
 

 

Como citar esse texto: 

 

SANTOS, Milton da Silva. Resenhas para o 1º Número da Revista Afro B.5 de 6 São Paulo: Museu Afro 

Brasil, maio, 2010. Disponível em: [<CITAR FONTE ONLINE>]. Acesso: [CITAR DATA] 

 

 

 

 

 

Resenha para o 1º Número da Revista Afro B (5 de 6) 

 A busca da África no Candomblé: tradição e poder no Brasil   

 

 

 

 

Resumo: Resenha do livro “A busca da África no Candomblé: tradição e poder no Brasil” da 

professora de antropologia da Soborne Stefania Capone. A Revista Afro B, do Museu Afro Brasil 

foi editada entre dezembro de 2010 e junho de 2011, com o total de 4 números. Ela fazia parte 

de um programa chamado Cultura Viva, do Ministério da cultura e teve apoio da Secretaria de 

Cidadania Cultural, servindo de intermediária editorial para os grupos que desenvolviam 

atividades culturais chamados Pontos e Pontões de Cultura. 

 

 

Palavras-chave: A busca da África no Candomblé: tradição e poder no Brasil, Stefania Capone , 

Revista Afro B, Milton da Silva Santos, Museu Afro Brasil. 
 

 

 

Professora de antropologia na Universidade de Paris X-Nanterre, Stefania Capone viveu dez 

anos no Brasil, onde realizou suas primeiras pesquisas de campo sobre os cultos afro-

americanos. Apostando na idéia de um continuum entre as diferentes devoções afro-religiosas, 

ela interroga: Por que a maioria dos estudos afro-brasileiros são centrados no candomblé de 

matriz ioruba ou nagô? Por que os discursos – de pessoas ligadas ao candomblé, mas também 

de pesquisadores que escreviam sobre esse assunto – insistiam tanto na “pureza” dos cultos? 

Apesar de uma relativa proximidade ritual que caracteriza as religiões afro-brasileiras, o Brasil 



 

tratado por ela é um Brasil em que as adaptações à regra impedem a instauração de uma 

ortodoxia capaz de uniformizar os milhares templos de candomblé espalhados pelo país. “A 

multiplicidade domina e se impõe, tornando caducas as sistematizações elegantes, às vezes 

perfeitas demais, que gostariam de cristalizar essa religião”. Coerente em sua proposta, ela 

apresenta, num dos capítulos, uma discussão brilhante e provocativa acerca da busca das 

“origens perdidas” do candomblé nagô supostamente preservadas em territórios iorubás 

(sudoeste da Nigéria e cidade de Keto, no atual Benin). Além do cuidado no trato das noções de 

fonética iorubá e portuguesa, o livro inclui índice remissivo e glossário dos termos usados nas 

casas de candomblé.    
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