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Fórum de Capoeira de Curitiba,  
Região Metropolitana e Litoral 
 
Em 2007 e 2008, reuniram-se no Auditório Brasílio  
Itiberé e no Teatro Londrina mestres, contra-mestres  
e professores/as de capoeira para tratar de um assunto 
fundamental  para o desenvolvimento futuro  
da capoeira em nosso estado:  
Ética e Responsabilidade Cultural.  

Durante o Fórum de Capo-
eira, também aconteceram            
Festivais de Cantigas,  
apresentação do violeiro 
K.Tito, Maracatú, Tambor 
de Crioula,  Grupo de  
Samba Rural Flor  
de Laranjeira e 
Fórum Feminino  
de Capoeira. 
 

Durante o Fórum aconteceram 
palestras e eleição da Velha 
Guarda da Capoeira  
Paranaense: 
Mestre Kunta Kinte da Bahia, 
São José dos Pinhais 
Mestre Bacico, Matinhos 
Mestre Sergipe, Curitiba 
Mestre Piton, Curitiba 
Mestre Kinkas, Curitiba 
Mestre Lito, Colorado 
 

A Sra. Márcia Genésia 
Sant´Anna, esteve presente  
para apresentar o Registro  
da Capoeira e dos Saberes  
dos Mestres pelo IPHAN. 

Convidados:  
Mestre Bigo 
Mestre Pinatti 
Mestre Natanael 
Mestre Zumbi 
Mestre Brasília 
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Cinco edições do Festival  
Paranaense do Samba 
foram realizadas em 2008, 2009 e 2010,  
nas cidades de Curitiba, Antonina e Tibagi. 
 
Os shows, confraternizações,  
palestras, oficinas  
e fóruns de debates do Festival  
mostraram  o samba e o carnaval  
que queremos em nossa capital. 
 
Em 2009, a Lavação das Escadarias  
da Igreja do Rosário dos Pretos  
de São Benedito foi a abertura 
do Festival Paranaense do Samba. 

Festival Paranaense do Samba  
do Samba Rural ao Carnaval 
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 Temos todos por ação ou omissão, estímulo ou incompreensão,  
a responsabilidade dos fatos da História. T. Vilela. 

A força que mora n’água 
não faz distinção de cor... 
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 Temos todos por ação ou omissão, estímulo ou incompreensão,  
a responsabilidade dos fatos da História. T. Vilela. 
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Orirerê é uma palavra Yorubá que significa “cabeças boas, cabeças ilumi-
nadas”. Ela foi escolhida para homenagear anualmente aqueles e aquelas 
que fazem e fizeram a história e cultura africana e afrodescendente flores-
cer no estado do Paraná.  
 
A premiação Orirerê - Cabeças Iluminadas é uma das ações que fazem 
parte do calendário de atividades do Centro Cultural Humaita durante o 
Mês da Consciência Negra, juntamente com outros eventos especiais, co-
mo shows, fóruns, palestras, debates, oficinas, intervenções poético-
musicais e a Lavação das Escadarias da Igreja do Rosário dos Pretos de 
São Benedito. 
 
A premiação já aconteceu em diversos espaços de poder, para valorizar e 
dar visibilidade à presença e à contribuição afro no Paraná. 
 
Em 2009 foram homenageados os mestres e mestras da cultura popular e 
profissionais negros de diversas áreas, na Assembléia Legislativa, através 
do Deputado Péricles de Mello.  
 
Em 2010 foram agraciados sacerdotes e sacerdotisas das religiões de ma-
triz africana, em homenagem aos 35 anos do Conselho Mediúnico do Bra-
sil, através do Deputado Cheida.  
 
Em 2011, Ano Internacional dos Povos Afrodescendentes, a premiação 
agraciou educadores e instituições de ensino com projetos de inserção da 
História e Cultura Indígena, Africana e Afrobrasileira nas esferas da edu-
cação. A premiação, que se repetiu em 2012, aconteceu na Assembléia Le-
gislativa do Paraná, através do Deputado Professor Lemos. Os parceiros 
foram os Conselhos Estaduais e Municipal de Educação, as Secretarias 
Estadual e Municipal de Educação do Paraná e de Curitiba, a APP e o 
FPEDER-PR, Fórum Permanente de Educação para as Relações Étnico-
raciais. 
 
