! de! sua! fé.! Hoje,! muitas! simbologias! das!

divindades,!os!Orixás,!são!facilmente!identificáveis!em!trabalhos!de!design.!

!

Durante!a!elaboração!da!presente!monografia,!foram!abordados!temas!relacionados!

à!história,!valores!culturais,!formação!da!sociedade!civil!brasileira,!a!marca!deixada!

pelas!mãos!do!povo!africano!assim!como!seus!valores!representados!pela!religião,!e!

a!relação!desses!aspectos!e!o!design.!

!

A! riqueza! de! elementos,! cores,! significados! ultrapassam! o! seu! caráter! sacro! e!

desprendemWse!do!plano!espiritual,!materializando!e! inserindoWse!e!no!cotidiano!da!

pessoa! comum,! através! das! referencias! encontradas!e! empregadas!por! designers!

em! seus! trabalhos,! tenham! eles! percorrido! o! processo! educacional! formal,! por!

oralidade!ou!mesmo!por!meios!autoWdidáticos.!

!

Tais! referências! são! apoiadas! por! valores! contidos! nas! imagens! dos! arquétipos! e!

resgatam!a! identidade!por!padrões!estéticos! tidos!como!primitivos,!ganhando!nova!

vida,! uso,! mensagem! sem! deixar! suas! principais! características,! invertendo! a!

tendência!à!uniformidade!de!padrões!estéticos!ditados!pela!esfera!mercadológica.!

!

Os! arquétipos! dos! Orixás! do! Candomblé! surgem! como! alimento! e! alternativa! de!

resinificar!o! ‘comum’,!mais!do!que!uma!configuração!estética,!as!representações!e!

referências!dos!Deuses,!reafirmam!a!fé,!resgatam!e!fortalecem!a!cultura.!

!

O! processo! de! conclusão! dessa! monografia! deixou! a! sensação! de! que! essa!

investigação! seja! apenas! uma! pequena! parte! de! um! mundo! a! ser! registrado! e!

evidenciado,! muitos! outros! ficaram! de! fora,! tantos! outros! trabalhos! deveriam! ser!

registrados,! contudo! esse! estudo! demonstra! a! permeabilidade! dos! arquétipos! dos!

Orixás!no!design!em!Salvador.!

* !
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