PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC/SP
PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM CIÊNCIAS SOCIAIS

Patrício Carneiro Araújo

Entre o terreiro e a escola:
Lei 10.639/2003 e intolerância religiosa sob o olhar
antropológico.

DOUTORADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS – ANTROPOLOGIA

PUC/SP
São Paulo, 2015.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC/SP
PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM CIÊNCIAS SOCIAIS

Patrício Carneiro Araújo

Entre o terreiro e a escola:
Lei 10.639/2003 e intolerância religiosa sob o olhar antropológico.

DOUTORADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS – ANTROPOLOGIA

Tese de doutorado apresentada à
Banca Examinadora do programa
de estudos Pós-Graduados em
Ciências Sociais/Antropologia, da
Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC/SP), como
exigência parcial para a obtenção
do título de Doutor em Ciências
Sociais/Antropologia, nesta mesma
universidade, sob a orientação da
Professora
Livre-Docente
Teresinha Bernardo.

PUC/SP
São Paulo, 2015.

Banca Examinadora:

________________________________________
Profª Drª Teresinha Bernardo (Orientadora)
________________________________________
Proº Dr. José Reginaldo Prandi (USP)
________________________________________
Prof. Dr. Hédio Silva Júnior
(FZP – CEERT - OAB/SP)
________________________________________
Prof. Dr. Alípio Márcio Dias Casali
(PUC/SP)
________________________________________
Profª Drª Eliane Hojaij Gouveia
(PUC/SP)
________________________________________
Suplente: Profª Drª Regimeire Oliveira Maciel
(UFMA/PUC-SP)
________________________________________
Suplente: Profª Drª Lúcia Helena Rangel
(PUC/SP)

Este trabalho é dedicado a:

Minha família (biológica e de axé);
Todos os meus professores e professoras da Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Santa Catarina (Palmeira – PB);
Todas aquelas pessoas que transitam entre o terreiro e a escola.

Agradecimentos
Ao final desta etapa do longo trabalho que significa um doutoramento, correrei o
risco de ser injusto no complexo ritual de fazer estes agradecimentos.
Quero agradecer a minha família biológica por todo o apoio, força e paciência.
Muitos foram os momentos de privação da minha companhia enquanto eu me recolhia
nos estudos a fim de cumprir prazos de leituras, escrita, tabulação de dados, elaboração
de entrevistas, visitas a escolas e a terreiros. Ao chegar nesta fase final da pesquisa,
sinto-me confortável em olhar à minha volta e perceber que todos vocês estão aqui,
torcendo para que tudo dê certo. Obrigado ao meu irmão Sérgio por sua confiança e
companheirismo tão sinceros; à minha cunhada Luciene (Lú) por todo o apoio, carinho,
cuidado e atenção todas as vezes que estou em Salvador. Obrigado ao meu sobrinho
Renan; seu abraço tira todo o meu cansaço e seu sorriso faz com que minha vida seja
mais leve. Como é bom ter um sobrinho tão verdadeiro como você. Obrigado à minha
irmã Paula, pelo carinho, cumplicidade e compreensão; sua casa já se tornou meu
segundo lar e minha segunda biblioteca. Sem as redes da sua varanda meu doutorado
teria sido ainda mais cansativo e desafiador. Obrigado ao meu cunhado Marcos pela
paciência sempre inesgotável comigo e com minha mãe, afinal, os velhos são nossa
riqueza, e você soube sempre respeitar e acolher isso. Obrigado meu sobrinho Wendell;
olhando para você tenho a certeza de que a sinceridade e a honestidade continuarão
existindo por muito tempo. Obrigado à minha irmã Sueli, seu esposo Roberto e a
minhas sobrinhas Daniela e Gabriela. Saber que vocês torcem por mim é um verdadeiro
remédio revigorante. Obrigado a minha mãe, Dona Maria Jóca. Só eu e a senhora
sabemos como um doutorado às vezes pode representar privações e cansaços. Obrigado
por tudo que a senhora tem feito por mim!
Agradeço também ao Dr. Luciélio Alves Nogueira, amigo e advogado da
família, que financiou por sete meses esta pesquisa até que saísse a Bolsa FAPESP. Sem
a sua ajuda, colaboração e confiança eu não teria desenvolvido este doutorado. Você é
uma prova viva de que a generosidade e a solidariedade podem fazer um grande bem à
humanidade.
Agradeço a minha orientadora, a Profa. Livre-docente Teresinha Bernardo que,
sem olhar minhas limitações e confiando no meu desejo de ser capaz, aceitou orientarme nesta pesquisa e tantas contribuições agregou à minha formação acadêmica,
científica e humana. Palavra nenhuma será suficiente para manifestar minha gratidão

por tudo que a senhora tem feito por mim. Obrigado pela honra e privilégio de aprender
todo dia com a senhora. Sua sinceridade, honestidade e transparência serão um legado
que levarei por toda a minha vida, dentro e fora da academia.
Sou e serei sempre muito grato à Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado de
São Paulo (FAPESP) que, através de Bolsa de Estudos para Doutorado no País, tornou
essa pesquisa viável. Sem o financiamento da FAPESP essa pesquisa dificilmente teria
sido realizada. Muito obrigado!
Devo agradecer da mesma forma a todos os meus professores da PUC-SP, entre
os quais destaco as professoras doutoras Eliane Hojaij Gouveia, Josildeth Consorte,
Carmen Junqueira, Lúcia Helena Rangel, Maria Celeste Mira, Marisa Borin, Dorothea
Voegeli Passetti, Maura Pardini Bicudo Veras e o professor doutor Edgar de Assis
Carvalho, por todo o apoio e pela convivência franqueada, para além da relação alunoprofessor. A todos serei sempre muito grato. Muito obrigado também à Profª Drª Stela
Guedes Caputo (UERJ), pelas tão valiosas contribuições no exame de qualificação.
Serei sempre muito grato aos meus colegas pesquisadores do Núcleo de Estudos
Relações Raciais: Memória, Identidade e Imaginário (PUC/SP), entre eles Aldenir dos
Santos, Cibele Vaz, Andrew, Joel, Pedro Neto, Laís, Juliana, Janaína, Regimeire e
Ricardo Sales, a quem também agradeço pelas caronas e conversas todas as quartasfeiras, entre a PUC e o Jardim São Luís.
Agradeço também a todos os funcionários da PUC-SP, desde os funcionários da
limpeza até os do áudio-visual. Dirijo meus agradecimentos à equipe de funcionário da
PUC-SP, através da pessoa de Rodrigo Tavoni (Secretaria Acadêmica), Kátia e Rafael
(pela Secretaria do Programa de Ciências Sociais). Muito obrigado a todos.
Agradeço também aos meus amigos e amigas, entre eles: Thiago Moreira Melo,
Maria Rejânia Nunes Elias, Reginaldo Linhares, Maria Célia Barros Vergolino, Artemir
Coelho, Isabel Camacho, Lindomar Lili e Giovanna Caponi, Cibele Cristina. Agradeço
de modo especial ao amigo Prof. Dr. Ednalvo Apóstolo, pela correção do Português.
Serei sempre grato ao meus interlocutores nos terreiros e nas escolas: Solange de
Oxumarê, Reinaldo de Oxósse, Carla de Mutalambô, Tatiane de Yansã, Marcos de
Login Edé, Vinny de Logun Edé e tantos outros. Vocês são co-autores desse trabalho.

Resumo

Resultado de uma pesquisa de doutorado, este trabalho trata sobre a Lei 10.639/2003,
pluralismo religioso, diversidade, intolerância religiosa e racismo. Partindo da hipótese
de que a intolerância religiosa contra pessoas ligadas às religiões afrobrasileiras
constitui uma forma de racismo, este trabalho demonstra como o racismo tem assumido
diferentes formas no Brasil e se manifestado através da negação da herança cultural
africana representada por essas religiões. A pesquisa consistiu em uma incursão no
duplo universo da escola e dos terreiros, através de uma sistemática interlocução com
pessoas que transitam entre o terreiro e a escola. Durante esse período pôde-se também
acompanhar as dinâmicas do campo religioso brasileiro, campo esse que tem
apresentado uma intensificação crescente dos casos de perseguição e violência contra as
populações afro-religiosas, além de um assustador crescimento dos conflitos que
denunciam a terrível relação entre racismo e intolerância religiosa. Portanto, o conteúdo
principal deste trabalho é um panorama da situação atual da intolerância religiosa e do
racismo no Brasil, considerando o racismo institucional presente no universo escolar
que impede a implementação satisfatória da Lei Federal 10.639/2003, lei essa que
tornou obrigatório o ensino de história e cultura africana e afrobrasileira na educação
básica em todo o país.
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Abstract

As a result of a doctoral research, this work investigates religious pluralism, diversity,
religious intolerance and racism in the context of the Law 10.639/2003. This research
demonstrates how racism took different forms in Brazil, assuming in the first instance
that religious intolerance against the practitioners of Afro-Brazilian religions is a form
of racism. In the case study, this phenomenon is expressed by the desavowal of the
African cultural heritage represented by these religions. The investigation is constituted
by an incursion into the universe of both schools and terreiros, throught a methodical
interlocution with people who transit between terreiros and schools. The research
period has been reinforced also by the dynamics of the wider religious context in Brazil,
where an increasing intensification of persecutions and violence against the Afroreligious population has been registered. Moreover, a worrisome escalation of conflicts
that make clear the terrible relation between racism and religious intolerance has been
observed. Therefore, the main content of this work represents a prospect on the current
situation concerning religious intolerance and racism in Brazil. Here it is argued that the
Federal Law 10.639/2003, which prescribes the introduction of African and AfroBrazilian History and Culture courses in primary schools in the whole country, is not
satisfactory implemented because of the institutional racism that is present in the school
environment.

Keywords: Law 10.639/2003, racism, religious intolerance, Afro-Brasilian religions,
education, diversity.

Sommario

Come risultato di una ricerca di dottorato, questo lavoro affronta i temi del pluralismo
religioso, della diversità, dell’intolleranza religiosa e del razzismo nel contesto della
Legge 10.639/2003. Formulando l’ipotesi iniziale secondo cui l’intolleranza religiosa
contro persone legate alle religioni afrobrasiliane può essere considerata una forma di
razzismo, questo lavoro dimostra come il razzismo ha assunto diverse forme in Brasile e
si è manifestato attraverso la negazione dell’eredità culturale africana rappresentata da
queste stesse religioni. La ricerca costituisce una incursione nel duplice universo della
scuola e dei terreiros, attraverso una sistematica interlocuzione con persone che
transitano tra il terreiro e la scuola. Durante questo periodo sono state prese in
considerazione anche le dinamiche della sfera religiosa brasiliana, la quale ha visto
un’intensificazione crescente dei casi di persecuzione e violenza contro le popolazioni
“afro-religiose”, oltre ad un preoccupante incremento dei conflitti che mettono in luce la
terribile relazione tra il razzismo e l’intolleranza religiosa. Di conseguenza, il contenuto
principale di questo lavoro vuole essere un panorama dell’attuale situazione riguardante
l’intolleranza religiosa e il razzismo in Brasile, argomentando il fatto che il razzismo
istituzionale presente nell’universo scolare impedisce la piena applicazione della Legge
Federale 10.639/2003, la quale ha reso obbligatorio l’insegnamento della storia e della
cultura africana e afrobrasiliana all’interno dei programmi di educazione primaria in
tutto il paese.

Parole chiave: Legge Federal 10.639/2003, Il razzismo, l’intolleranzza religiosa,
religione afro-brasiliane, l’instruzioni, la diversità.
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Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI No 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003.
o

Altera a Lei n 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para incluir no currículo
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da
temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e
dá outras providências.

Mensagem de veto

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
o

o

Art. 1 A Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos
seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B:
"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, tornase obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.
o

§ 1 O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História
da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na
formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social,
econômica e política pertinentes à História do Brasil.
o

§ 2 Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito
de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e
História Brasileiras.
o

§ 3 (VETADO)"
"Art. 79-A. (VETADO)"
"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da
Consciência Negra’."
o

Art. 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
o

o

Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182 da Independência e 115 da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 10.1.2003

Introdução

Dez anos após a promulgação da Lei Federal 10.639/2003, que tornou
obrigatório o ensino de História e cultura africana e afro-brasileira na educação básica
brasileira, o saldo não se mostra suficientemente animador. Em função da comemoração
desses dez anos de existência, muitos eventos, discussões, cursos, simpósios e
congêneres, têm sido promovidos para discutir a efetivação ou não-efetivação da lei.
Lamentavelmente (como atesta a fala da relatora da lei, Petronilha Gonçalves, em um
recente colóquio na USP)1, a implementação da lei ainda enfrenta muitos entraves em
diferentes partes do país. Nesse sentido, essa pesquisa que apresento aqui se situa no
contexto dessas discussões em torno da implementação da Lei. Contudo, o desejo da
pesquisa transcende o esforço para constatar em que pé está a lei. Meu intento é, em
consonância com a pesquisa institucional ―Racismo e educação: a lei 10.639/2003 na
rede pública do estado de são Paulo‖, como será melhor explicado mais adiante,
analisar algumas peculiaridades do universo escolar, que têm dificultado, ainda mais, a
implementação da lei. Mas não quero apenas constatar fatos. A ideia é, diante das
constatações, apontar possíveis estratégias de possibilidades de superação dos entraves e
de efetivação da legislação no que concerne ao conteúdo da lei. Vejamos, então, como
surgiu a ideia de desenvolver essa pesquisa.

Movimentos de olhares

De certa forma, essa pesquisa de doutorado está ligada à pesquisa que eu
desenvolvi no mestrado. Naquela ocasião, ao pesquisar as formas e a natureza do
segredo no candomblé (Araújo, 2011) eu intentava perscrutar, com o olhar de dentro,
algumas estruturas dessa religião assumidamente ligada à herança cultural africana no
Brasil. Ao analisar as configurações hierárquicas, as redes de poder, a composição das
hierarquias e as formas de transmissão e aquisição de conhecimento, meu desejo era
entender melhor o funcionamento dessa religião, ao mesmo tempo em que também
pretendia apresentar ―aos de fora‖ uma visão panorâmica do funcionamento do
1

Em uma mesa redonda promovida pelo NAP – Brasil – África, da Faculdade de Filosofia letras e
Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP), no dia 19 de abril de 2013, sob o título
―Dez anos da Lei 10.639/03: balanços e perspectivas‖.

candomblé e das suas estruturas de sentido. Com isso acredito que os resultados daquela
pesquisa poderão ser úteis, de alguma forma, aos professores que se dispuserem a
implementar a lei, considerando as religiões afro-brasileiras como elementos dessa
cultura, cultura essa que a lei considera elemento obrigatório do currículo da educação
básica nacional. Contudo, talvez em função da condição de iniciado, naquela pesquisa,
meu olhar se voltou muito ―para dentro‖. Com isso, muitos elementos da vida do povo
de axé

2

não encontraram espaço suficiente naquela análise. Ao tratar das ―esferas do

segredo‖ (que também constituem esferas de poder) fiz referência a outras esferas que
não seriam analisadas naquele trabalho, mas que, posteriormente, voltariam às minhas
análises. Pois bem, o candomblé, assim como as demais religiões afro-brasileiras, não é
uma ilha. Essas religiões e as comunidades a elas ligadas não vivem isoladas. Com isso,
muitos

outros

agentes

sociais,

institucionais,

religiosos

e

culturais

estão,

constantemente, em contato com essas religiões, formando com elas uma espécie de
sistema de vasos comunicantes. Nessa pesquisa, tocarei nessas outras esferas que estão
no entorno, ou em contato, com essas religiões. Tendo feito o olhar ―desde dentro‖ no
mestrado, é chegada a hora de fazer o movimento inverso e complementar: é hora de
olhar o entorno das religiões afro-brasileiras. Devo agora fazer o olhar ―desde fora‖.
Cabe então, nessa pesquisa, observar como se dão as relações entre as religiões afrobrasileiras e a escola, a mídia, a política institucional, as outras religiões e a vida social
mais abrangente.