No Ano Internacional dos Povos Afrodescendentes, além da Assembléia 
Legislativa do Paraná a homenagem foi realizada também nas Câmaras de 
Vereadores de Colombo e de Curitiba. Em Colombo, através do Vereador 
Onéias Ribeiro, foram homenageadas as famílias negras do Município. 
Em Curitiba, através do Vereador Jonny Stica, foram agraciados os repre-
sentantes do Movimento Negro local.  
 
Diz um ditado africano que é preciso uma aldeia inteira para se educar 
uma criança... Que dirá para se reeducar toda uma sociedade impregnada 
de discursos racistas e marginalizantes. A premiação Orirerê tem sido uma 
estratégia de sucesso para o (auto)reconhecimento da contribuição afro na 
constituição de nossa sociedade. 
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Premiação Orirerê Cabeças Iluminadas - 2009 

Premiação Orirerê Cabeças Iluminadas - 2010 

Premiação Orirerê Cabeças Iluminadas - 2011 

Premiação Orirerê Cabeças Iluminadas - 2011 

Premiação Orirerê Cabeças Iluminadas - 2011 Foto Diogo Dreyer 
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Conhecer e valorizar a história e a cultura dos ancestrais  africanos e afrodescen-
dentes,  desconstruindo a  imagem caricatural e simplista  das cartilhas escolares, 
são passos necessários  para valorizar  a identidade afroparanaense  e construir 
uma  imagem positiva  do povo negro e suas tradições.  
 
Neste sentido, a  implementação da Lei Federal 10.639/03¹ é talvez o marco his-
tórico mais importante desde a abolição e a constituição de 1988, juntamente com 
a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial (Lei Federal 12.288/10). Pois de na-
da adianta retirar um indivíduo do confinamento social e colocá-lo diretamente na 
linha de largada concorrendo com todos os outros indivíduos, sem a devida pre-
paração.  
 
O resgate  deste  imaginário histórico e cultural traz consigo uma ampla gama de 
referenciais de mundo e de pensamento que colocam o negro em pé de igualdade 
com as demais etnias. Sua história ensina e é cheia de exemplos e heróis.   
 
Com o advento das novas ferramentas de comunicação, o  acesso à informação  
se ampliou.  Mas nos gestos e atitudes o preconceito ainda existe, sobretudo na-
queles engessados por séculos de opressão e marginalização. Isto fica evidente 
nas dificuldades vividas em cada instituição de ensino, que deve trabalhar com a 
história e a cultura africana e afrobrasileira, bem como produzir conhecimentos 
para a efetivação da Lei 10.639/03. Outro fato que retrata bem o longo percurso 
ainda a percorrer para a construção da Igualdade aconteceu em 1999, quando o 
Papa João Paulo II reconheceu, em nome da Igreja Católica, que o negro tem al-
ma... Ele foi à África e pediu perdão, pois a Igreja não poderia adentrar o novo 
milênio com esta mancha em sua história. Foi um grande exemplo de ação afir-
mativa! 
 
Além da reconstrução do discurso escolar, queremos ver exemplos públicos de 
ação afirmativa. Exemplos claros de atitude anti-racista. Convivialidade aberta e 
franca. Reconhecimento e valorização dos fazedores da cultura popular. Acesso à 
sua história e sua cultura pelos afrodescendentes e não-afrodescendentes. 
 
Embora no Paraná exista uma população de 28,5% de afrodescendentes auto-
declarados, segundo o IBGE de 2010, e em Curitiba sejam 24,5% da população, 
as políticas e ações afirmativas para a desconstrução dos séculos passados de ra-
cismo ainda são tímidas demais, se comparadas aos avanços na esfera federal e 
no âmbito internacional.  
 
Embora a população afrodescendente tenha conquistado o direito de conhecer sua 
história e suas contribuições na construção de nossa sociedade, as histórias conta-
das sobre os nossos municípios continuam partindo do princípio que tudo come-
çou com a chegada dos imigrantes no século XIX... Como se o Paraná não fizesse 
parte do primeiro núcleo de colonização, desde 1535. 