Origem do projeto

Minha preocupação com o tema da intolerância religiosa se liga a uma dupla
condição que compartilho: a de adepto do candomblé e a de professor de educação
básica. Isso faz com que meu olhar seja, assumida e deliberadamente, o olhar do
pesquisador-nativo, como gostam de chamar alguns pesquisadores ligados às Ciências
Sociais, principalmente à Antropologia. Imagino que todo seguidor das religiões afrobrasileiras deve possui um certo repertório de casos de discriminação em função do seu
2

Sempre que eu me referir a ―povo de santo‖, ―povo de axé‖, ―comunidades tradicionais de terreiro‖,
―população ligada às religiões afrobrasileiras‖, aqui todas essas expressões devem ser tidas como
sinônimos. Quanto ao termo ―macumbeiro‖ ou ―macumbeira‖ sempre que utilizada deve ser vista como
uma expressão que passou por diferentes construções de sentido (Cf. Soares, 2013), sendo que neste
trabalho ela se refere a uma terminologia antes utilizada pelos opositores às religiões afrobrasileiras com
sentido estritamente pejorativo e que hoje tem sido cada vez mais apropriada pelo povo do santo, no
sentido de positivação.

pertencimento religioso. Da mesma forma, a maioria dos professores de educação
básica, em algum momento da sua atuação profissional, deve ter se deparado (e caso
ainda não tenha passado por essa experiência há uma probabilidade muito grande de um
dia passar) com situações de conflitos ligados à intolerância religiosa na escola. Seja na
sala de aula, entre os alunos, seja na dos professores, nas horas de convivência comum,
é recorrente que preconceitos e práticas discriminatórias comuns na sociedade mais
abrangente ocorram também ali. Eu mesmo já fui testemunha, repetidas vezes, de casos
assim. Em uma dessas vezes - nunca poderei esquecer - presenciei uma professora
evangélica (mais não são só os evangélicos que agem assim) escandalizada com uma
aluna do Ensino Médio que havia confidenciado pra ela que ―comia comida de
macumba‖. Na compreensão daquela professora, estava explicado a partir dali, o mau
comportamento e baixo rendimento da aluna. Casos como esse sempre chamaram a
minha atenção.
Outro caso similar mexeu muito comigo, tanto como seguidor do candomblé
quanto como professor. Eu dava aulas numa escola da periferia de Taboão da Serra,
para turmas de 6º a 9º anos. Como eu exercia a função de coordenador de uma das salas,
certo dia, tive a minha aula interrompida por um fiscal de alunos que me chamava para
resolver um conflito em outra sala de aula. Chegando lá, percebi que um dos alunos (um
dos melhores da sala, principalmente em matemática) chorava inconsolavelmente. A
turma inteira demonstrava estar sob um clima confuso que girava em torno do silêncio e
da cumplicidade. Eu precisava ouvir os envolvidos no conflito antes de proceder com a
necessária ―bronca pedagógica‖ e dispensar os necessários encaminhamentos. Tentei
ouvir do aluno que chorava a sua versão. Não obtive sucesso. A sua angústia era tão
grande que ele não conseguia falar. O pranto embargava sua voz. Ao interrogar a aluna
acusada de provocar o conflito também não obtive nenhum sucesso. Ela se recusava a
explicar o que tinha feito. Interrogar a sala sobre o ocorrido também se revelou uma
estratégia completamente ineficaz. O jeito foi ameaçar a todos de uma punição coletiva,
caso ninguém rompesse o círculo maléfico da cumplicidade e do silêncio. Diante da
ameaça coletiva (voltaremos, ao longo desse trabalho a falar do poder que uma ameaça
coletiva, real ou imaginaria, exerce sobre os grupos sociais) a turma rompeu o silêncio
e, da boca de um dos alunos, saiu a causa do choro do Rafael e do conflito generalizado:
a Bruninha havia xingado o Rafael de “macumbeiro”...3
3

Relatei esse caso em um trabalho que foi apresentado por mim no 1º Encontro de Educação Básica
―Relações raciais na educação Básica‖, promovido pela Escola de Aplicação da USP e Ação Educativa

Acredito que não seja necessário dizer que esse caso não foi o único que
presenciei. Também acho desnecessário advertir que comportamentos desse tipo não
são percebidos apenas entre alunos e adolescentes. Da mesma forma, não devemos
restringir à escola esse tipo de comportamento, até porque, a escola não é a única
instituição a refletir e reproduzir comportamentos e práticas comuns à sociedade mais
abrangente. Pois bem, é sobre práticas como essas que essa pesquisa pretende se
debruçar. E o meu referencial será a implementação da Lei 10.639/2003, tendo como
norteador a dificuldade que a intolerância religiosa na escola representa para a
implementação desta lei.
Sendo a religião um dos principais aspectos de qualquer cultura, e considerando
que a lei prevê a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e afrobrasileira, a partir do momento que as religiões são tratadas na escola como tabu é a
aplicação da lei que está em jogo. E mais do que isso, na nossa compreensão, as
diferentes formas de intolerância religiosa impetradas contra os seguidores das religiões
afro-brasileiras, na verdade, constituem uma forma de racismo, já que o preconceito e a
discriminação atingem diretamente a herança cultural e religiosa africana existente no
Brasil. É nesse ponto que minha pesquisa de doutorado se encontra e converge para a
pesquisa institucional já citada. Duas teses, então, se encontram e se complementam: 1)
O racismo existente nas escolas dificulta a implementação da Lei; 2) a intolerância
religiosa contra seguidores de religiões afro-brasileiras é uma forma de racismo.
Portanto, se o conjunto das nossas reflexões aqui desenvolvidas estiver correto (e o
material coletado durante a pesquisa nos leva a acreditar que está), a intolerância
religiosa nas escolas dificulta a implementação da Lei. Podemos então inferir, já neste
momento, que, enquanto a instituição escola não assumir o combate ao racismo e à
intolerância religiosa existente na escola, a implementação da Lei não terá o sucesso
esperado.

O que justifica essa pesquisa?

Entre as diversas formas que o racismo assume no contexto das relações escolares,
segundo a hipótese que perseguimos, está a intolerância religiosa contra crianças e
em 2008, sob o título ―A identidade religiosa afro-brasileira em sala de aula e o estigma do
preconceito‖.

adolescentes ligados às religiões afro-brasileiras, o que, muitas vezes, configura
situações de discriminação.
Ao observarmos com mais cuidado os casos de intolerância religiosa nessa
modalidade, é possível perceber que aquilo que, muitas vezes, parece se tratar apenas de
preconceito religioso, na verdade, revela um racismo disfarçado que, no contexto da
vida escolar, aparece como aversão a tudo que é tido pelo racista como ―coisa de
negro‖. Contudo, antes de manifestar essa aversão, faz-se necessário que haja um objeto
bem definido da referida aversão. No Brasil, houve, então, uma construção desse objeto
de aversão ligada ao negro e uma das formas de se construir este objeto foi classificando
tudo que era relacionado às culturas africanas ou afro-brasileiras como ―coisa de negro‖.
Resultado de diversificados processos histórico e sócio-culturais, muitos deles
tributários de parâmetros de relações típicas da escravidão, o ato de classificar traços
culturais, instituições, ocupações profissionais, condutas sociais e práticas religiosas
como sendo ―de negros‖ já foi largamente estudado, inclusive por pesquisadores
consagrados nos estudos sobre o negro no Brasil, como Florestan Fernandes e Roger
Bastide (2008), sendo que o primeiro viria a aprofundar ainda mais essa questão no seu
conhecido estudo acerca da integração do negro na sociedade de classes (Fernandes,
1965).
Por serem de natureza heterônoma e impositiva, as diferentes classificações que
atribuem ao negro determinados ―lugares‖ sociais e culturais, em geral, são motivadas
por fundamentos racistas e por um desejo, raramente declarado, de inferiorizar o negro
através da desqualificação ou estigmatização dos traços e práticas a ele relacionados. É
nesse sentido que, ao classificarem as religiões afro-brasileiras de ―religiões de negro‖,
o imaginário racista brasileiro construiu um terrível estigma em torno dessas práticas
religiosas que durante muito tempo, e ainda hoje, foram tratados e considerados pelos
racistas como magia, feitiçaria e demonolatria. A pecha de ―macumba‖ aplicada a essas
religiões e o xingamento de ―macumbeiro‖ às pessoas a elas associadas são sintomas de
um racismo que, sem se descolar dos seus fundamentos ligados ao pertencimento
étnico-racial, também atinge todo e qualquer elemento cultural ligado à herança cultural
africana no Brasil e às culturas e religiões afro-brasileiras.
Essa aversão, por ser produto de um racismo historicamente engendrado e hoje
introjetado nos sujeitos, termina dando origem a uma espécie de negação, tanto por
parte dos negros envolvidos com essas expressões religiosas quanto por parte daqueles
que, mesmo não possuindo nenhuma relação com elas, se veem a elas associados,

através das atitudes racistas daqueles que costumam sempre associar os negros à
―macumba‖.4 Tal racismo disfarçado pode mesmo ser compreendido como uma forma
de Racismo Institucional, na forma pensada e discutida por diversos autores, entre eles
Douglas Glasgow5. Também Michel Wieviorka (2006[2008]), em seu artigo ―Mutação
do racismo‖6, concorda que o racismo pode se transmutar em diferentes formas, sendo
que, em alguns casos, as manifestações racistas muitas vezes transcendem suas
motivações étnicas, passando a atingir também as manifestações culturais e religiosas
das populações vitimizadas. Michel Wieviorka fala, por exemplo, dos casos estudados
na Inglaterra (new racism), França (racisme differéncialiste) e Estados Unidos
(symbolic racism). Todas essas formas de racismo constituiriam diferentes modalidades
de um racismo institucionalizado que, não obstante seus promotores o negarem, está
fortemente presente nas instituições, provocando terríveis consequências para as suas
vítimas. Uma das formas desse racismo se manifestar é através das ―ofensas ocultas‖
(hidden injuries), como afirma este autor (Op. Cit. p. 33), relembrando inclusive o caso
da proibição do uso do véu islâmico na França (Idem, p. 36). Essas ofensas ocultas
também podem ser vistas através da intolerância religiosa em relação aos alunos adeptos
das religiões afro-brasileiras nas nossas escolas. Até porque, mesmo não havendo
legislação específica que proíba a utilização de símbolos religiosos específicos no
ambiente escolar (como tem acontecido na França), a existência de uma cultura
religiosa hegemônica faz com que haja na escola um consenso tácito de que há símbolos
cujo uso é autorizado e símbolos de uso não autorizado ou mesmo desautorizados. É
isso que estamos chamando de racismo institucional, disfarçado ou camuflado.
No contexto da vida escolar, esse tipo de racismo disfarçado pode ter grandes
consequências sobre a formação dos estudantes, sendo que os mais prejudicados são os
negros. O ―silêncio escolar‖ do qual fala Cavalleiro (2000) é uma das consequências
desse racismo institucional presente na escola. O silêncio escolar, segundo a
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―Macumba‖: Termo que mesmo possuindo um sentido coerente, histórica e etimologicamente situado,
como bem demonstra Michelle E. Soares, no seu livro, Afinal, o que é macumba? (Soares, 2013) com o
passar do tempo passou a ser utilizado com sentido pejorativo para depreciar as manifestações religiosas
afro-brasileiras. Gradativamente, como reação ao preconceito religioso, a população ligada às RABs se
apropriou do termo e seus derivados e os positivou. Hoje já se pode perceber que termos como
―macumba‖, ―macumbeiro‖ e derivados, possuem diferentes sentidos dependendo de quem os utiliza e do
contexto no qual são utilizados. Quando utilizado entre ―os de dentro‖ eles assumem sentidos positivos.
Quando utilizados por ―os de fora‖ eles continuam possuindo sentido negativo e pejorativo.
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In: BERNARDO, Teresinha e CLEMENTE, Claudelir Corrêa (Org). Diásporas redes e guetos:
conceitos e configurações no contexto transnacional. CAPES/EDUC, São Paulo, 2008, p. 27-40.

compreensão de Cavalleiro, se caracterizaria por uma conduta assumida por alunos
negros (mas que também pode ser percebida entre diferentes sujeitos negros ligados à
escola), através da qual esses sujeitos se impõem uma retração, silenciamento,
isolamento e ostracismo durante sua estada na escola. Em linguagem mais psicológica,
o eu do sujeito negro se retrai, deixando assim que o ambiente e os sujeitos circundantes
se sobressaiam a ponto de sufocarem qualquer manifestação de afirmação pessoal do
negro. Em casos extremos, o racismo do qual é vítima pode incutir no negro uma
negação profunda de si mesmo e das suas tradições religiosas, como acontece com a
negação do corpo, já descrita por Jurandir Freire Costa em ―Da cor ao corpo: a
violência do racismo‖ (2003)7. Ora, em um país historicamente racista, no qual as
feridas deixadas pela escravidão ainda não cicatrizaram de todo, pode-se imaginar o
grau de sofrimento de alunos, professores e agentes escolares que, além do estigma da
cor, ainda se veem obrigados a arrastar o peso da pecha de ―macumbeiro‖. São essas
relações que esta pesquisa pretende analisar.
Apesar do grande crescimento das pesquisas dedicadas à cultura afro-brasileira
(das quais boa parte está relacionada com as tradições religiosas), a bibliografia acerca
do comportamento dos adeptos do candomblé na escola ainda é incipiente. Nos últimos
anos, com a promulgação de leis (como a Lei 10.639/2003) e a conquista de
determinadas políticas de reparação (como a criação da Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR - e a promulgação do Estatuto da Igualdade
Racial, Lei 12.288/2010), as discussões em torno da história e cultura afro-brasileira se
fortaleceram. Com todas essas mudanças, surgiu então a necessidade de se ter um
esclarecimento maior sobre a natureza dessa história e cultura, já que o próprio sistema
de educação brasileiro tornou obrigatório o ensino da história e cultura africana e afrobrasileira na educação básica. Pergunta-se, então: mas o que constitui essa cultura?
Quais são seus elementos básicos e fundamentais? Ter clareza sobre isso é tornar
possível a implementação dessas políticas públicas.
Ao nos propormos pesquisar acerca da implementação da Lei 10.639/2003,
analisando casos de intolerância religiosa na escola, estamos partindo da ideia já
defendida por Clifford Geertz (2008:65)8 de que a religião se configura como sistema
cultural e, portanto, é um dos elementos fundamentais de qualquer cultura. Assim, falar
de religião afrobrasileira é falar de cultura afrobrasileira. Portanto, ao analisarmos as
7
8

In.: Violência e psicanálise. Graal, Rio de Janeiro, 2003.
Cf. A Interpretação das culturas. 1 ed. 13 Reimpr. – Rio de Janeiro: LTC, 2008.

religiões afrobrasileiras estamos, consequentemente, nos debruçando sobre a mesma
cultura que hoje, por força de lei, tem que ser incluída no currículo e trabalhada no
contexto da educação básica.
Por outro lado, nas últimas décadas, com o vertiginoso crescimento das religiões
pentecostais e neopentecostais, as relações entre essas expressões religiosas e as
religiões afrobrasileiras têm se tornado cada vez mais conflituosas, haja vista as
constantes denúncias do povo do santo em relação a agressões de diferentes naturezas
sofridas por ele9. Outro indicativo do crescimento dessa intolerância são os volumosos
processos impetrados contra igrejas e emissoras de TV (como a Rede Record, por
exemplo)10, além das campanhas de ―combate à macumbaria‖, ―desemcapetamento‖,
―quebra de maldições e bruxaria‖, etc., como têm feito algumas igrejas evangélicas por
todo o país. Nesse sentido, as religiões afro-brasileiras, pelo fato de não serem
majoritárias, terminam sendo vítimas de processos sociais que as submetem a profundas
dificuldades, como atestam Prandi (1999) e Prandi & Pierucci (1996).
Ora, bem sabemos que a escola (assim como o terreiro) não é uma ilha. E sendo
assim, ela não só reflete como na maioria das vezes reproduz e reforça certas relações
sociais estabelecidas fora dela. Dessa forma, quando o assunto é religiões e quando na
pauta está a histórica tensão entre evangélicos e afro-religiosos, essas relações
conflituosas também podem ser claramente percebidas no ambiente escolar. Diante
disso nos perguntamos: seria o racismo e a intolerância que percebemos na escola,
reflexos das situações vividas fora dela? Provavelmente sim. Se levarmos em conta essa
possibilidade, perceberemos os alunos e alunas ligados às religiões afrobrasileiras se
colocarem como se fossem portadores de uma identidade sócio-religiosa estigmatizada,
no sentido analisado por Erving Goffman (2008).11 E tal comportamento, segundo nossa
hipótese, já sofre influências do racismo institucional presente no ambiente escolar e nas
relações ali estabelecidas. Sendo assim, a intolerância religiosa e o seu ―irmão siamês‖,
o racismo, transitam através de um circuito perverso, entre a sociedade e a escola, sendo
que aquilo que acontece em um desses espaços repercute no outro.
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Ao longo deste trabalho veremos, através de exemplos, como os casos de diferentes formas de
intolerância religiosa contra essa população tem se multiplicado no país inteiro.
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Independente do espaço no qual surgem e se instalam (se intra ou extra-escola) a
cadeia de preconceito, discriminações, intolerância e racismo se inter-relacionam e
retro-alimentam. É necessário então refazer esse percurso, observando e ouvindo os
sujeitos que por aí circulam, a fim de buscar soluções para os problemas oriundos
dessas relações desiguais. É necessário dar vez e voz a um dos sujeitos dessas relações
que sempre foi negligenciado: aquele que transita entre o terreiro e a escola. E é isso
que minha pesquisa está aqui propondo.
Diante disso, esta pesquisa se justifica pela necessidade de (i) combater as
diferentes formas de preconceito, discriminação, racismo e intolerância religiosa, no
universo escolar; (ii) contribuir para a implementação e consolidação da legislação
existente, no que tange à obrigatoriedade do ensino da história e cultura afrobrasileira
no contexto da educação básica, como reza a Lei Federal 10.639/2003; (iii) Chamar a
atenção para os valores culturais dos quais as RABs são portadoras.
Portanto, considerando que a vida escolar tanto pode ser palco de atitudes racistas
quanto de combate a essas mesmas práticas; considerando ainda que a Lei 10.639/2003
torna obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira (sendo que nem sempre
essa lei tem sido implementada); considerando também que as religiões afrobrasileiras
constituem parte dessa história e cultura e que, portanto, não podem ser negligenciadas
nas relações de educação escolar; e considerando que muitas vezes o que parece ser
apenas intolerância religiosa esconde na verdade práticas racistas; acreditamos estar
justificada a importância e validade da pesquisa aqui proposta. E nisso estamos de
acordo com o Projeto de Pesquisa ―Racismo e educação‖, 12 quando afirma que: ―Neste
projeto, entendemos a escola como um espaço privilegiado para a implementação de
políticas de combate ao racismo, pois os conteúdos previstos na Lei 10.639/2003
deverão superar os desafios decorrentes da relação entre ela e o racismo‖.