¹ Trata-se da inclusão dos saberes indígenas, africanos e afrodescendentes em todos os níveis e esferas do ensino.  
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Não vivi esta lei... 
Ouvi os  meus mais velhos falar 
Que estava proibida a Capoeira 
O Samba, o Fandango, os Candomblés 
As Congadas... 
Todos os batuques 
Impregnados de  saber ancestral 
Passaram  por esta ofensa 
Nas terras das araucárias 
Mal sabiam os senhores 
Que os batuques são nossa universidade 
Onde se aprende de verdade 
A lei do  bom viver 
A ter fé,  
A se defender... 
Tudo com naturalidade 
Passado na oralidade 
Tudo o que precisamos saber 
De lábios a ouvidos 
Mesmo proibida 
A tradição foi mantida 
320 anos depois da construção de CTBA 
A tradição vibra pulsa... vinga 
Em um  lugar antes proibida 
Miguel, Rei Congo, já foi avisado na Lapa 
Que  já tá tudo legalizado 
E a Congada 
Já pode voltar a igreja do Rosário 
Para fazer a costura 
Para remendar esta ruptura 
Que inconseqüentemente 

Quase matou nossa cultura 
Ahhh.... 
Meu Paraná 
A Dona Mide também vou avisar 
Pra ela preparar os tamancos 
O botar o barreado pra cozinhar 
O fandango não é mais crime 
E sim patrimônio da cultura popular 
E o dialogo com os mestr@s  
o governo tem que melhorar 
 
Mestre Inami   
Suas pesquisas não foram em vão 
Graças aos seus estudos  
Todos saberão 
Que o  povo do Paraná produz sabedoria 
É terra de tradições 
Da Congada, das Cavalhadas 
Dança de São Gonçalo, Boi de Mamão 
Ciranda, Fandango 
Pau de Fita, Contos, Lendas, Pinturas, Cestarias... 
Poesia. 
 

Poema de Zelador Cultural Candiero 
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Folhas verdes brilhantes 
Troncos e galhos... 

Raiz viril rasgando a terra 
Vi nas gameleiras uma nova era 

Um ciclo que recomeça 
Fazendo  florescer 

A negra ancestralidade 
Em nossa cidade, terras dos pinheirais 

Do rio Iguaçu, da gralha azul 
Inicia-se um jamberessu 

Os tambores de corda 
Acordam... dentro da pequena calunga 

Uma beleza que assusta nossa capital 
Em frente a catedral 

Um xire de arvores ancestrais 
Inicia o rito de homenagem  

Aos primeiros... 
Que a história escrita esqueceu. 

Quem não viu 
Ouvirá falar das Gameleiras sagradas 

Da capital do Paraná. 
 

Poema de Zelador Cultural Candiero 
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A Lavação das Escadarias da Igreja do Rosário dos Homens Pretos de São 
Benedito é precedida de um Culto Inter-religioso, pedindo paz e o fim da in-
tolerância religiosa, e seguida de Cortejo até o Pelourinho de Curitiba, pas-
sando pelas sagradas Gameleiras Brancas (Iroco/Kitembo) da praça Tiraden-
tes. Se a natureza é o maior templo das culturas de matriz africana, a Game-
leira Branca representa uma verdadeira Catedral de união com o sagrado. 
Após o Cortejo, a cultura popular toma conta do Pelourinho de Curitiba, pró-
ximo à “Maria Lata D’Água”, homenagem do escultor Erbo Stenzel à força e 
à beleza da mulher negra.  
 
A celebração homenageia Nossa Senhora do Rosário, protetora dos dançari-
nos, artistas, preservadores da cultura popular. No sincretismo, é Oxum, dona 
da fertilidade e da riqueza. Vale ressaltar que, no ponto de vista africano, a 
riqueza não é o acúmulo de bens, mas saúde, paz e uma família numerosa e 
feliz! Historicamente, Oxum foi rainha do povo Ijexá. O toque usado no cor-
tejo, da mesma forma, é chamado Ijexá.  Seu nome ficou imortalizado em um 
rio africano: o Rio Oxum. A festa homenageia também São Benedito, santo 
padroeiro dos negros e negras do Brasil, juntamente com São Elesbão, Santa 
Efigênia, Nossa Senhora do Rosário e não podemos nos esquecer da nossa 
querida mãe negra, N. S. de Aparecida, padroeira do Brasil. Em todo o país 
santuários dedicados à Nossa Senhora do Rosário e São Benedito guardam a 
memória de um tempo que não pode ser esquecido, para não ser repetido. 
 