Sobre a metodologia adotada
Ao propor uma investigação acerca do racismo velado ou institucional13, através
da intolerância religiosa na escola, temos como inspiração e base de análise, uma série
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Sobre a relação entre racismo velado, camuflado ou institucional Ellis Cashmore, no Dicionário de
Relações Étnicas e Raciais (2000, 470) afirma: ―Nesses termos, o racismo institucional é camuflado uma
vez que suas causas específicas não são detectáveis, embora seus efeitos e resultados sejam bastante
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de trabalhos que já foram (e outros que continuam sendo) desenvolvidos no sentido de
analisar tanto essas relações no contexto escolar quanto no sentido de apontarem
perspectivas para possíveis formas de combate a essa forma de racismo. Entre os
trabalhos que nos poderão ser significativamente úteis estão Do Silêncio do lar ao
silêncio escolar: racismo, preconceito e discriminação na educação infantil
(Cavalleiro, 2000), Coleção Percepções da diferença: negros e brancos na escola
(Santos, 2009), Malungos na escola: questões sobre afrodescendentes na educação
(Pereira, 2007), Educação nos terreiros e como a escola se relaciona com crianças de
candomblé (Caputo, 2012), entre outros.
Por outro lado, ultimamente, com a ampliação das discussões acerca da
valorização da cultura afro-brasileira, tem surgido também um grande movimento de
defesa dessas tradições e combate à intolerância que vitimiza o povo de axé. Tanto a
sociedade mais ampla quanto a academia e os adeptos dessas modalidades religiosas
estão atentos aos focos de intolerância, a fim de promoverem o respeito pela diversidade
religiosa no país. Porém, apesar dos grandes esforços nesse sentido, como já foi dito,
casos de violência e agressões contra os adeptos dessas religiões têm se multiplicado de
forma bastante visível e em todas as regiões do país. A coletânea organizada por Vagner
Gonçalves da Silva (2007) já citada é um bom exemplo disso. Até mesmo um ―Mapa da
intolerância religiosa no Brasil‖ já foi elaborado (Gualberto, 2011), demonstrando,
novamente, que, entre todas as expressões religiosas existentes no país, as que mais são
vítimas de atos de intolerância são as religiões afrobrasileiras. E os casos de intolerância
se espalham pelo país numa velocidade e recorrência que supera, em muito, a
bibliografia e as pesquisas existentes sobre o assunto. Da mesma forma, as políticas de
combate a esse tipo de discriminação e violência têm sido significativamente
insuficientes, se comparadas com o volume de notícias e denúncias relacionadas com
violações do direito básico e constitucional representado pela liberdade religiosa, de
crença e de consciência. Sendo assim, como tem repetido amiúde a pesquisadora
Teresinha Bernardo (2013), diante de um fenômeno tão complexo, violento e
multifacetado como é o racismo, faz-se necessário recorrer a diferentes referenciais
(antropológicos, sociológicos, psicológicos, psicanalíticos, etc.) tanto para compreendêlo quanto para denunciá-lo e combatê-lo. É isso que faremos nessa análise. Não
hesitarei em lançar mão de diferentes ferramentas para analisar a relação entre
visíveis. O racismo é mascarado nos procedimentos das indústrias, dos partidos políticos, das escolas,
etc.‖. (Grifo meu).

intolerância religiosa e racismo, já que para mim, mesmo não sendo a mesma coisa,
possuem uma estreita relação, ao ponto de poderem ser chamados mesmo de ―irmãos
siameses‖. Contudo, terei o cuidado de, na utilização dessas ferramentas, não sacrificar
a verticalidade da reflexão em nome de uma horizontalidade que pode se revelar estéril.
Quanto ao referencial sociológico que terei como horizonte de análise, a
sociologia do estigma, de Erving Goffman (Op. Cit.), será uma das minhas principais
ferramentas. Segundo Goffman (2008) as relações sociais entre os indivíduos são
fortemente marcadas pela ideia do estigma, sinais atribuídos a determinados sujeitos,
através dos quais as relações em grupo são condicionadas. Dessa forma, quando o
indivíduo estigmatizado se vê diante dos grupos com os quais tem que conviver, deparase com o drama do alinhamento grupal, imposto à sua identidade (Op. Cit., p.116).
Observa-se então uma tensa relação entre o eu e o outro. Ainda segundo este autor, por
mais que o sujeito estigmatizado consiga esconder ou manter desconhecido o motivo do
seu estigma no ambiente familiar e nas suas relações de socialização, ao chegar na
escola as relações ali estabelecidas tornarão públicos tanto os motivos quanto as
consequências do estigma. A escola é, portanto, um espaço-chave (devendo também ser
um lugar antropológico, na perspectiva de Marc Augé, (1994)) no que diz respeito à
convivência tanto com as múltiplas identidades quanto com os diferentes estigmas.
Sobre esse primeiro momento de exposição do estigma ele afirma:
O momento crítico na vida do indivíduo protegido, aquele em que o círculo
doméstico não pode mais protegê-lo, varia segundo a classe social, lugar de
residência e tipo de estigma, mas em cada caso, a sua aparição dará origem a
uma experiência moral. Assim, frequentemente se assinala o ingresso na
escola pública como a ocasião para a aprendizagem do estigma, experiência
que às vezes se produz de maneira bastante precipitada no primeiro dia de
aula, com insultos, caçoadas, ostracismo e brigas. (Goffman, 2008, p. 42).

Na nossa análise o eu do estudante adepto ou simpatizante das religiões
afrobrasileiras, constitui esse eu estigmatizado que, constantemente, se vê forçado a
alinhar-se com o grupo maior, representado tanto pela sala de aula quanto pela escola
em si, no qual uma identidade social, religiosa e cultural hegemônica dá substrato a
relações de rejeição e estigmatização dos sujeitos pesquisados. E no Brasil
contemporâneo, diferentemente do que aconteceu em outras épocas, a identidade
religiosa hegemônica, que tem apresentado a maior força influência e coesão dentro das
escolas, é a pentecostal e neopentecostal. Ora, como algumas denominações
neopentecostais – das quais a IURD é um bom exemplo - elegeram as religiões

afrobrasileiras como seus principais inimigos, a quem se tem que combater (Mariano,
1999; Oro, 1996; Silva, 2007), veremos ao longo da pesquisa como essas tensas
relações atingem seu paroxismo no ambiente escolar, fato que contradiz a própria
natureza da escola que, em tese, deveria ser um espaço de convivência e respeito pela
diversidade.
Para analisar as relações existentes no âmbito da educação formal no Brasil (e
mais especificamente na educação básica), e aprofundarmos a ideia da identidade
estigmatizada14 recorreremos à bibliografia existente, tanto na sociologia quanto na
antropologia e pedagogia, acerca do racismo e das diferentes formas de preconceito e
intolerância na escola. Da mesma forma, a literatura existente sobre pluralismo religioso
no Brasil será de grande valia. Também me apoiarei nos resultados de pesquisas e
eventos especializados (simpósios, seminários, encontros, congressos, etc.), posteriores
à promulgação da Lei 10.639/2003, no que concerne à implementação desta mesma lei,
sendo que focalizarei principalmente a questão da religiosidade afro-brasileira nas
escolas. Outro suporte ao qual recorrerei são as Orientações Curriculares e demais
documentos oficiais do magistério tanto estadual quanto municipal, a fim de
percebermos até que ponto essas formas de religiosidades possuem um espaço nos
programas oficiais do Ministério da Educação e das Secretarias de Educação. Com isso,
tentarei não me prender apenas a dados resultantes de pesquisas acadêmicas e oficiais.
Muitas informações sobre as questões em análise também circulam em meios não
acadêmicos. Exemplo disso é a grande massa de informações e notícias que circula na
imprensa, no ciberespaço e nas redes sociais, que, ultimamente, tem assumido um papel
muito importante nas relações sociais e na circulação de informações, ao ponto de já
não podermos mais desprezá-los como fontes de coleta de dados e informações em
nossas pesquisas.
Outro canal fundamental de observação, interlocução e coleta de dados é
constituído pelas mobilizações públicas das populações ligadas às religiões afrobrasileiras. Em São Paulo essas mobilizações têm sido cada vez mais comuns e
progressivamente têm adquirido visibilidade e adesão crescentes. Entre essas
mobilizações estão eventos como As Águas de São Paulo, A Marcha do Axé, a Lavagem
das escadarias da catedral metropolitana de Campinas, a Marcha da Consciência
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E antes mesmo de chegarmos ao conceito de identidade estigmatizada, descrita por Goffman, faz-se
necessário e indispensável passarmos pelos estudos sobre Identidade, vastamente discutidos na
Sociologia, Antropologia e Psicologia. Entre os trabalhos pelos quais transitaremos estão: Hall (1990;
1993; 1995; 2009), Oliveira (1976; 2006) e Giddens (2002), entre outros.

negra, entre outras. Como extensão do campo, acompanhei muitos desses eventos e
mobilizações durante o período da pesquisa. Nelas foi possível conversar com pessoas e
lideranças religiosas, ampliar a rede de interlocutores, além de gravar documentos de
áudio contendo os discursos dessas lideranças, assim como capturar fotografias e vídeos
contendo a atualidade das reivindicações dessas populações, no que diz respeito à
violação dos seus direitos à liberdade religiosa.
No que concerne às técnicas utilizadas, devo lembrar que esta pesquisa foi
desenvolvida concomitante e em consonância com o Projeto de Pesquisa nº
2011/50.3590, aprovado e financiado pela FAPESP15, projeto esse que leva o nome de
―Racismo e Educação: A Lei 10.639/2003 na rede pública do estado de São Paulo‖.
Dessa forma, as técnicas utilizadas por mim obedeceram às técnicas adotadas pela
pesquisa acima citada.
Majoritariamente, as técnicas utilizadas foram qualitativas, por se adequarem
melhor ao propósito da pesquisa, sendo que algumas técnicas quantitativas também
foram adotadas, a fim de captar dados que nem sempre aparecem quando coletadas
através das qualitativas. O recurso maior às técnicas quantitativas se deu por ocasião da
aplicação dos questionários nas escolas pesquisadas em conjunto com a equipe de
pesquisa do Núcleo de estudos da PUC/SP, no contexto da pesquisa institucional já
referida. Meu ponto de partida será então os dados quantitativos resultantes desta coleta.
Numa leitura atenta se poderá perceber que recorrerei a esses dados principalmente nos
primeiros capítulos, sendo que nos últimos farei uso muito mais dos resultados das
entrevistas com pessoas ligadas simultaneamente a escolas e terreiros.
Trabalhei com uma combinação entre diferentes técnicas de coletas de dados e
análise de material, a fim de garantir uma abrangência maior dos resultados. Assim,
busquei conciliar: aplicação de questionários, entrevistas e observação sistemática de
quatro escolas (as mesmas escolas selecionadas pelo Projeto ―Racismo e Educação: A
Lei 10.639/2003 na rede pública do estado de São Paulo‖)16, com entrevistas e
observação sistemática junto a pessoas ligadas a diferentes terreiros de candomblé e
15

Que será levada a cabo pela equipe do Núcleo de Pesquisas Relações Raciais: Memória, identidade e
imaginário, da PUC/SP, sob a coordenação da Profa. Dra. Teresinha Bernardo, de quem sou orientando
no doutorado.
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As três escolas estaduais selecionadas pela Profa. Dra. Teresinha Bernardo (PUCSP) pertencem à
Diretoria de Ensino Centro-Oeste, na cidade de São Paulo. Quanto aos critérios de seleção dessas escolas
foram levados em contas os resultados do IDESP (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de
São Paulo), sendo que dentre elas os resultados do IDESP são diferenciados transitando entre satisfatório
e não satisfatório. As escola são: EE Profa Maria Eugênia Martins, EE Senador Adolfo Gordo e EE João
XXIII.

umbanda, buscando perceber, com a maior clareza possível, o papel de cada uma dessas
instituições na formação dos sujeitos observados, assim como observei também o nível
de satisfação e identificação que os sujeitos ouvidos e observados apresentavam quando
num e/ou noutro desses ambientes.
Tanto nas escolas como nos terreiros procurei estabelecer diálogo com pessoas
que se afirmavam seguidores de religiões afrobrasileiras, a fim de compreender melhor
sua forma de se posicionar diante do ambiente escolar no que se refere ao seu
pertencimento religioso. Assim, tive como interlocutores o povo de axé (adeptos de
religiões afrobrasileiras), a comunidade escolar e a comunidade religiosa do terreiro.
Da mesma forma, as próprias relações estabelecidas (nas escolas) entre alunos,
professores e gestores e (nos terreiros) entre babalorixás, ialorixás, ebômes e demais
membros da comunidade religiosa, me ajudaram a compreender os dados que a coleta
sistemática me trouxe.
Para fins de delimitação do campo, desenvolvi a pesquisa junto a terreiros e
escolas da cidade de São Paulo,17 mais especificamente em um raio relativamente
próximo às escolas selecionadas pelo Projeto de Pesquisa já citado. Como técnica de
coleta de dados, me utilizei de entrevistas semi-estruturadas (individuais e em grupo)
tanto com os estudantes adeptos das religiões afro-brasileiras quanto com os
profissionais da educação. No que se refere ao número de entrevistas adotei a técnica de
Bola de Neve (Snowball)18 sendo que o ponto de saturação (suspender as entrevistas a
partir do momento em que as informações começarem a se repetir) já começou a ser
percebido a partir da sexta entrevista.

Estrutura do trabalho

O trabalho está divido em cinco capítulos, sendo que cada um deles se liga a um
dado momento da pesquisa e a um conjunto de técnicas de coleta de dados, seguido da
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Considerando apenas uma exceção já que um dos entrevistados (Pai Reinaldo de Oxósse), atua como
dirigente regional de ensino em São Paulo mas possui terreiro na cidade vizinha de Embu Guaçu.
18
Para melhor e maior compreensão acerca dessa técnica de coleta de dados, ver: BIERNACKI, P. &
WALDORF, D. Snowball Sampling: Problems and techniques of Chain Referral Sampling. Sociological
Methods & Research, vol. nº 2, November. 141-163p, 1981; GOODMAN, L. Snowball Sampling. In:
Annals of Mathematical Statiscs, 32:148-170, 1961; MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento:
pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: HUCITEC, 2000. e BALDIN, Nelma. & MUNHOZ, Elzira M.
Bagatin. Snowball (Bola de neve): uma técnica metodológica para pesquisa em educação ambiental
comunitária. X Congresso Nacional de Educação. I Seminário Internacional de Representações Sociais,
Subjetividade e Educação. PUC-PR, Curitiba, 2011.

análise dos dados em questão. O fio que estabelece a relação entre os cinco capítulos é o
binômio racismo-intolerância religiosa. Vejamos agora, brevemente, de que trata cada
capítulo.
No Capitulo I, intitulado ―Racismo e educação: a lei 10.639/2003 na rede
pública do Estado de São Paulo‖, apresento parte dos resultados da pesquisa
institucional à qual já me referi. Esse capítulo traz a base desta pesquisa de doutorado. É
sobre os dados quantitativos resultantes daquela pesquisa que fundamento minha
pesquisa de doutorado. É neste capítulo que nos aproximaremos do racismo
institucionalizado presente nas escolas e que se revelam através dos baixíssimos índices
de auto-declaração tanto do pertencimento racial quanto religioso. Dados reveladores,
esses índices nos mostrarão como a escola contribui para que os sujeitos ligados a ela
escondam sua real identidade. É o medo de ser quem se é, em função do estigma
historicamente aplicado à condição de negro e de seguidor das religiões afro-brasileiras.
Portanto, a construção desse capítulo se pautou, principalmente, na pesquisa
institucional levada a cabo pelo Núcleo de Pesquisa da PUC.
Diante da negação da identidade racial e do pertencimento ao universo religioso
afro-brasileiro revelados pelos dados constantes do capítulo I, veremos no Capítulo II,
intitulado ―Valores culturais africanos e educação no Brasil‖, que a história da
educação e da escola no Brasil demonstra o quanto o negro e sua cultura foram sempre
rejeitados pela educação brasileira. Em uma breve incursão na história da educação no
Brasil perceberemos como os valores culturais africanos, trazidos pelas diferentes
sociedades africanas durante o período colonial, sofreram e sofrem um grande processo
de rejeição e combate, quando estiveram, associados à religião. Discutiremos também
nesse capítulo, a importância das religiões afro-brasileiras como mantenedoras dos
valores civilizatórios africanos, e portanto, a importância do estudo dessas religiões no
contexto da educação básica. Nossa premissa é de que, sendo a religião um dos
principais aspectos da cultua, não há como estudar as culturas e a história africana e
afro-brasileira sem levar em conta o estudo dessas religiões. Como não poderia deixar
de ser, a base para esse capítulo foi uma visita e revisão bibliográfica acerca da história
da educação e da escola no Brasil e a observação sistemática em quatro escolas que
compuseram o universo abrangido pela pesquisa institucional, à qual eu estive ligado
durante o doutorado. Também considerei, durante a redação deste capítulo, a minha
experiência pessoal como professor de educação básica na rede estadual de São Paulo.

Já no Capítulo III, ao qual dei o título de ―Sobre escola, religião e cultura
hegemônica‖, abordarei os resultados das interações atuais do campo religioso brasileiro
e a intermediação da escola. Como é do conhecimento de muitos, nos últimos anos as
chamadas igrejas neopentecostais têm apresentado um crescimento significativamente
grande. Esse crescimento tem dado às lideranças dessas igrejas um grande poder de
barganha junto às instituições públicas brasileiras, já que, estatisticamente, essas igrejas
significam um colégio eleitoral capaz de definir resultados eleitorais de proporções que
abrangem as três esferas administrativas. Com isso, a tensão já existente entre os
neopentecostais e as religiões afro-brasileiras tem se acentuado cada vez mais. Neste
capítulo defendo a ideia de que nos encontramos em um delicado momento de
profundas transformações do campo religioso brasileiro, no qual uma ―cristandade
neopentecostal‖ tenta, por diversas vias, impor uma cultura religiosa hegemônica
pautada no fundamentalismo bíblico e em uma cultura fortemente marcada pela ação
colonizadora, no sentido de fazer desaparecer todos os elementos que relembrem ou
evoquem a herança cultural africana. E, em meio a tudo isso, a escola muitas vezes tem
assumido o papel de transmissora e inculcadora dessa cultura hegemônica. Ou seja, a
cena se repete: antes com os jesuítas, hoje com os neopentecostais, sendo que o
elemento comum a uns e outros sempre foi o ataque e perseguição à religiões e
divindades indígenas e afro-brasileiras. Aqui começaremos a aprofundar as análises do
material coletado em campo, junto a pessoas ligadas à escola e ao terreiro. Portanto, a
principal base desse capítulo é os resultados da pesquisa de campo coletado tanto nos
terreiros quanto nas escolas.
A partir do Capítulo IV, ―Tempos de intolerância religiosa contra o povo do
axé‖, retomarei minha hipótese de que a intolerância religiosa constitui uma forma de
racismo. Para fundamentar essa hipótese analisarei também alguns fenômenos sociais
contemporâneos que confirmam a ascensão de uma cultura neopentecostal que se
pretende hegemônica em âmbito nacional. Temas como a crise do estado laico, a
pentecostalização da política, a cultura do medo disseminada pelos meios de
comunicação e a estigmatização/demonização das religiões afro-brasileiras, nos
ajudarão a reconhecer melhor os principais promotores da intolerância religiosa no
Brasil e o retorno da grande violência contra os terreiros. Ao final do capítulo
apontaremos algumas proposições acerca de ações possíveis no sentido de combater
tanto o racismo institucionalizado nas escolas quanto os crimes de injúria e intolerância
religiosa.

Por fim, no Capitulo V, ao qual chamei de ―Entre o terreiro e a escola‖,
retomarei o ponto inicial de toda essa discussão ao demonstrar que, assim como a escola
no Brasil, e a educação escolar, surgiram com o objetivo específico de oferecer
formação às elites, até hoje a escola continua presa a uma mentalidade e estrutura
excludentes quando o assunto é racismo e intolerância religiosa. Veremos então que, ao
―fechar os olhos‖ para o racismo institucionalizado, a escola termina se tornando um
―não-lugar‖ para o negro e para o seguidor das religiões afro-brasileiras, o que aponta
na direção de uma necessidade, cada vez maior, de implementação séria e eficaz dos
postulados da Lei 10.639/2003, o que, em última análise, significa uma reconstrução da
escola.
As Considerações finais, que devem ser vistas apenas como mais uma
provocação, e não como um fechamento da conversa, pretende ―costurar‖ as partes
constituídas pelos capítulos, a fim de dar uma coesão à toda a discussão feita e retomar
minha hipótese inicial: que a intolerância religiosa na escola reflete um racismo
perverso, que nem sempre é admitido.
Capítulo I

1.1.
Racismo e educação: a Lei 10.639/2003 na rede pública estadual de São
Paulo.

Ao assumir o desafio de pesquisar relações raciais na educação brasileira, eu tinha
consciência de que estaria enveredando por um terreno deveras movediço. Isso porque,
como muitos sabemos, no Brasil, quando o assunto é relações raciais, o país se vê
sempre dividido entre diferentes perspectivas e olhares. Uma dessas perspectivas é
enxergar as relações étnico-raciais aqui existentes através de uma dupla condição: a de
―paraíso racial‖ (ideologia que encontra suas bases mais objetivas e sistematizadas em
estudos do início do século XX e que contribuiu sobremaneira para a configuração de
um ideário acerca de uma pretensa convivência pacífica, harmônica e igualitária entre as
diferentes matrizes étnicas aqui existentes) e a de um processo de configuração das
relações raciais ao qual se poderia chamar de um terrível ―moinho de moer negros‖
(parafraseando uma conhecida expressão de Darcy Ribeiro).
Em se tratando da primeira perspectiva citada, pode-se mesmo chamá-la de ilusão
de ótica, uma vez que hoje sabemos sobejamente que, não obstante todo o histórico

processo de miscigenação que caracterizou nossa história, as relações étnicas e raciais
que aqui se deram nunca foram de todo harmoniosas. Esta ilusão de ótica, no que
concerne às relações raciais no Brasil, chegou mesmo a confundir pesquisadores de
outrora - assim como de hoje - como aconteceu com a antropóloga norte-americana
Ruth Landes que, vindo ao Brasil pesquisar conflitos raciais na Bahia na década de
1930, terminou optando por pesquisar o papel das mulheres no candomblé já que,
segundo ela afirma no prólogo de seu livro Cidade das mulheres (1967): ―Não vou
pesquisar conflitos raciais por que aqui não os há‖.
No caso de Landes, apesar de sua percepção poder ser atribuída ao contexto
histórico e acadêmico no qual ela foi formada,19 essa sua ―Compreensão totalmente
inesperada da facilidade com que diferentes raças poderiam viver juntas, de maneira
civil e proveitosa no Brasil‖ (Landes, 1967, p. 2) nota-se que o olhar do pesquisador
estrangeiro nem sempre capta a profundidade das nuances e consequências das
desigualdades das relações raciais aqui existentes.20
O ―erro de Landes‖ voltaria a aparecer em pesquisas de estudiosos como Fry
(1995; 2007), Maggie (1994; 1996) e Magnoli (2009), que por muito tempo ―fizeram
escola‖ ao defender que, não havendo aqui políticas raciais institucionalizadas, como
houve nos EUA e na África do Sul, falar da existência de racismo aqui seria criar
divisões racialistas que, segundo eles, não existiam. Em contraposição a essa forma de
enxergar as relações raciais no Brasil, e mais coerente com a realidade dessas relações
aqui existentes, Kabengele Munanga não se cansaria de afirmar que aqui há sim
conflitos raciais e que, uma das dificuldades em se admitir isso é justamente porque,
como tem feito os pesquisadores citados, o Brasil em vez de se mirar no seu próprio
reflexo, sempre se mira no espelho de países como Estados Unidos da América e África
do Sul21. Essas palavras de Munanga fazem-nos lembrar a velha metáfora do espelho,
presente, por exemplo, no universo dos mitos e das histórias infantis. Assim como nos
contos de ―Branca de Neve‖, quando se está em jogo a auto-imagem, o mais comum é
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Como defende Nilma Lino Gomes, na análise que faz da obra dessa antropóloga, In: Brasil Afrobrasileiro, 2001, p. 229-252.
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Com isso não queremos desqualificar os estudos desenvolvidos por pesquisadores não-brasileiros, o
que além de tudo seria um contra-censo. Muitos foram os estrangeiros que conseguiram captar com
seriedade e profundidade as estruturas mais profundas dos problemas raciais no Brasil, entre esses estão
Thomas Skidmore (1976; 2000; 2001) Roger Bastide (1957; 2008) Kabengele Munanga (2005; 2006),
entre outros. Contudo, como dissemos, também houve aqueles que, através das suas análises, revelaram
dificuldades em uma compreensão mais realista dos fatos e das questões que se propuseram analisar.
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Kabengele Munanga, entrevista concedida ao programa ―Conexão Jesus‖, no Canal BoavontadeTV
(Canal 23 da SKY), ligado à Legião da Boa Vontade, no dia 20 de novembro de 2012.

se buscar espelhos que nos põe diante da imagem desejada e não da real imagem que
muitas vezes é escondida, velada ou adulterada.
Também no mito de Narciso, assim como um famoso cantor brasileiro cantaria
em um hino sobre a cidade de São Paulo22, quando o assunto é enfrentar os conflitos
pessoais ou instalados no interior do grupo com o qual nos identificamos, há uma
tendência muito grande a ―acharmos feio o que não é espelho‖. Da mesma forma, assim
como a madrasta do conto de Branca de Neve interessa-se em saber apenas sobre a sua
beleza pessoal, essa pretensa beleza pessoal existente no Brasil, representada pela
suposta harmonia racial, tem feito com quê muitos pesquisadores afundem no lago da
vaidade ideológica e se afoguem em meio ao descompasso entre teorias, ideologias e
realidade dos fatos.
Assim como aconteceu ao Narciso do mito, na virtual imagem projetada pela
superfície do traiçoeiro lago dos discursos meramente acadêmicos ou pretensamente
científicos, o risco que corremos ao nos prendermos demais às imagens discursivas
projetadas nas superfícies pode implicar no aniquilamento tanto da vitalidade do
discurso quanto dos possíveis resultados práticos desse mesmo discurso. Não podemos
correr o risco desse suicídio epistemológico. Por isso não devemos nos expor ao risco
de sucumbirmos nos discursos supostamente bem intencionados que defendem a
inexistência de conflitos e tensões raciais no Brasil. Sendo assim, se tenho que escolher
entre diferentes espelhos, seguindo o sábio conselho de Munanga, escolho o nosso
mesmo. Aquele que mostra nosso rosto como ele de fato é. Com todas as suas
imperfeições. Com isso quero dizer que sou partidário daqueles que reconhecem e
admitem que, não obstante nosso histórico de miscigenação, o Brasil sempre foi e
continua sendo marcado pela existência de um racismo que se manifesta e apresenta
através de diferentes formas e matizes. Aqui acho desnecessário reafirmar que, quando
o assunto é relações étnicas e raciais no Brasil, comungo muito mais com Munanga do
que com Fry, Maggie e Magnoli. Há, porém, que se admitir que nessa discussão não
existe consenso e que é imperioso considerar as diferentes perspectivas sobre a questão.
Essas diferentes perspectivas ficam ainda mais evidentes quando observamos ou
participamos de debates ligados a projetos de reparação ou políticas afirmativas
direcionadas à população negra. O debate sobre as cotas para negros nas universidades,
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―Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto /Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto,
mau gosto / É que Narciso acha feio o que não é espelho / E à mente apavora o que ainda não é mesmo
velho / Nada do que não era antes quando não somos Mutantes.‖ (―Sampa‖. Caetano Veloso).

por exemplo, tem sido um locus muito evidente de exposição desses discursos
dissonantes que se tem das relações raciais no Brasil. Nesses debates tem se revelado
tanto a imagem do Brasil que ―inglês gosta de ver‖ (Fry, 1982), quanto o Brasil real do
racismo diário e etnocida que vitima diariamente a população negra, conforme a ONU,
a Anistia Internacional e os movimentos negros vêm denunciando amiúde.23 Enquanto
uma parcela da população (o que inclui pesquisadores, movimentos sociais, lideranças
políticas e estudantis, etc.) defende que as cotas são mais do que necessárias, 24 já que
historicamente a população negra foi excluída do acesso à educação superior de
qualidade, outra parcela, fortemente ligada a uma visão conservadora e defensora de
certos privilégios, advoga que as cotas criariam no Brasil uma divisão racializada da
população, quando, na sua compreensão, isso nunca havia existido.25 Essa discussão
hoje já se encontra suficientemente amadurecida ao ponto de ter possibilitado muitas
pesquisas e até ocasionado ações articuladas e políticas públicas anti-racistas, apesar de
ainda existir muito por ser feito. Isso porque, mesmo o racismo ―à brasileira‖ assumindo
formas de desfaçatez, refinamento e camuflagem, as relações sociais pautadas em
ideologias racistas que, em geral, inferiorizam e subalternizam o negro em detrimento
da supervalorização do branco, denunciam que no Brasil sempre houve e continua
existindo um fosso quase instransponível entre ―negros‖ e ―brancos‖.26
Como é de se compreender, não pretendemos aqui advogar uma divisão étnicoracial da população brasileira a partir de binarismo étnico (brancos e negros), como se
essas duas populações vivessem em constantes tensões, e numa maniqueísta luta
permanente, como se um pólo representasse o bem e o outro o mal. Não se trata disso.
Na verdade, defender tal disparate iria contra todas as nossas convicções e não
encontraria respaldo na realidade dos fatos. Queremos tão somente chamar a atenção
23

Como se pode confirmar, por exemplo, nas seguintes notícias: CHAGAS, Paulo Victor. Jovens negros
correm mais risco de morrer do que os brancos. Disponível em: http://www.geledes.org.br/jovensnegros-correm-mais-riscos-de-morrer-que-os-brancos/#axzz3TL6bIK5B. Consultado em 03/03/2015;
BRITO, Anhamona de. Juventude negra e a morte anunciada. Disponível em:
http://www.geledes.org.br/anhamona-de-brito-juventude-negra-e-morte-anunciada/#axzz3TL6bIK5B.
Consultado em: 03/03/2015. R7. Jovem negro já nasce com “plano traçado”, diz rapper do DF sobre
violência e racismo. Disponível em: http://www.geledes.org.br/jovem-negro-nasce-com-plano-tracadodiz-rapper-df-sobre-violencia-e-racismo/#axzz3TL6bIK5B. Consultado em 03/03/2015.
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Munanga, Gomes, Araújo, Frei Davi, Bernardo, Cavalleiro, Maciel, etc.
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Entre os partidários dessa corrente estão os já citados Fry, Maggie e Magnoli, entre outros e outras.
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Como ficará melhor explicado ao longo deste trabalho, as categorias de classificação racial no Brasil
foram construídas ao longo de variados processos históricos, políticos, sociais e culturais. Durante muito
tempo a população teve dificuldade na hora de declarar seu pertencimento étnico-racial ou mesmo sua
cor. E isso, como nossas pesquisas demonstram, ainda tem acontecido. Por enquanto basta-nos recordar
que nos principais órgãos e mecanismos censitários, como é o caso do IBGE, a população considerada
negra é composta pela soma daqueles que se declaram ―pretos‖ e ―pardos‖. Sobre a construção das
categorias raciais utilizadas pelo IBGE como instrumentos censitários, ver Guimarães, 2012.

para o fato de que, mesmo não havendo consenso a respeito da configuração étnicoracial da população brasileira e mesmo ainda persistindo tantas discrepâncias entre as
diferentes perspectivas de análises acerca das relações étnico-raciais que marcam nossa
história, nossa realidade social sempre foi e continua sendo fortemente marcada por
relações pautadas na ideologia de raça e influenciada por atitudes e condutas racistas. E
isso pode ser percebida em qualquer observação, por mais superficial que seja, nas
relações interpessoais entre nosso povo.
Da mesma forma, as ciências sociais e humanas já demonstraram, sobejamente,
que o discurso da democracia racial não passa de uma falácia27 e que, como diria o
psicanalista Jurandir Freire Costa, [No Brasil] ―Ser negro é ser violentado de forma
constante, contínua e cruel, sem pausa ou repouso, por uma dupla injunção: a de
encarnar o corpo e os ideais de Ego do sujeito branco e a de recusar, negar e anular a
presença do corpo negro‖. (Costa, 2003, p. 137). Mutatis Mutandis, como veremos, o
que se aplica ao corpo, em muitas situações também se pode aplicar à herança cultural
negra e, de uma forma ainda mais acentuada, às religiões de origem africana. E se é
assim, os processos envolvidos nessa construção do Ego e da identidade negra não são
de simples compreensão. O próprio Jurandir Freire Costa tenta explicar com precisão,
na perspectiva da Psicanálise, como se dá esse processo, do qual a vida escolar também
faz parte. A análise de Costa, por sua vez, já encontra seus fundamentos nas palavras de
pensadores como Frantz Fanon (2005; 2008) que, ao estudar os processos de
colonização e a psicologia dos sujeitos de regiões colonizadas, estabeleceu parâmetros
seguros para a compreensão dos efeitos que a colonização política, econômica, social,
cultural e psicológica provoca nas pessoas, reverberam nas suas relações com os demais
e com o mundo. Isso porque toda forma de colonização também traz no seu bojo
diferentes formas de racismo. Não é à toa que Fanon dá o nome de uma das suas
principias obras Peau noire, masques blancs (Pele negra, máscaras brancas). O que
seriam essas ―máscaras brancas‖, assumidas ou utilizadas pelas populações negras das
regiões colonizadas do mundo, senão a dupla injunção entre o desejo de ser aceito,
socialmente acomodado e politicamente reconhecido, pelas estruturas e esquemas
sociais dominantes ao mesmo tempo em que se tenta negar ou esconder sob a persona
(pois não é esse um dos sentidos adotados desde a antiguidade para a palavra máscara?)
imposta ou assimilada pelas populações subalternizadas pelos diferentes processos de
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Cf. AZEVEDO, Thales. Democracia racial: ideologia e realidade. Petrópolis: Ed. Vozes, 1975.