Durante os séculos coloniais e republicanos, os “batuques e fandangos” hoje 
reconhecidos como Patrimônios Imateriais da nossa cultura, sofreram proibi-
ções e discriminações eugenistas. Por isto rogamos com fé à Nossa Senhora 
do Rosário e Mamãe Oxum que nos iluminem no resgate da cultura afro 
usurpada de nosso povo. Para que as leis saiam do papel e ajudem na inclu-
são da população afro, através das políticas de afirmação positiva, afinal mais 
de 50% dos brasileiros/as, cerca de 30% da população paranaense 
(aproximadamente 3 milhões de pessoas) e cerca de 24% da população de 
Curitiba – a capital mais negra do sul do país (IBGE 2010) é composta por 
afrodescendentes. Aliás, vale ressaltar que a Humanidade é afrodescendente!  
 
E o Brasil é todo permeado de saberes e sensibilidades oriundos da África. 
Recebeu grande influência inicialmente dos negros Bantos (Congo/Angola), 
como o Samba, a Capoeira,o Jongo e a Congada. O Afoxé, por outro lado, é 
tradição da cultura Nagô (Iorubá). Há muito a ser pesquisado e difundido pa-
ra maior compreensão do legado africano em nossa cultura. “Nunca é tarde 
para voltar atrás e recuperar o que foi esquecido”, diz a linguagem Sankofa.  
 
O cortejo, que antigamente subia a ladeira do Rosário para encomendar as 
almas na Capela, hoje desce em busca das memórias da sua cultura e dos seus 
ancestrais. E para coroar esta lindíssima celebração, em 2013 o dia 20 de no-
vembro virou feriado em Curitiba!  
 
Ora iêiê, Mamãe Oxum! E viva Nossa Senhora do Rosário e São Benedito! 
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 A  festa é inspirada na célebre lavação das 

escadarias do Bonfim, em Salvador, que 

atrai milhões de devotos em Salvador e reúne uma 

multidão em torno de uma programação de cultura e 

manifestações de fé e de louvor à Nosso Senhor do 

Bonfim.  
 
A tradição nasceu porque os senhores de escravos  os  

mandavam  limpar  a igreja de Nosso Senhor do 

Bonfim para a festa.  A fim de  manter suas tradições 

religiosas,  surgiu o sincretismo, associando  

divindades cristãs e do candomblé. Assim, a preparação 

da igreja foi transformada em um ato de louvor à  

Oxalá,  entidade do candomblé que  equivale, no 

catolicismo,  à  Jesus Cristo.  
 
Na cosmovisão africana, foi Oxalá quem recebeu de 

Olorum (Deus) a missão de criar os homens e 

mulheres. Mas ele deixou alguns mais tempo no forno, 

outros menos, alguns ficaram maiores, outros 

menores... Por isso somos todos diferentes! Oxalá é o 

pai, o senhor da pureza, da brancura, da paz, da união, 

da fraternidade entre os povos. O mais elevado e mais 

amado dos orixás, o mais velho, o grande entre  os 

grandes, por isso sua identificação com Jesus Cristo. 
 
A lavagem começa sempre depois da missa, ao som de 

muita música e muitos tambores em louvação a Oxalá. 

Após a lavagem, a festa continua durante o dia todo.  

Além da Lavagem do Bonfim, existem também  a 

Lavagem da Purificação, Lavagem de São Gonçalo, 

Lavagem de Itapuã, e outras dentre tantas festas do 

calendário  afro-baiano.  Em  Paris,  há a Lavage da la 

Madeleine! 
 
Em Curitiba, a Lavação das Escadarias da Igreja do 

Rosário dos Pretos de São Benedito começou em 2009. 