colonização? Não admitir isso é querer esconder a realidade. Mais adiante veremos
como, em uma pesquisa realizada em escolas estaduais da cidade de São Paulo,
percebemos como professores e alunos faziam uso de diferentes máscaras ao se
afirmarem braços sendo negros e ao negarem ligações com as religiões afrobrasileiras.
Não seria esse comportamento parte das estratégias desenvolvidas por eles para
driblarem o racismo e a discriminação existente nas referidas escolas? Até que ponto
não estaríamos diante de uma reedição da assunção de ―máscaras brancas‖ se
superpondo por sobre as ―peles negras‖?
Compartilho então a ideia de que o Brasil é um país racista e que o racismo está
disseminado e permeia todos os aspectos da vida social brasileira. Comungo também
com a ideia de que o racismo não admitido no Brasil é responsável por diversos outros
problemas

sociais

que,

quase

sempre,

assumem

formas

politicamente

institucionalizadas, já que as instâncias legítimas de institucionalização da vida social,
entre elas a escola, também padecem dessa doença crônica. Ao afirmar isso quero dizer
que ao falarmos de educação no Brasil não podemos ser ingênuos ao ponto de acharmos
que a educação formal e institucional está imune ao mal que acomete as relações raciais
no Brasil. E, por ser um mal introjetado historicamente na consciência e nas relações
sociais do brasileiro, a ideologia do racismo, quando respaldada por instâncias políticas
e por estruturas sociais legitimadas, dá origem a uma série de outros problemas sociais,
como é o caso da intolerância religiosa28.
Muitos outros problemas sociais ligados ao racismo no Brasil poderiam ser aqui
evocados. Ficaremos, por enquanto, apenas com esse, a título de ―refrescar a memória‖
daqueles que não percebem (ou não querem perceber) que o Brasil é um país racista e
que diferentes formas de racismo estão cada vez mais atuantes aqui.
Foi diante de fatos como os evocados acima que assumi o desafio de discutir
educação, racismo e intolerância religiosa no Brasil, na perspectiva antropológica. A
ideia era analisar, em consonância com a pesquisa institucional desenvolvida pelo
28

Acho dispensável retomar aqui a discussão em torno da etimologia e dos sentidos das palavras
―tolerância‖ e ―intolerância‖, haja vista os conhecidos e acessíveis trabalhos já existentes nesse sentido.
Àqueles que quiserem aprofundar essa questão, recomendo alguns trabalhos específicos sobre o assunto:
AURÉLIO, Diogo Pires. Um fio de nada: ensaio sobre a tolerância. São Paulo : Editora WMF Martins
Fontes, 2010;
LOCKE, John. Carta acerca da tolerância. Trad. de Anoar Aiex. Col. Os Pensadores. 3ª Ed. São Paulo :
Abril Cultural, 1983. p. 1-29; e VOLTAIRE. (François Marie Arouet). Tratado sobre a tolerância. Ed.
Martins Fontes, São Paulo, 1993. E para uma compreensão mais filosófica acerca da questão da tolerância
no conjunto da obra de John Locke, convém ler LOCKE, John. Cartas sobre tolerância. [Tradução Jeane
B. Duarte Rangel e Fernando Dias Andrade]. São Paulo: Ícone, 2004.

Núcleo de estudos e pesquisas da PUC, Relações Raciais: Memória, Identidade e
Imaginário, como estava sendo implementada a Lei 10.639/2003, em escolas públicas
da cidade de São Paulo, dez anos depois da sua promulgação. E, devo confessar, que,
antes mesmo de começar a pesquisa os prognósticos não eram positivos e nem
animadores. Nesse aspecto eu estava de comum acordo com as hipóteses daquela
pesquisa (a saber, que o racismo institucional presente nas escolas obstruía e dificultava
a implementação da Lei).
Por outro lado, ao assumir esse propósito, eu sabia que a pesquisa não poderia ser
desenvolvida tendo em vista apenas o presente da educação no Brasil. Ademais, o
desejo era que a pesquisa a ser desenvolvida fosse capaz de, futuramente, servir de base
para possíveis políticas públicas ligadas à melhoria da educação básica no Brasil e ao
combate ao racismo, principalmente ao racismo institucionalizado presente no universo
escolar. Racismo esse que muitas vezes se apresenta disfarçado (como o lobo que, sob
uma fresta da pele de ovelha mal costurada, deixa de fora uma ponta da felpuda calda)
na forma de intolerância religiosa contra pessoas ligadas às religiões afrobrasileiras.
Minha intuição de professor de História na rede pública me advertia que nem o passado
e nem o futuro da educação básica no Brasil poderiam ser negligenciados nas minhas
análises. Fazer isso seria colocar em risco tanto a qualidade quanto a utilidade dos
futuros resultados do doutoramento que eu queria desenvolver. Foi então que resolvi
revisitar a história da educação, do negro e da escola no Brasil. Outro aspecto dessa
história que eu deveria revisitar era a história das religiões no país e do processo de
configuração do campo religioso brasileiro. Tudo isso sem perder de vista a situação
atual desses diferentes campos.
Uma estudiosa da educação no Brasil me deu pistas valiosas do percurso a fazer.
Olinda Maria Noronha me relembrava que: ―As questões educacionais da atualidade
remetem necessariamente os seus estudiosos ao exame da História da Educação‖
(Noronha, 1994, p. 298). Era por aí então que eu deveria começar, caso quisesse mesmo
entender a grande massa de dados que, posteriormente, viria a coletar tanto nas escolas
pesquisadas quanto nos terreiros que acompanhei. Assim, antes mesmo de me
reencontrar com os professores-babalorixás e com as ialorixás-educadoras, a fim de
entender como se dava a convivência entre o terreiro e a escola, eu deveria revisitar os
jesuítas (Franca, 1931; 1960). E posteriormente, ao dialogar com trabalhos realizados
até então, acerca das relações entre escola-terreiro, religião-educação, racismointolerância, pude me certificar de que, para compreender as relações escolares

contemporâneas no Brasil é indispensável revisitar seus primórdios e seu
desenvolvimento histórico. Mais do que isso, aos poucos fui vendo que muitas das
práticas racistas e intolerantes que vigoram hoje na escola são tributárias de uma
catequização, instrução e educação da mesma forma intolerante e racista, inaugurada
pelos católicos de antanho e herdadas pelos neopentecostais de hoje.
Diante dessas certificações, percebi que, antes mesmo de perguntar aos meus
interlocutores ligados às escolas e aos terreiros, como eles eram tratados na escola, eu
deveria rever a educação no período colonial e retomar a situação do negro e suas
manifestações culturais e religiosas. Ou seja, era preciso retomar a história do racismo
no Brasil. Depois de fazer todo esse movimento, seria possível entender as raízes do
racismo percebido no universo da educação no Brasil contemporâneo. Comecei então
com minha incursão.
Ora, ao perscrutar a história da educação no Brasil o que pude perceber foi que,
desde suas primeiras formas e organizações aqui, ela esteve associada à religião, e mais
precisamente à religião cristã na sua modalidade católica. E, como se explicará melhor
mais adiante, a educação formal (que inicialmente possuía uma tendência mais de
instrução) ao associar-se ao projeto colonizador, funcionava também como mecanismo
de dominação do branco sobre os demais componentes étnicos e raciais participantes do
nosso processo histórico-civilizacional. Sendo assim, tanto o índio quanto o negro, ao
serem pensados e incluídos nos processos de catequização, instrução e alfabetização, já
passavam a fazer parte da engrenagem que movimentaria a grande e complexa máquina
colonizadora que resultaria em relações raciais desiguais através das quais o brancoeuropeu-cristão/católico se impunha como modelo humano e civilizacional enquanto o
índio e o negro seriam lançados à condição de não-humanos e selvagens. Utilizando-se
de técnicas de apropriação e parasitismo simbólico, os colonizadores convertiam os
heróis-civilizadores das populações não-brancas, metamorfoseando-os em demônios e
substituindo seus valores culturais por valores europeus e exógenos às culturas locais.
Isso se deu no contato entre europeus e povos indígenas e também nas relações entre
europeus e populações africanas, como veremos adiante. Dessa forma, na gênese da
educação formal no Brasil - gênese essa que se confunde com o processo de
catequização-cristianização - tanto Jurupari quanto Exu foram da mesma forma
estigmatizados como demônios a serem evitados por aquelas populações. Voltaremos a
esse assunto nos próximos capítulos.

Sem querer negligenciar o sofrimento impetrado às populações indígenas por esse
processo, cabe aqui chamar a atenção para a opressão imposta às populações africanas,
e àquelas que delas descenderam, já que a herança cultural e os valores a ela inerentes
sempre foram relegados à categoria de inferioridade no universo da educação formal no
Brasil. Fica patente então, através na análise da história da evangelização e da educação
jesuítica no Brasil, que a educação formal aqui implantada nunca se preocupou com a
educação do negro e muito menos com os saberes e valores culturais que esse
inegavelmente possuía. Aqui estariam as raízes mais profundas da prática de supervalorização da contribuição dos europeus e rejeição (através da estigmatização,
estereotipação e mesmo demonização) das culturas africanas. Lamentavelmente, séculos
depois, a educação formal no Brasil continua reproduzindo práticas comuns ao século
XVI.
Contudo, a análise desses processos não poderia se limitar a uma pesquisa
bibliográfica e documental, caso se pretendesse substancial. Era preciso ir a campo. E
qual seria o campo mais apropriado para essa pesquisa? Na minha compreensão,
considerando o objeto de pesquisa que escolhi e a viabilidade dessa pesquisa, esse
campo deveria incluir tanto a escola quanto os terreiros. A eleição do terreiro se
justificava pela compreensão de que estes espaços religiosos são mais do que lugares de
práticas religiosas. Para mim eles representam verdadeiros espaços de memória e de
história das populações afro-brasileiras. Ali se dão diferentes processos de construções
identitárias, vivências culturais, relações políticas e processos educacionais. E, como
iria discutir a relação entre negro, espaço, território e identidade, assumi uma
compreensão do terreiro aproximada àquela adotada por Muniz Sodré (1988) que
enxerga esses espaços rituais como locus da força realizadora das populações negras
brasileiras. Segundo esse autor:

As comunidades litúrgicas conhecidas no Brasil como terreiros de
culto, constitui exemplo notável de suporte territorial para a
continuidade da cultura do antigo escravo em face dos estratagemas
simbólicos do senhor, daquele que pretende controlar o espaço da
cidade. Tanto para os indígenas como para os negros vinculados às
antigas cosmologias africanas, a questão do espaço é crucial na
sociedade brasileira (ao lado dela, em grau de importância, só se
coloca a questão da força, do poder de transformação e realização, que
perpetua a dinâmica da vida). Mas essa não é uma questão exclusiva
de determinados segmentos étnicos. Para todos e quaisquer indivíduos
da chamada ―periferia colonizada‖ do mundo, a definição da cidadania

passa necessariamente pelo remanejamento do espaço territorial em
todo o alcance dessa expressão. (Sodré, 1988, p. 17).

Nessa perspectiva do terreiro como locus privilegiado da força realizadora do
negro (assunto ao qual retornarei no quinto capítulo), elegi então a escola como espaço
privilegiado de educação formal e o terreiro como lugar de diferentes formas de
educação e vivências, concepção essa também compartilhada por alguns pesquisadores,
entre os quais, Santana (1999; 2004), Marialda Silveira (2004), Souza (2010), Santos
(2010), Bakke (2011), Caputo (2012), entre outros. Estava definido meu campo de
pesquisa.
No que concerne às atividades realizadas por mim, levadas a cabo no contexto da
pesquisa de campo, tais atividades compreenderam quatro categorias: (i) Visita às
escolas (combinada à coleta de dados, como será melhor explicado mais adiante); (ii)
Visita aos terreiros (combinada à observação sistemática); (iii) Participação em eventos
especializados de natureza acadêmica e científica (congressos, seminários, simpósio e
congêneres, nos quais estavam debatendo temas ligados à educação e às culturas afrobrasileiras - com ênfase naqueles voltados para políticas públicas direcionadas a essas
populações - intolerância religiosa, ecumenismo, racismo, direitos humanos e afins) e
acompanhamento de mobilizações públicas e iniciativas promovidas pelo povo de axé
(―Comunidades tradicionais de terreiros‖, conforme denominação atualmente mais
utilizada pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, SEPPIR) e (iv)
Realização de entrevistas e aplicação de questionários a pessoas que transitam entre o
terreiro e a escola, ou seja, ligadas tanto à educação formal (escolas) quanto às Religiões
Afro-brasileiras29 (terreiros).
A seguir, detalharei como se deu a participação nessas atividades.

(i) Visita às escolas: as visitas às escolas, com o intuito de coletar material
relacionado à aplicabilidade da Lei 10.639/2003, ao racismo na escola e aos possíveis
casos de intolerância religiosa contra pessoas ligadas às RAB‘s, se deram a partir de
março de 2012, começando por aquelas selecionadas pela pesquisa institucional, à qual
a minha estava ligada, e se estendendo por outras selecionadas por mim, de acordo com
as peculiaridades do meu doutorado. O quadro abaixo apresenta um panorama parcial
de algumas das escolas visitadas:
29

A partir daqui evocadas como RAB‘s.

Escola

Data

Profa. Maria Eugênia Martins30

16/03, 21/03 e 08 e 15/05 de 2012.

Senador Adolfo Gordo

04/04/2012.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos

25/04/2012 e 24/05/2012.

Professor Antônio Alves Cruz

21/06 e 27/06/2012.

Campo Limpo I

18/03/2013 e 22/11/2013.

João XXIII

07/05/2013.

EMEI Guia Lopes

07/05 e 30/08/2014.

Fonte: Projeto ―Racismo e Educação: A lei 10.639/2003 na rede pública do Estado de São Paulo‖.
PUCSP-FAPESP. Relatório Preliminar, novembro de 2012. (Acrescido de outras escolas visitadas por
31
mim).

Durante essas visitas, foram feitos os primeiros contatos com as escolas e, em
seguida, a partir de conversas com os gestores, foi se constituindo uma agenda de dias e
horários nos quais as equipes de professores, alunos e gestores poderiam acolher outras
visitas, a fim de que os materiais pudessem ser coletados.
Juntamente com a equipe do Núcleo de Estudos ―Relações Raciais: Memória,
Identidade e Imaginário‖ visitei todas essas escolas, além de outras unidades tanto do
estado quanto da Prefeitura Municipal de São Paulo, nas quais participei de reuniões de
professores, apliquei questionários para gestores, professores e alunos, além de
entrevistar alguns pessoalmente ou em grupos, dentro e fora das mesmas escolas.
Foi a partir dessas visitas e desses contatos que constituí um corpo de material
coletado e que compreende questionários respondidos, entrevistas pessoais gravadas,
fotos, entrevistas gravadas com grupos temáticos, além de anotações em Diário de
Campo, resultantes dessas visitas e da observação sistemática.
30

Quanto aos critérios utilizados para seleção das escolas a serem visitadas, lembro que, estando as duas
pesquisas ligadas, como já foi dito, os critérios adotados por mim para utilizar os dados coletados nessas
escolas são os mesmos adotados pela pesquisa institucional em questão. Sobre esses critérios o texto do
Projeto de Pesquisa ―Racismo e Educação: A lei 10.639/2003 na rede pública do Estado de São Paulo”
esclarece: ―Estas escolas foram escolhidas por conta dos seus indicadores no Índice de Desenvolvimento
da Educação do Estado de São Paulo – IDESP/2009. Nessa pesquisa, interessa-nos dados recolhidos em
escolas cujos indicadores, segundo o IDESP, são considerados altos, médios e baixos‖. (Cf. Relatório
Preliminar, 2012, p. 3).
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Além dessas escolas constantes no Relatório Encaminhado à FAPESP, também visitei, posteriormente,
a EMEI Guia Lopes, no dia 02 de abril de 2014.