Inicialmente na abertura do Festival Paranaense do 

Samba e, posteriormente, junto às comemorações do 

Mês da Consciência Negra. 
 
A primeira Igreja do Rosário, em Curitiba, era a Igreja 

dos Pretos. Ela foi construída por e para os escravos. 

Inaugurada em 1737, em estilo colonial, foi  demolida  

em 1931,  como a maioria das Igrejas do Rosário do 

Brasil  na mesma época. A atual Igreja  do Rosário,  foi 

reinaugurada em 1946, em estilo barroco,  construída 

no lugar da anterior.  
 
Nossa Senhora do Rosário, no sincretismo, é Oxum. Na 

religiosidade de matriz africana, a natureza é sagrada, e 

Oxum, como todos os outros orixás, também está 

ligada a uma força da natureza. Enquanto Iemanjá é a 

mãe das águas salgadas, Oxalá do ar que respiramos, 

Oxum é a mãe das águas doces, fontes e lagos. 

Protetora dos dançarinos, artistas, preservadores da 

cultura de uma região e dona da fertilidade e da riqueza 

de um povo.  
 
A força simbólica da lavação da Igreja do Rosário dos 

Homens Pretos de São Benedito é imensa. Além da  

metáfora de purificação contida no ato  da lavação, 

a  louvação a Nossa Senhora do Rosário  também 

representa uma “benção” para a riqueza artística, a 

poesia, a música, a alegria em nossa cidade. Como 

padroeira das culturas populares, lhe pedimos as 

bênçãos para o afoxé, o samba, a capoeira, o Jongo, 

o maracatu, o frevo, a congada, o tambor de crioula, 

o côco, a embolada, a ciranda, o reizado, o 

fandango, o choro, as escolas de samba, o partido 

alto, o  samba lamento, a gafieira, a contação de 

histórias, as danças de  São Gonçalo, as Folias de 

Reis e tantas outras ilustres desconhecidas em nossa 

terra paranaense, batuques que  surgiram  no 

caldeirão inter-étnico que foi o Brasil colônia. 

Apagados por legislações racistas e eugenistas... 
 
Em 2011, no Ano Internacional dos Povos 

Afrodescendentes, o Festival Paranaense do Samba 

cedeu lugar ao Ciclo de Atividades denominado 

“Curitiba Afro”, mais abrnagente, envolvendo 

outros elementos da cultura afro. A Lavação tornou-
se uma grande festa de rua! Uma festa para agregar 

as culturas de matriz africana em Curitiba, demanda 

surgida na ocasião do segundo Fórum de Capoeira 

sobre Ética e Responsabilidade Sócio-cultural. 

Segundo a Velha Guarda da Capoeira Paranaense, 

se fazia necessário um evento para agregar as 

culturas de matriz africana na rua.  
 
Com os capoeiras abrindo caminho, surgiu este 

espaço privilegiado para as manifestações da 

oralidade, musicalidade e corporeidade inerente à 

transmissão de conhecimentos nas culturas afro. 

Herança evidente  no  gosto pelos versos de 

improviso, na presença dos tambores (considerados 

sagrados nas religiões de matriz africana)  e no 

constante movimento do corpo. 
 
“Este evento que  congraça  gente de todas as raças”  

tem potencial para  se tornar  uma das grandes 

festas populares do  Brasil! Uma referência no sul 

do país. De respeito inter-étnico e inter-religioso. 

Em respeito à humanidade... Afrodescendente!  
 
“Enquanto os leões não contarem sua 

própria história, prevalecerá a 

versão dos caçadores”.  
 
Amadou Ampâté Bâ. 
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O povo de branco 

Tecidos finos 

Atabaques coloridos 

É assim que eu vejo 

O cortejo em novembro 

Mês da consciência (todas) 

Diversidade religiosa 

Fé 

Deus supremo 

Olodumaré 

Orixás 

N’kises 

Caboclos 

Povo fervoroso 

Entoa cantos 

De Ogum  a Oxalufã 

De manhã 

A igreja e o céu 

Branco e azul 

Mostrando para o Brasil 

Que no sul sabemos...  