(ii) Visita aos terreiros: feitas as visitas às escolas, e diante do material coletado
que, como se verá adiante, comprovavam as nossas suspeitas e hipóteses 32, uma vez que
grande parte daqueles que responderam aos questionários e/ou foram entrevistados
relutavam em se auto-declarar negros e, com mais veemência ainda, evitavam ser
associados às RAB‘s, saí em busca dos terreiros nos bairros e adjacências dessas
escolas.
Como eu imaginava, os terreiros não estavam tão longe assim das escolas. Ficava
cada vez mais evidente que a distância mantida entre a escola e os terreiros não era
inconsciente e tinha uma razão de ser. Assim como outros estudos já haviam
demonstrado (Jesus, 2003; Santana, 2004; Souza, 2010; Bakke, 2011; Caputo, 2012,
etc.) a escola tinha consciência da existência de terreiros nas suas imediações, mas
preferia manter-se longe deles e mantê-los longe dela. Mesmo sabendo que nos seus
quadros de alunos provavelmente existisse grande número deles ligados a esses
terreiros. Só nas imediações das escolas Carlos Maximiliano Pereira dos Santos e
Professor Antônio Alvez Cruz (ambas localizadas nos bairros de Pinheiros e Vila
Madalena), encontrei três terreiros (Tenda de Encantaria Mãe Adorada do Caboclo
Estrela, Templo Espiritualista e Confraternização de Umbanda São Benedito e Ilê Axé
Awô Orixá).33 Desses terreiros, visitei dois.

(iii) Participação em eventos especializados: A fim de ampliar os contatos e os
conhecimentos em torno das discussões relacionadas ao binômio Racismo-Intolerância
religiosa, e de compreender melhor as relações entre ambos, procurei participar dos
eventos promovidos tanto pela academia quanto pelos grupos sociais e religiosos
organizados que reúnem pessoas ligadas às RAB‘s.
32

A saber, que o racismo presente no ambiente e na vida escolar impede ou atrapalha a aplicação da Lei
10.639/2003 e que esse racismo, muitas vezes, se manifesta na forma de intolerância religiosa, o que
aponta na direção daquilo que alguns pesquisadores de relações raciais chamam de ―Novo Racismo‖ ou
―Racismo Cultural‖ (Cf. Wieviorka, 2007, p. 34, Jesus, 2003, entre outros).
33
Conforme consta na lista, constantemente atualizada, do Professor José Reginaldo Prandi, onde podese ler: ―Vinny de Logum, Pai (Marcos Vinicius Puttini) / Tenda de Encantaria Mãe Adorada do Caboclo
Estrela - TEMACE. - umbanda-encantaria / Rua Amália de Noronha, 256 -Vila Madalena - CEP 05410010 - São Paulo - SP telefone: (11) 2365-0685 (11) 8181-0711 e-mail: vinicius@maeadorada.com.br
internet: www.maeadorada.com.br www.viniciusputtini.com.br; Jamil Rachid, Pai / Templo
Espiritualista e Confraternização de Umbanda São Benedito - umbanda / Rua Alves Guimarães, 940 Pinheiros - CEP 05410-001 - São Paulo - SP telefone: (11) 30624370 3085-0738 e-mail:
contato@uniaodetendas.com.br e Daniela Ti Oyá, Ialorixá (Daniela Soares) / Ilê Axé Awo Orisa candomblé queto / Rua Prof. Vahia de Abreu, 21A - Vila Olimpia - São Paulo - SP / Rua Cayowaa, 2260
- Vila Madalena - CEP 01258-010 - São Paulo - SP (consultas) telefone: (11) 6735-8077 e-mail:
danytioya@uol.com.br / internet: http://danytioya.sites.uol.com.br ou www.candomblebahia.com.br‖.

Entre os eventos que pude participar estão: III Seminário de Intolerância
Religiosa e Racismo faz mal à saúde34, IV Seminário A Bandeira Branca da Umbanda
na diversidade contemporânea35, Águas de São Paulo 2012 e 201336, Lavagem das
escadarias da catedral metropolitana de Campinas 201337, Marcha do Axé 201338,
Audiência Pública: III Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial:
Democracia e desenvolvimento sem racismo: Por um Brasil afirmativo39, Marcha da
Consciência Negra 2012 e 2013, III Seminário sobre liberdade religiosa da OAB/SP,
entre outras de natureza mais acadêmica e científica.

(iv) Realização de entrevistas e aplicação de questionários: tanto nas visitas às
escolas quanto nas idas aos terreiros fui, progressivamente, estabelecendo uma rede de
interlocutores composta por pessoas que transitavam constantemente entre o terreiro e a
escola e que se dispuseram a participar da pesquisa desenvolvida por mim. Entre essas
pessoas há diretor regional de ensino, diretora escolar, vice-diretor, professora
coordenadora pedagógica e professores de diferentes disciplinas. Todos ligados a
terreiros por diversificados vínculos: frequentadores, clientes, iaôs, muzenzas, ogâs,
babalorixás, mãe-pequena, etc. Nesse particular, ao traçar um perfil de interlocutores
que ocupam altos e diferentes cargos na educação e, da mesma forma, diferentes
posições e funções nos terreiros, esta pesquisa já ajuda a desconstruir um falso discurso
que durante muito tempo associava as populações ligadas a essas religiões a pessoas
sem instrução e de baixa extração social. Ao contrário, o perfil dos nossos interlocutores
revela que, mesmo sendo maltratados na e pela escola, o povo de axé (no meio escolar
chamado pejorativamente de macumbeiros) está constantemente lutando pela educação,
independentemente da religião de quem quer que seja, como se poderá perceber, por
34

Promovido pelo Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de
Francisco Morato, Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro-Brasileira (INTECAB/SP), SEPPIR, e
outros coletivos, na cidade paulista de Francisco Morato, entre os dias 24 e 25 de agosto de 2012. Foi
nesse seminário que tive o primeiro contato com uma discussão que fazia uma relação direta entre o
racismo e a intolerância religiosa. Dali em diante meu olhar de pesquisador ficaria mais sensível à essa
associação.
35
Realizado em São Vicente – SP, com o apoio de diferentes terreiros da Baixada Santista, da Comissão
de Direitos Humanos da OAB/SP, INTECAB e outras entidades civis e religiosas, no dia 15 de novembro
de 2012.
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Promovida por diversos terreiros de São Paulo – SP, no dia 30 de setembro de 2012.
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Promovida por diversos terreiros de Campinas e sua região metropolitana, com o apoio da Secretaria de
Cultura da prefeitura municipal daquela cidade, entre outros apoios, no dia 30 de março de 2013.
38
Organizada e promovida por diferentes setores do povo de axé de São Paulo e região, no dia 07 de abril
de 2013.
39
Possibilitada pelo gabinete da deputada estadual Leci Brandão, e organizada pela SEPPIR e diversos
outros órgãos e grupos ligados ao Movimento Negro e à entidades religiosas, ocorrida no Auditório
Franco Montoro, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia 25 de abril de 2013.

exemplo, nos depoimentos da egbome Solange de Oxumarê (diretora escolar) e do
babalorixá Pai Reinaldo de Oxósse (dirigente regional de ensino).
Posteriormente, a relação de confiança com essas pessoas foi possibilitando a
aplicação de questionários e a realização de entrevistas acerca do tema da pesquisa. Ao
final, o material coletado abrangia um considerável número de questionários
respondidos, uma grande massa de dados tabulados, e um número razoável de
entrevistas realizadas com gestores, professores e funcionários de escolas ligados
diretamente às RAB‘s. Era então a hora de começar a analisar esses dados, ao mesmo
tempo em que intensificava minhas idas a campo realizando outras entrevistas. O
propósito era coletar e analisar material suficiente para confrontar minhas hipóteses com
o que o campo revelava.
No quadro abaixo é possível visualizar um panorama das entrevistas coletadas
junto a interlocutores que atuam diretamente tanto na educação quanto em terreiros:
Quadro de entrevistas coletadas40
Entrevistado (a)
41

Babalorixá Pai
Vinny de Logun
42
Edé .

43

Ebôme Marcos
de Logum Edé.

40

Função na
educação
Professor de inglês.
Pesquisador de
cultura afrobrasileira
(Hip-Hop).
Professor efetivo de
artes na escola
estadual Antônio
Manuel (D.E.Sul 2).

Pertencimento religioso
e função nos terreiros

Data da
entrevista

Duração da
entrevista

Babalorixá de umbanda e
encantaria.

08/03/2013.

50 min e 06
seg.

Iniciado há mais de 32
anos no candomblé de
nação
44
Jeje-Ketu.

16/03/2013.

125 min e 09

Sem incluir aquelas entrevistas coletadas diretamente nas escolas durante a aplicação dos questionários
e a observação sistemática realizada pela equipe do Núcleo da PUC-SP.
41
Nome atribuído aos sacerdotes masculinos do candomblé e de alguns terreiros de umbanda.
42
Nenhum dos meus interlocutores pediu segredo sobre seu pertencimento religioso ou solicitou o uso de
pseudônimos. Sendo assim, em respeito e consideração à linguagem utilizada pelo povo ligado às RAB‘s,
o nome dos interlocutores entrevistados será sempre colocado na forma pela qual são mais conhecidos
nos terreiros. Por isso, a forma adotada será sempre a seguinte: função ou ocupação no sistema de
educação ao qual está ligado, posição hierárquica, título sacerdotal ou cargo exercido no terreiro, primeiro
nome civil e nome do seu orixá pessoal. Já os nomes dos orixás serão apresentados de acordo com a
nomeação transmitida pelos entrevistados. Quanto ao nome da posição hierárquica, cargo sacerdotal ou
título honorífico dos mesmos, será adotado o iorubá na forma aportuguesada, já que a maioria dos
terreiros pesquisados e dos entrevistados adotam essa linguagem no seu cotidiano social e religioso.
Preservando o direito daqueles que preferirem outra forma de identificação. Dessa forma, o padrão de
indicação do interlocutor será o que segue no exemplo: Diretor Regional de Ensino e Babalorixá
Reinaldo de Oxósse.
43
Denominação atribuída aos iniciados no candomblé com mais de sete anos de iniciação e que se
submeteram às cerimônias e rituais que lhes concedem a senioridade iniciática.
44
Sempre que for feito referência às ―nações‖ de candomblé, deve-se entender que se está referindo aos
diferentes ritos dessa religião, ritos esses que geralmente são associados às variadas origens dos africanos
que foram trazidos para o Brasil e que teriam dado origem às diferentes modalidades dessa religião. Entre

seg.
Ebôme Solange de
Oxumarê (Solange
Cabrito de
Amorim).
Muzenza Carla
Almeida (Mãe
Pequena do Isoi
Ngunzo
Mutalambô e
Dandalunda e
caboclo
Itayguara).
Tatiane
Montanholi
(Frequentadora do
terreiro de
umbanda Pai
Tomás e Mamãe
Oxum).

Reinaldo Lima
(Babalorixá no Ilê
Axé Obi Monurê
Asaby Ayolu

Diretora da Escola
Municipal de Ensino
Fundamental Campo
Limpo. I.
Professora de
História.

Iniciada há mais de 30
anos no candomblé de
nação Ketu.

Ex-Professora
coordenadora
pedagógica na E.E.
Antonio Rui
(Taboão da Serra) e
professora de
História na rede
estadual há mais de
10 anos.
Diretor regional de
Ensino na DE Leste
1. Ex-professor,
coordenador
pedagógico, vicediretor, diretor e
supervisor de ensino
na rede estadual de
educação.

Frequentadora assídua da
umbanda.

17/01/2014

26 min e 56
seg.

Sacerdote do culto aos
orixás (Babalorixá) e do
culto às Iá Mi Osorongá.
Iniciado no culto à Ifá.

18/01/2014

1 hora, 26
min e 30 seg.

18/03/2013.
Iniciada a 5 anos no
candomblé de nação
angola.

42 min e 51
seg.
32 min e 55
seg.

Ao começar a análise, o material coletado no início da pesquisa já apontava na
direção da confirmação das minhas hipóteses em torno da relação entre o racismo
institucional presente nas escolas e a intolerância religiosa infligida às pessoas ligadas
às RAB‘s. Essa relação simbiótica, por sua vez, me levava a acreditar, cada vez com
mais segurança, que o acirramento das tensões e conflitos entre pentecostais,
neopentecostais e adeptos das RAB‘s dificultava, a implementação da Lei, uma vez que
entre os temas ligados à história e à cultura afro-brasileiras, os mais evitados pelos
professores eram justamente aqueles relacionados com as RABs. Situação já bem
conhecida, os relatos dos meus interlocutores revelavam que esses professores se
dispunham, sem maiores reservas, a trabalhar temas como artes, danças, culinária,
estética, moda, etc., mas quando o assunto era discutir sobre as manifestações religiosas
afro-brasileiras se instalavam conflitos que inviabilizavam o trabalho. Para mim esse
fenômeno já não era grande novidade. Outros pesquisadores também já os tinham
percebido (entre eles, Marialda Silveira, Santana, Bakke, Santos, Caputo, Souza, etc.).
as principais ―nações‖ de candomblé encontradas por mim na pesquisa estão: ketu, jeje e angola, além da
umbanda que, por se tratar de outra religião, não se declara como sendo de ―nação‖.

A análise foi me levando a perceber que tanto o clima de rejeição a esses elementos
presente na escola, quanto as atitudes idiossincráticas da maioria dos professores
atuavam como empecilho a essa discussão. Caberia averiguar o que motivava essa
indisposição a assumir a discussão. Seria essa rejeição resultante do pertencimento
religioso desses professores, já que grande parte deles é composta por evangélicos?
Mais tarde, através das entrevistas, isso ficaria evidente.
Eu sabia que devia somar a isso o fenômeno do crescimento e empoderamento
progressivo das populações evangélicas que, agora representadas politicamente, através
das chamadas Bancadas Evangélicas45, pelo país inteiro, sentiam-se protegidas nas suas
ações pedagógicas. Mais uma prova de que a escola não é uma ilha, assim como as
dinâmicas sociais, políticas, religiosas e culturais da sociedade mais abrangente
interferiam diretamente nas condutas dos professores durante o exercício do seu fazer
pedagógico. Entretanto, como analisar a intolerância religiosa pelo viés do racismo,
considerando também as possíveis motivações ligadas ao pertencimento religioso dos
agressores? O que motivaria mais a intolerância, a intransigência beligerante
neopentecostal ou o racismo que se revela pela rejeição à herança cultural e religiosa
africana? Outra questão de suma importância que se colocava era: como abordar o
discurso intolerante levado a cabo por pastores evangélicos negros e de grande
visibilidade no Brasil, como Valdemiro Santiago, por exemplo? Essas questões que já
norteavam minhas reflexões reapareceram no único discurso dissonante entre os meus
entrevistados, quando interrogado por mim, da seguinte forma: será que a intolerância
religiosa contra as religiões afro-brasileiras não teria alguma coisa a ver com
racismo? O que é que você acha? O professor de Artes e ebôme do candomblé, Marcos
de Logun Edé, me respondeu:
Não. Porque a maioria dos pastores que a gente conhece são de
origem afro. São todos, a maioria. Você vê aí, na própria televisão,
vários pastores vinculados à televisão, de origem africana, de origem
afrodescendente. Então assim, eu não acredito que seja um problema
a cor. Eu acho que o problema está no entendimento da religião.
Como eu tinha dito a você, eu acredito muito na minha fala, aquilo
que não deu certo, passa a fazer parte do meu convívio. Se não faz
parte do meu convívio bom não é. É um efeito dominó o pensamento.
Então, eles que são de origem afro, com certeza tiveram suas
passagens nas casas de candomblé. Ou alguém da família também
45

Sobre o poder e a forma de atuação das bancadas Evangélicas no Brasil, ver o trabalho de Bruna
Suruagy do Amaral Dantas, Religião e política: ideologia e ação da “Bancada Evangélica” na Câmara
Federal. (Tese de doutorado em Psicologia Social, PUC-SP, São Paulo, 2011).

passou. Ouve-se muito essa fala: “Ah, eu era sacerdote do
candomblé”, “Eu era filho do diabo no candomblé”. E o diabo nem é
um orixá. Totalmente diferente. Então, dentro dessas religiões que eu
denomino cristãs, a intolerância vem de uma frustração, que foi
aquela sua palavra, do entendimento da religião.

Mas será que o fato de ser negro isenta a pessoa de ser racista? O negro (e nesse
caso o negro evangélico) estaria mesmo totalmente livre das conseqüências do racismo
que considera as religiões de origem africana coisa do diabo? Será mesmo que o fato de
ter tido passagem pelo candomblé isenta a pessoa de ser intolerante em relação a essa
religião? Eram questões como estas que eu teria que analisar. E o papel do
empoderamento das populações evangélicas, principalmente dos neopentecostais, teria
que ser considerado nessas dinâmicas do campo religioso brasileiro e das relações
interpessoais e sociais no Brasil, quando o assunto é religião. Era por isso que eu teria,
necessariamente que considerar a atuação das chamadas Bancadas Evangélicas. Até
porque, legislando em causa própria, a ação dessas representações políticas evangélicas
dá respaldo à configuração de uma cultura religiosa hegemônica que dificulta, cada vez
mais, qualquer forma de expressão de identidades religiosas tidas por elas como
demoníacas. Ora, não acho exagero repetir que a escola não é uma ilha. E sendo assim,
seus muros não a separam totalmente do que acontece fora dela ou no seu entorno. 46 A
vida escolar não está dissociada das dinâmicas sociais e das decisões políticas que
regem a vida na sociedade mais abrangente. Ademais, as populações que frequentam as
escolas são as mesmas que interagem religiosa, cultural, econômica e socialmente fora
dela.
Observando desse prisma, eu consegui ver que na escola o fazer pedagógico de
muitos professores reverberava os discursos produzidos tanto nas igrejas quanto nos
plenários dos legislativos influenciados pelas bancadas evangélicas. E, caso eu tivesse
alguma dúvida de quê há ―fios religiosos‖ que perpassam essas diferentes instâncias da
vida social, a leitura dos trabalhos de Hédio Silva Júnior, e principalmente sua tese de
doutoramento (Silva Jr., 2003) teria sanado essa minha dúvida que, contudo, não existia.
Outra assertiva de Hédio que me acompanharia até o fim da pesquisa seria justamente
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A propósito das fronteiras da escola, os trabalhos de Nilda Alves (aqui cito, entre outras que devem ser
consultadas, sua obra O Sentido da escola (2008)), são bastante expressivos, motivo pelos quais os
recomendo enfaticamente. Também é desta pesquisadora o conceito de ―Redes educativas‖, muito útil
nessa discussão.

aquela que aponta uma relação visceral entre o racismo e a intolerância religiosa
aplicada às religiões afrobrasileiras. Isso porque, segundo as suas próprias palavras:

A intolerância de natureza religiosa/racial configura uma das faces
mais abjetas do racismo brasileiro, mantendo-se intacta ao longo de
toda a história, e resistindo, inclusive, ao processo de democratização,
cujo marco fundamental foi a promulgação da Constituição de 1988.
(Silva Jr., 2007, p. 315).

Ao perscrutar as reflexões desse jurista preocupado com as relações envolvendo
liberdade religiosa, racismo e educação no Brasil, fui confirmando aquilo que as
relações sociais dentro e fora da escola já me mostravam: os resquícios de uma época na
qual o estado brasileiro (naquela época ainda absolutista) impunha uma religião oficial
podiam ser percebidos em nossa cultura através de fósseis religiosos incrustados nas
instituições políticas que estruturam nossa vida social. Exemplos disso são os casos da
menção a Deus no preâmbulo da Constituição Federal, a previsão do uso da bíblia nos
regimentos das casas legislativas, a presença de crucifixos ou outros símbolos cristãos
em edificações públicas, a inscrição de propaganda religiosa nas cédulas da moeda
nacional e a imposição da abrangência nacional de alguns feriados religiosos
(católicos), como bem demonstra Hédio Silva, na sua referida tese. Ou seja, o tecido
sócio-político-econômico-cultural do Brasil havia sido costurado com fios religiosos. E,
se assim é com o país, por que o tecido da escola haveria de não ter sido costurado com
os mesmos fios? Ficava, então, cada vez mais patente que, assim como o racismo, a
intolerância religiosa resultante da imposição de uma cultura religiosa hegemônica,
havia se institucionalizado.
Para Caputo (2012) uma das piores consequências desse processo todo pode ser
percebida através do que aconteceu no Rio de Janeiro em 2000, quando o ―casal
Garotinho‖, de filiação evangélica, instituiu o Ensino Religioso Confessional, ao
sancionar a Lei 3.459 (de autoria do deputado católico Carlos Dias – PP/RJ). Foi para
evitar coisas desse tipo que Hédio Silva Júnior se dedicou com tanto afinco, desde o seu
doutoramento, discutindo o tema A liberdade de crença como limite à regulamentação
do Ensino Religioso (Op. Cit.). Contudo, como constatou Caputo, as consequências
mais terríveis já começaram a aparecer. E um dos lugares onde se pode perceber os
efeitos maléficos dessas ações organizadas e institucionalizadas, via legislativo e
executivo, é justamente a escola.

Veremos nos próximos capítulos como tem acontecido essa interferência da
influência do imaginário neopentecostal sobre as políticas públicas voltadas para negros
e populações ligadas às RABs. Com isso, sendo a religião um dos principais aspectos de
uma cultura, já que ―(...) os símbolos sagrados funcionam para sintetizar o ethos de um
povo‖ (Geertz, 2008, p. 66), e uma vez que a Lei torna obrigatório o ensino de história
e cultura africana e afrobrasileira no Ensino Básico do sistema educacional brasileiro,
sempre que as relações estabelecidas no interior das escolas impossibilitam o
reconhecimento da identidade religiosa afrobrasileira, a aplicabilidade da Lei encontrase ameaçada. E assim nega-se, mais uma vez, à população afrobrasileira, a justiça de ver
sua história e cultura contempladas positivamente no campo da educação oficial no
Brasil.
No que concerne a este panorama desanimador, vemos que as dinâmicas do campo
religioso brasileiro apontam para um crescimento cada vez maior do poder dos
neopentecostais e, consequentemente, das alas conservadoras dentro das instâncias
políticas e legislativas brasileiras. Para mim, isso pode resultar em dificuldades ainda
maiores no sentido da implementação da Lei, principalmente no quesito Religiões e
Cultura religiosa afrobrasileira. Farei, mais adiante, uma análise mais detalhada de todos
esses processos. Procedamos então com a análise.

1.2. Racismo e educação / Intolerância religiosa e racismo

Foi no III Seminário de Intolerância Religiosa e Racismo fazem mal à saúde,
realizado na cidade de Francisco Morato (SP) que tive meu primeiro contato com uma
discussão coletiva e articulada que fazia uma associação direta entre intolerância
religiosa contra as populações ligadas às RABs e uma forma bem peculiar de racismo.
Depois daquele seminário pude perceber que, na verdade, essa associação, mesmo não
aparecendo nas discussões e espaços institucionais, já existia nos grupos organizados de
movimento negro, organizações religiosas e, timidamente, na academia, através de
personagens negros como Hédio Silva Júnior, Ordep Serra e Ney Lopes.

Ao aprofundar minhas incursões a campo, acompanhar os eventos promovidos
pelos grupos Afro-religiosos e, principalmente, ao participar do III Seminário sobre
liberdade religiosa da OAB/SP, no qual tive a oportunidade de ouvir o doutor Hédio
Silva Júnior abordar os aspectos jurídicos e as implicações criminais da intolerância
religiosa, pude comprovar a relação estreita entre a intolerância religiosa e o racismo. A
partir dali ficaria mais fácil analisar os dados que começavam a aparecer na pesquisa
institucional à qual eu estava ligado na PUC-SP.47
Parto da hipótese de que as diferentes formas de intolerância religiosa infligidas
contra pessoas ligadas às religiões afrobrasileiras no ambiente escolar (professores,
alunos, gestores, funcionários, etc.) revelam uma forma de racismo.48 Tenho que
admitir, porém, que a associação entre racismo e intolerância religiosa nem sempre foi
admitida e dificilmente se mostrou evidente. E na maioria das vezes em que se percebeu
essa correlação a discussão foi feita, majoritariamente no âmbito da academia.49
Todavia, essa discussão não pode se limitar à esterilidade das discussões meramente
acadêmicas. Isso tem que mudar.50 É possível mesmo falar de algumas mudanças, que,
contudo, ainda são tímidas, mas essa realidade começa a mudar. A mudança é lenta,
porém, já começa a se tornar perceptível. Um dos sinais dessa mudança está
representado no fato de já se perceber uma compreensão e admissão da associação que
há entre a intolerância religiosa e o racismo, mudança que de início pode parecer muito
47

Como já foi esclarecido, esta pesquisa de doutorado acontece em parceria e consonância com outra,
gestada e desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisa Relações Raciais: Memória, Identidade e Imaginário,
ligado ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PEPGCS - PUC/SP).
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E nisso também estão de acordo: Jesus (2003), Silva (2007), Santos (2010), Souza (2010), Caputo
(2012), Bakke (2011), Silva Jr. (2002a; 2002b; 2003; 2013a e 2013b), Almeida (2007), Guimarães (2004;
2012), entre vários outros.
49

Salvo algumas exceções, como acreditamos deixar claro. Uma dessas exceções são as iniciativas como
a descrita por Jayro Pereira de Jesus, no seu texto Terreiro e cidadania: um projeto de combate ao
racismo cultural religioso afro e de implementação de ações sociais em comunidades de terreiros. In:
Racismos Contemporâneos. Organização: Ashoka Empreendedores Sociais e Takano Cidadania. – Rio de
janeiro: Takano, Ed., 2003).
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Talvez por isso, na tentativa de não verem seu projeto associado à tão criticada esterilidade das
discussões puramente acadêmicas, os responsáveis pela elaboração do Mapa da Intolerância Religiosa
no Brasil façam questão de esclarecer logo no seu início que: ―Este Mapa da Intolerância Religiosa Violação ao Direito de Culto no Brasil é a primeira tentativa, em âmbito nacional, de sistematizar a
problemática do desrespeito e da discriminação religiosa em nosso país nos últimos 10 anos. Este não é
um trabalho científico; ele prima muito mais por um viés jornalístico e, ao mesmo tempo, traz em si a
experiência acumulada que temos em produções de relatórios de violação dos direitos humanos
econômicos, sociais e culturais”. (Gualberto, Márcio Alexandre M. Mapa da Intolerância Religiosa –
Violação do Direito de Culto no Brasil. Associação Afro-Brasileira Movimento de Amor ao Próximo
(Aamap) Ed. Rio de janeiro, 2011, p. 8. Grifos meus).

elementar, contudo, carrega um simbolismo muito grande para as vítimas desse tipo de
violência.
Para além da academia, veremos ao longo dessa análise que, só muito
recentemente outros setores e agentes da vida social e política brasileira começaram a
admitir que racismo e intolerância religiosa caminham juntos e constituem duas faces de
uma mesma moeda. Alguns exemplos dessa nova percepção poderão ser encontrados na
postura de diferentes lideranças religiosas afrobrasileiras em pronunciamentos públicos,
na organização de eventos voltados para o combate a essas duas formas de limitação dos
direitos das populações afro-religiosas e nos primeiros editais para concursos e
submissão de propostas ligadas à promoção de políticas públicas com essa preocupação,
como tem acontecido na Bahia. Pode-se ainda falar de outras iniciativas como a criação
do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa51 e a criação do Comitê Nacional
de Diversidade Religiosa52, ambas as iniciativas contando com o apoio do poder público
constituído nas diferentes esferas administrativas. Essas reações, assim como os
depoimentos dos nossos interlocutores em campo, ratificam nossa hipótese de que a
intolerância religiosa está ligada ao racismo.
Assim, a fim de confirmar essa hipótese, os dados a serem analisados por mim
serão o resultado da soma daqueles coletados pela pesquisa institucional do Núcleo,
com os coletados por mim em campo. Com isso, quero dizer que esta pesquisa optou
51

O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa foi criado em 2007, através da Lei nº 11.635,
sancionada pelo então presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva. Cercado de um grande
simbolismo para as populações ligadas às RABs, e considerando a intolerância religiosa como uma
manifestação de racismo, esta lei faz do dia 21 de janeiro um grande marco para todos aqueles que se
sentem vítima desse tipo de violência. Sobre essa lei e sua origem ver:
http://www.seppir.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/01/21-de-janeiro-um-dia-contra-o-racismo.
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Conforme a seguinte notícia repercutida em 2013: “21/JAN/13 - Comitê Nacional de Diversidade
Religiosa será lançado em ato ecumênico nesta 3ª feira (22), em Brasília (DF): A ministra Maria do
Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), inaugura na terçafeira (22) o Comitê Nacional de Diversidade Religiosa, no Templo da Boa Vontade, em Brasília, às 15
horas. O ato é alusivo ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, celebrado no dia 21 de
janeiro‖.
Fonte: http://portal.sdh.gov.br/clientes/sedh/sedh/2013/01/18-jan-13-comite-nacional-dediversidade-religiosa-sera-lancado-em-ato-ecumenico-na-3a-feira-22. Coletado no dia 21/01/2013, às
13:28.

pela adoção de diferentes técnicas de coleta de dados e pelo cruzamento de técnicas
quantitativas (ligadas à aplicação de questionários aos interlocutores) e qualitativas
(abrangendo entrevistas semi-estruturadas e observação sistemática, tanto nas escolas
quanto nos terreiros). Procederei então retomando dados já apresentados pelo Núcleo,
através do Relatório encaminhado à FAPESP.

Nas políticas públicas, a intolerância religiosa começa a aparecer associada ao racismo. Fazem-se
necessárias iniciativas, das mais diversas naturezas e procedências, voltadas para o combate ao racismo.

Governo da Bahia promove políticas públicas que visam o combate ao racismo associado à
intolerância religiosa. Cada vez fica mais evidente a estreita relação entre essas duas realidades.

Movimento social e religioso organizado promove campanhas de combate à intolerância religiosa.

Com o objetivo de adquirir mais visibilidade nos censos, desde 2010 as populações ligadas às
religiões afrobrasileiras passaram a desenvolver a campanha “Quem é de axé diz que é”. Este fato é
mais uma evidência das dificuldades que essa população enfrenta, entre seus próprios adeptos, no
que diz respeito a sua auto-afirmação. É de se imaginar que, se no interior das comunidades
religiosas já existe essa dificuldade, nas escolas o problema da auto-declaração é ainda maior.

1.3. O racismo institucionalizado percebido pela pesquisa nas escolas

Os resultados das duas pesquisas em curso ratificam tanto as hipóteses do Núcleo
quanto a minha: realmente o racismo diluído na instituição escola (Racismo
Institucional, cf. Wieviorka, 2007, 29-30 e 2007, p. 34) dificulta a aplicação da Lei
10.639/2003. E uma das formas desse racismo se manifestar é através da discriminação
e do ataque às heranças culturais africanas, sendo que entre os muitos aspectos dessa
cultura a religião é o principal alvo dos ataques.53 Com isso, fica evidente que os casos
de intolerância religiosa contra pessoas ligadas às religiões afro-brasileiras revelam uma
das terríveis faces desse racismo arraigado, também na escola e na vida escolar. Isso
pode ser percebido através tanto das respostas aos questionários, aplicados nas quatro
escolas da rede estadual, quanto nas entrevistas realizadas. Dinâmicas desse tipo fazem
com que uma considerável parcela das pessoas ligadas às RAB‘s não declarem seu
pertencimento religioso, quando interpelados a o fazerem através do questionário.
Fenômeno muito parecido pode ser percebido quando negros e negras são interrogados
quanto a sua cor ou raça.
No que concerne aos dados coletados através de técnicas quantitativas, vejamos,
nas tabelas abaixo, como alunos e professores se posicionaram através dos questionários
aplicados:

Tabela 1.
Universo da pesquisa

53

Como já foi dito, no Brasil, quando o assunto é intolerância religiosa, as maiores vítimas são,
indiscutivelmente, as populações ligadas às RABs. Isso fica bem demonstrado tanto no já citado Mapa da
Intolerância religiosa no Brasil quanto no vídeo-documentário intitulado Intolerância Religiosa: uma
ameaça à Paz (Realização: Casa Branca. Salvador, março de 2004. Toca da Gia Filmes. Coordenação do
Projeto: Ordep Serra. Pesquisa: Ordep Serra e Serge Péchiné. Direção e Roteiro: Jonga Oliveira, Carla
Ladeira, Serge Péchiné. Imagens: Jonga Oliveira. Produção: Bárbara Borga). Por trazer entrevistas com
pessoas de diferentes seguimentos étnicos, sociais e profissionais, incluindo um emocionante depoimento
de uma professora negra ligada ao candomblé, que se viu obrigada a abandonar a profissão em função da
perseguição religiosa que sofreu na escola aonde trabalhava, em Salvador, Bahia, recomendo
enfaticamente o conhecimento deste emblemático filme-documentário, facilmente encontrado no site
www.youtube.com.br.