Saravá 

Mukuiu 

Axé  

Motumbá  

 

Poema de Zelador Cultural Candiero 
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O negro armado de amor por sua cultura 
Curitiba não está mais segura 
Como isto pode acontecer? 
Foi tudo planejado 
Não tinha como dar errado 
O negro tinha que embranquecer 
Alisar seus cabelos 
Esquecer da sua origem 
Da sua etnia 
Dos reis e das rainhas 
Do candomblé, da capoeira 
Do samba,  do congado 
Esquecer do seu legado 
Não tinha como dar errado 
O negro tinha que embranquecer... 
Com a ciência de Angola 
O jogo inverteu 
O  negro tá se encontrando 
O branco empreteceu 
Soltei um rabo de arraia  
E o mandingueiro  se encolheu 
Na sombra do Iroko... 
Um negro vestido de branco 
Começou a ensinar 
Era novembro, quase natal 
No marco zero da nossa capital 
No meio de um círculo ancestral 
O povo cantava e louvava Tempo 
Ojá, pano braço, símbolo de pureza 
Simbolicamente vestíamos na gameleira 
E o respeito pairou no ar 
Zara tempo!!! Era a ordem 
E todos começaram a dançar  
De Exu a Obatala 
Com o próprio corpo a rezar 
Sabedoria do povo Nagô/Bantu 
Coisa  humana ... de santo 
Ligar o antigo com o novo 
O sagrado emana do povo 
Com palmas, tambor e canto 
Revelando...  conhecimento  milenar 
Não vamos nos calar 
É chegado  a hora de se respeitar 
As múltiplas formas de cultuar 
O sagrado sem sangrar... 
Sem amputar, nossa cultura popular, nossa tradição 
Nossa fé, está no nosso sangue irmão 
Nossa história  
No coração de Curitiba 
Em silêncio...  Adormecida 
O sutil racismo  
Transbordando  poesia 
 

Poema de Zerlador Cultural Candiero 
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Descemos a ladeira do rosário 

Após lavar 

A escadaria da igreja 

Que beleza 

A povaria vestida de branco 

A louvar 

Repique de agogô 

Batuque de Ijexa 

E todo mundo  

Feliz a cantar   

Eeelelelee leele leleleeeeee 

Quartinhas de barro,  água de cheiro 

É fundamento de terreiro 

Saímos a rua 

Pra mostrar nossa devoção 

Com nossos tambores na mão 

Só Olorum pode nos parar 

  

A lavagem é uma prova de fé 

Do povo de santo do Paraná 

 

No marco zero  

Olho pro tempo e volto ao passado 

E me recordo da irmandade do Rosário 

Graças a Zambi está sendo revelado 

 

Poema/Música de Zelador Cultural Candiero e Mel 
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Por que meu Deus? 
Por que a dor? 
Por que o sofrimento? 
Por que a cor? 
Por que o julgamento? 
Não quero compreender 
Não quero aceitar 
Não quero mais sofrer 
Não quero mais chorar 
Eu quero combater 
Ninguém mais vai sangrar 
Por que é derramado  
o sangue da tua carne? 
Jamais vou me calar 
Jamais serei covarde 
Não quero a sua pena 
Ela não resolve o meu problema 
Não quero esperanças 
Eu quero ver mudanças 
Assim na terra, como no céu 
Que seja feita a nossa justiça 
Que não sejamos apenas  
mais uma estatística 
E livrai-nos dos racistas! 
Amém!  
 
Poema de Brinsan Ferreira 
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Olorum, afoxé, Olodumaré 

Batuqueiro  vão louvar 

 

Batuqueiros vão louvar repicando o agogô 

Esta tradição  antiga , que herdei do meu avô 

Proibiram os batuques, o fandango e a congada 

Hoje eu toco meu tambor no meio da rua e dou risada 

 

Batucando com meus irmãos  

Vamos plantando a tradição 

Que ao povo negro foi negada dentro da legislação 

Em Curitiba somos muitos eu nunca ando sozinho 

Batuqueiros  saem da igreja e vão até o pelourinho 

 

Com o axé do meu ori, n’guzo do meu mutue 

Hoje eu toco meu tambor e também chamo você 

Todo mundo aqui feliz todo mundo orirerê 

Batuqueiros vão na fonte para se fortalecer 

 

Todos vestidos de branco descem a ladeira em procissão 

É a nossa brincadeira mas não é brinquedo não 

Chegando na Tiradentes  onde o tempo é guardião 

Em silencio ali plantado Iroco aguarda obrigação 

 

Poema/Música de Zelador Cultural Candiero e Mel 
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Um grito  engasgado ecoou 
A Curitiba Afro se libertou 
Mesmo com o apagamento 
A história do negro 
Hoje se revelou 
 
Curitiba é negra 
Afro Curitiba  
Hoje na avenida  
Vou louvar meus ancestrais 
 
Busco invocar nossa história 
Reavivar nossa memória 
Na vida e no carnaval 
 
De Zacarias a Rebouças  
Se iniciam caminhos e novos trilhos  
Que construíram nossa capital 
 
 

Vou falar de Enedina 
Mulher negra na engenharia 
Com seu toque magistral 
 
Também não me esqueço dos tropeiros  
Os trabalhadores eram negros  
E viviam na capital 
 
Paraná, Estado mais negro do sul 
Seu símbolo é gralha azul 
Com uma cabeça singular 
 
Passado presente na memória 
Suas marcas são histórias  
Deste povo milenar 

Poema de Zelador Cultural Candiero 
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O canto do mandingueiro 
É uma fina poesia 
Orikis  africanos 
Com tempero da Bahia 
Os tambores vieram do outro  
Lado do Atlântico 
Sinfonia é regida  
Por ogãns e alabes 
Poder ancestral 
Farofa de Dendê 
Opera popular 
Regida com amor 

Na face  
Dos batuqueiros 
Tem brilho, suor 
Sinfonia percussiva 
Mãos e aguidavis 
Um simples rodopio 
Energia manifesta 
Bonito sorriso 
Ancestral dono da festa 
Todas as cores 
Diversas saudações 
Uns batem cabeça 
Outros beijam as mãos 
Coisa de santo... Tradição. 

Poema de Zelador Cultural Candiero 
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Magia negra era o Pelé jogando, Cartola compondo, Milton cantando.  

Magia negra é o poema de Castro Alves, o samba de Jovelina... 

Magia negra é Djavan, Emicida, Mano Brow, Thalma de Freitas, Simonal.  

Magia negra é Drogba, Fela kuti, Jam.  

Magia negra é dona Edith recitando no Sarau da Cooperifa.  

Carolina de Jesus é pura magia negra.  

Garrincha tinhas duas pernas mágicas e negras.  

James Brow. Milton Santos é pura magia.  

Não posso ouvir a palavra magia negra que me transformo num dragão. 

Michael Jackson e Jordan é magia negra.  

Cafu, Milton Gonçalves, Dona Ivone Lara, Jeferson De, Robinho,  Daiane dos 

Santos  

é magia negra. Fabiana Cozza, Machado de Assis, James Baldwin, Alice Walker,  

Nelson Mandela, Tupac, isso é o que chamo de magia negra. 

Magia negra é Malcon X, Martin Luther King, Mussum, Zumbi,  

João Antônio, Candeia e Paulinho da Viola.  

Usain Bolt, Elza Soares, Sarah Vaughan, Billy Holliday e Nina Simone  

é magia mais do que negra. 

Eu faço magia negra quando danço Fundo de Quintal e Bob Marley. 

Cruz e Souza Zózimo, Spike Lee, tudo é magia negra neles.  

Umoja, Espírito de Zumbi, Afro Koteban... É mestre Bimba, é Vai-Vai, é Man-

gueira  

todas as escolas transformando quartas-feira de cinza em alegria de primeira. 

Magia negra é Sabotage, MV Bill, Anderson Silva. 

Pepetela, Ondjaki, Ana Paula Tavares, João Mello... Magia negra. 

Magia negra são os brancos que são solidários  na luta contra o racismo.  

Magia negra é o RAP,  o Samba, o Blues, o Rock, Hip Hop de Africabambaataa. 

Magia negra é magia que não acaba mais. 

É isso e mais um monte de coisa que é magia negra. 

O resto é feitiço racista. 

Poema de Sérgio Vaz 
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