Total de alunos
Total de professores
Total
(dos que
responderam ao
questionário)

E.E.
Profa.
Maria
Eugênia
Martins

E.E. Sen.
Adolfo
Gordo

E. E. Carlos
Maximiliano

EMI
Antônio
Alves Cruz

E.E. João
XXIII

63
24

39
0

46
7

67
13

100
15

315
59

87

39

53

80

115

374

EMI
Antônio
Alves Cruz

E.E. João
XXIII

Tabela 2.
Qual é a sua religião?
ALUNOS

Católica
Apostólica
Romana
Evangélicos
Espíritas
Umbanda
Candomblé
Outras
religiosidades
Sem religião

E.E. Profa.
Maria
Eugênia
Martins

E.E. Sen.
Adolfo
Gordo

43%

49%

35%

45%

38%

41,5%

20%
5%
0%
0%

31%
0%
0%
0%

23%
3%
0%
0%

13%
7%
0%
0%

30%
0%
0%
1%

23,5%
2,9%
0,0%
0,3%

3%

0%

18%

5%

3%

5,3%

29%

20%

21%

29%

28%

26,5%

E. E. Carlos
Maximiliano

Total

Entre todos os dados, os que mais chamam a atenção é a total inexistência de
pessoas ligadas às RABs.54 Pergunta-se então: até que ponto os números condizem com
a realidade, no que se refere ao pertencimento religioso desses alunos? Como explicar a
existência de terreiros nos mesmos bairros dessas escolas, terreiros estes que abrigam
54

Com a única exceção de 1% na Escola Estadual João XXIII, percentagem que se refere a um único
aluno que se declarou ligado ao candomblé.

grande população de pessoas em idade escolar? Por que o terreiro revela tanta gente em
idade escolar e a pesquisa nas escolas revela uma total ausência de pessoas ligadas aos
terreiros? Até que ponto os consultados na pesquisa não estariam se escondendo ou
disfarçando seu pertencimento religioso? E mais: caso isso estivesse acontecendo, o que
levaria essas pessoas a disfarçarem seu pertencimento? O que significa na escola ser
―espírita‖, ―católico‖, ―evangélico‖, ―candomblecista‖ ou ―sem religião‖?
Para mim, é possível ver com facilidade que há aqui uma estratégia de se esconder
por trás da indicação de pertencimento religioso ligado às expressões religiosas
majoritárias. E isso se pode perceber tanto entre alunos quanto entre professores.
Todavia, se alguém argumentar que entre crianças e adolescentes esse tipo de
subterfúgio é comum, já que nessa faixa etária ambos ainda se encontram em processo
de constituição da identidade e de socialização, nos deparamos com uma realidade
idêntica entre os professores, como mostram as tabelas a seguir:
Tabela 3.
Qual é a sua religião?
PROFESSORES
E.E. Profa.
Maria
Eugênia
Martins

E.E. Sen.
Adolfo
Gordo

E. E. Carlos
Maximiliano

Católica Apostólica
Romana

33%

-

Evangélicos
Espíritas
Umbanda
Candomblé

25%
4%
0%
0%
13%
25%

-

Outras religiosidades

Sem religião

EMI
Antônio
Alves Cruz

E.E. João
XXIII

58%

62%

27%

40,8%

14%
14%
0%
0%
0%
14%

15%
0%
0%
0%
0%
23%

19%
27%
0%
0%
0%
27%

20,0%
10,2%
0,0%
0,0%
5,3%
23,8%

Total

Ora, o que justificaria essas atitudes partindo de adultos e profissionais da
educação? Por que esses sujeitos se esforçam tanto em esconder seu pertencimento
racial e religioso? Que ―forças ocultas‖ os motivam a se associarem sempre à cor e à
religião que se apresentam como majoritárias nos seus ambientes de trabalho?
Acreditamos estar diante de uma situação de negação daquilo que se é, em função de
uma cultura hegemônica que se impõe. E essa negação parece atingir tanto alunos
quanto professores, como a tabela a seguir demonstra:

Tabela 4.
Qual é a sua religião?
Alunos e Professores

Católica
Apostólica
Romana
Evangélicos
Espíritas
Umbanda
Candomblé
Outras
religiosidades
Sem religião

E.E.
Profa.
Maria
Eugênia
Martins

E.E.
Sen.
Adolfo
Gordo

E. E. Carlos
Maximilian
o

40,2%
21,4%
4,7%
0,0%
0,0%

49,0%
31,0%
0,0%
0,0%
0,0%

5,8%
27,9%

0,0%
20,0%

EMI
Antônio
Alves
Cruz

E.E.
João
XXIII

38,0%
21,8%
4,5%
0,0%
0,0%

48,2%
13,4%
5,9%
0,0%
0,0%

36,6%
28,6%
3,5%
0,0%
0,9%

41,4%
23,0%
4,1%
0,0%
0,3%

15,6%
20,1%

4,2%
28,3%

2,6%
27,9%

5,3%
26,0%

Total

Como se pode ver, particularmente nos questionários, essas assertivas puderam ser
percebidas através de duas questões apresentadas a alunos e professores das escolas
visitadas (respostas essas que serão retomadas e analisadas mais detidamente adiante).
As questões eram as seguintes: ―Qual é sua Cor/Raça?‖ e ―Qual é a sua religião?‖,
respectivamente as questões 6 e 7, tanto no questionário para alunos quanto para os
professores. As opções de respostas para a questão 6 (Cor/Raça) eram as seguintes
(obedecendo-se exatamente a ordem aqui reproduzida): ―branca‖, ―preta‖, ―parda‖,
―amarela‖, ―indígena‖, ―sem declaração‖. Já as possibilidades de respostas à questão 7
(Religião) eram as seguintes (exatamente nessa ordem): ―católica apostólica romana‖,
―evangélicos‖, ―espíritas‖, ―umbanda‖, ―candomblé‖, ―outras religiosidades‖, ―sem
religião‖.
Diante dessas questões, no universo abrangido pela equipe de pesquisa, os
resultados foram surpreendentes, como se pode ver no quadro que apresenta os
resultados da coleta de dados feita nas escolas pesquisadas.
De início o que se percebe flagrantemente é que, nessas escolas, se considerados
esses resultados fidedignos, praticamente não existem negros (uma vez que o número
daqueles que assim se auto-declararam é irrisório) da mesma forma que absolutamente

não existem nem alunos e nem professores ligados às religiões RABs. Porém, como
compreenderemos melhor mais adiante, na observação sistemática levada a cabo
durante as idas às escolas, notava-se a presença tanto de professores quanto de alunos
negros, fato também constatado na grande quantidade de funcionários ligados às mais
variadas funções e quadros da escola. Porém, na hora de responder ao questionário
dava-se o ―branqueamento‖ dos negros e negras que se dispunham a responder ao
questionário.
Alguém poderia argumentar que a relação entre cor/etnia e religião é
absolutamente irrelevante. Tenho que discordar dessa possibilidade e já explico porque.
Sabe-se que no Brasil - mas não só aqui – os processos históricos de colonização e
composição da população e da cultura envolveram tanto questões étnicas quanto
culturais e religiosas. Essa relação entre uma categoria e outra não pode então jamais ser
desprezada, haja vista a realidade dos judeus, por exemplo. Ademais, mesmo sabendo
que há muito as religiões afrobrasileiras deixaram de ser consideradas por muitos como
religiões étnicas (já que, segundo alguns analistas, elas teriam adquirido características
de religiões universais), na cultura brasileira, e principalmente no imaginário brasileiro,
essas religiões sempre foram e continuam sendo consideradas religiões étnicas, já que
são tidas como ―religiões de negros‖. Além disso, o próprio Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo censo demográfico no Brasil,
reconhece essa relação entre religião e etnia no Brasil quando afirma que No que tange
ao recorte por cor ou raça, as informações censitárias revelam, para alguns grupos,
aproximações e identidades entre a origem étnica e a religião. (IBGE. Censo
Demográfico 2010. Características gerais da população: religião e pessoa com
deficiência. 2010, p. 101.). Ainda de acordo com os resultados desse mesmo Censo, o
IBGE demonstra que:

Observou-se que, para os católicos apostólicos romanos, as menores
proporções foram obtidas entre os que se declararam amarelos e
indígenas. Especificamente, para as 159 mil pessoas que se
declararam amarelos, e em termos de religião foram classificadas no
grupo outras religiosidades, 48,3% eram budistas. O Censo
Demográfico 2010 mostrou também que no segmento populacional
que se declarou espírita, 68,7% eram brancos, percentual bem mais
elevado que a participação deste grupo de cor ou raça no conjunto da
população. Entre os umbandistas e candomblecistas, os pretos
somavam 21,1%. Este patamar guarda relações com as origens da
introdução desta religião no Brasil. O mesmo ocorre com os
evangélicos de missão, que tem em seu conjunto 51,6% de pessoas

que se declararam brancas. A origem desta religião, sobretudo do
segmento vinculado aos imigrantes europeus, explica em parte essa
associação. No grupo dos sem religião, a declaração de cor mais
presente foi parda (47,1%), assim como dentre os evangélicos
pentecostais (48,9%). (IBGE. Censo Demográfico 2010.
Características gerais da população: religião e pessoa com
deficiência. 2010, p. 101.).

Percebemos então que, não obstante todas as transformações pelas quais passam a
população e o campo religioso brasileiro, o último censo demográfico continua
revelando a existência de uma relação entre pertencimento étnico e religião, já que, de
acordo com os números deste Censo, há uma grande proporção da população que
associa ser amarelo a ser budista (48,3%), ser espírita a ser branco (68,7%), ser negro a
ser umbandista ou candomblecista (21,1%) e ser branco a ser evangélico de missão
(51,6%). Quando analisamos a percentagem dos pardos nesses números nos deparamos
com uma realidade que pode nos remeter a um processo visível de ―branqueamento‖ da
religião. Branqueamento esse que acompanha o desejo de branqueamento da população,
realidade muito comum em outras épocas da nossa história que, contudo, ainda continua
vivo e atuante, como fica evidente nos números do censo. Se não fosse isso, o que
justificaria os 47,1% de pardos entre os sem religião e os 48,9% deles entre os
evangélicos pentecostais? É como se houvesse uma convergência entre o declarar-se
pardo e o desejo de distanciar-se de um passado religioso ligado a heranças religiosas
tidas como primitivas ou atrasadas. Isso também é branqueamento. E esse processo
atinge diretamente as populações afrobrasileiras.
A propósito, ao analisar alguns processos históricos envolvendo relações étnicas e
raciais no Brasil, a antropóloga Teresinha Bernardo (2008) chama a atenção para o fato
de que a auto-percepção e identificação das populações afro-brasileiras com seu
pertencimento étnico-racial foi fortemente marcada pelas construções e representações
que o imaginário branco fez dessas mesmas populações. Segundo ela, o processo de
mestiçagem atuou também como um dos elementos constitutivos do controverso mito
da democracia racial. Isso faz com que, muitas vezes, o negro termine por renegar sua
condição e cultura, em nome da assunção de valores que não estão, necessariamente,
ligados ao seu grupo. E isso também pode ser visto como parte do processo de
branqueamento. Em consonância com o que afirmam Frantz Fanon (2005; 2008) e
Jurandir Freire Costa (2003), assim ela explica como isso se dá:

(...) O processo de branqueamento não ocorre somente no âmbito do
biológico, mas acontece também no psiquismo dos indivíduos. Na
realidade, entre esse processo de branqueamento e o mito da
democracia racial existe um movimento reversível, um alimentando o
outro; no processo de branqueamento que ocorre, especialmente com
os negros em ascensão social, o desejo inconsciente de ser branco faz
com que assumam valores, comportamentos que não são de seu grupo,
para serem aceitos; e acreditam no aceite à medida que alguns são
acolhidos pelos brancos e têm ascensão social. Esses fatos alimentam
o mito da democracia racial, pois mascaram a existência do racismo,
propiciando, por sua vez, o fortalecimento do processo de
branqueamento. (Bernardo, 2008, p. 45).

E é justamente isso que se percebe nos resultados dos questionários aplicados
nessas escolas nas quais pesquisamos. Essa percepção fica ainda mais evidente quando
analisamos o conteúdo das respostas à questão referente ao pertencimento religioso de
alunos e professores. A impressão que temos é que, como Bernardo explica acerca do
branqueamento psíquico através da assunção de valores e comportamentos que não são
do seu grupo, na ânsia de serem aceitos pelos brancos, os sujeitos ligados às RABs
preferem se declarar católicos ou evangélicos, a fim de, mantendo o anonimato sobre
sua religião estigmatizada, serem aceitos por aqueles que representam a maioria.55 No
contexto da pesquisa, o que acontecia no quesito Cor/Raça também parece ter
acontecido no quesito religião, já que os resultados dos questionários apontavam a total
inexistência de quaisquer pessoas ligadas às RAB‘s, sendo que os mesmos bairros que
abrigavam essas escolas também acomodavam terreiros de umbanda, candomblé e
encantaria. Alguns, inclusive, muito concorridos e com fama internacional, como é o
caso da Federação de Umbanda União das Tendas, localizada no bairro de Pinheiros,
mesmo bairro que abriga duas das escolas pesquisadas.
Os dados coletados através dos questionários eram ao mesmo tempo, desafiadores
e reveladores. Senti então a necessidade de proceder com a coleta de dados mais ligada
ao meu projeto de doutorado. Eu precisava ouvir as pessoas ligadas às escolas e aos
terreiros. Contudo, como percebi que elas não se revelariam nas escolas, era para os
terreiros que deveria ir.56 E fui. Lá eu poderia escutá-los, já que na escola o racismo
institucional os impedia de afirmarem ser quem de fato eram.
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Nesse particular a análise de Caputo sobre esse mesmo fenômeno no Rio, assim como a de Kássia Mota
de Souza, para Juazeiro do Norte, só confirmam essa impressão que temos em relação aos alunos de São
Paulo.
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Neste momento da pesquisa cheguei a uma conclusão a qual grande parte dos pesquisadores que se
dedicaram à pesquisa da relação entre o terreiro e a escola já haviam reconhecido: para se ter acesso aos
alunos e professores ligados às RABs é mais fácil fazer o trajeto terreiro-escola do que o inverso (Souza,
2010; Caputo, 2012).

1.4.

O medo ou a vergonha de ser quem se é

Sob a desconfiança de que os dados coletados através dos questionários,
disfarçavam a existência de professores e alunos ligados às manifestações religiosas
afrobrasileiras e que o racismo institucional impunha a esses sujeitos o silêncio e o
anonimato revelados pelos resultados dos questionários, achei por bem começar minha
busca através da procura da existência de terreiros nos bairros em que estavam
localizadas as escolas pesquisadas. Surgiu então um desafio: como confirmar a
existência de terreiros nesses bairros? Julguei que sair a esmo pelos bairros em busca de
terreiros não parecia uma forma muito eficaz. Pensei então em procurar junto à polícia
(por motivos que serão melhor compreendidos ao longo dessa pesquisa), aos Correios
ou às lojas de artigos religiosos de umbanda e candomblé, lojas essas presentes em
quase todos os bairros de São Paulo. Devido a sua ligação com as populações de
terreiros, os vendedores dessas lojas costumam saber a localização da maioria dos
templos. Depois de certa reflexão, também cheguei à conclusão de que esses recursos
demandariam muito tempo e nem sempre seriam confiáveis. Foi então que me veio a
ideia de recorrer ao já citado trabalho de catalogação, mantido pelo professor Reginaldo
Prandi, que possui uma lista constantemente atualizada dos terreiros existentes no
Estado de São Paulo.57
Disponibilizada sempre na sua homepage,58 a lista do professor Prandi terminou
revelando-se uma boa alternativa. Recorri a ela. E, como eu havia previsto, lá estavam:
todos os bairros abrangidos pelas escolas pesquisadas possuíam terreiros. O próximo
passo então seria visitar esses terreiros, observar o perfil dos seus frequentadores, fazer
os contatos e tentar as entrevistas.
Dos três terreiros mais conhecidos do bairro de Pinheiros visitei dois. O primeiro a
ser visitado foi o Tenda de Encantaria Mãe Adorada do Caboclo Estrela. Liderado pelo
babalorixá Pai Vinny de Logun Edé, esse terreiro apresenta interessantes características
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De fato, a catalogação dos terreiros do Estado de São Paulo, elaborada pelo Professor Prandi, assim
como os diferentes mapeamentos de terreiros em algumas cidades brasileiras (Salvador, João Pessoa, Rio
de Janeiro, Belém do Pará...) tem sido de grande utilidade para quem precisa acessar esses terreiros,
independentemente dos objetivos de quem os procura. Muitos pesquisadores (e principalmente os
estrangeiros) têm recorrido a esse tipo de catálogo e mapeamento como mecanismo de aproximação e
mediação com esse campo.
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próprias de um candomblé urbano que passa por grandes transformações. Obtido o email pessoal do babalorixá e o endereço de sua homepage, fiz os primeiros contatos
com ele em janeiro de 2013 e algumas semanas depois consegui marcar uma entrevista,
lá mesmo no terreiro.
Através das informações constantes na homepage do Pai Vinny, eu havia
percebido que, além de sacerdote ele também trabalhava com educação. Isso fazia dele
o tipo ideal de interlocutor para a minha pesquisa, já que a mesma abordaria justamente
as relações entre a escola e o terreiro. Durante a visita ao Pai Vinny, pude constatar que
no mesmo prédio onde estava instalado o terreiro também funcionava uma escola de
inglês. Aquele terreiro compunha então uma espécie de terreiro-escola, revelando uma
relação muito estreita entre as formas de aprendizagem peculiares ao candomblé e a
educação sistemático-formal, própria de uma escola ocidental. Em função disso,
inicialmente, procurei priorizar os contatos com esse sacerdote. Durante a sua
entrevista, em muitos momentos o Pai Vinny se referiu à sua tradição religiosa como
―escola‖. É como se aquilo que o povo de candomblé chama de ―nação‖ ou mesmo
aquilo a que o povo de umbanda chama de ―linhas de umbanda‖ ele chamasse de
―escola‖. Assim ele se apresentou, deixando bem evidente, já nessa fala inicial, a
relação entre o terreiro e a escola:

Eu vou me apresentar um pouquinho. Estou aí perto de
cinquenta anos, eu me considero um pai de santo mais
contemporâneo e estou inserido nesta urbanidade aqui,
diferentemente de outros pais de santo que às vezes estão em
partes mais distantes e tudo mais. Passei por todas as escolas,
desde a escola do Pai Jamil Rachid, que é muito tradicionalista,
antes dele eu tinha uma mãe de santo também muito querida, já
com 76 anos, das antigas mesmo. Então essa é uma visão muito
tradicionalista. Aí, depois eu terminei conhecendo uma mãe de
santo que eu não vou citar o nome dela na gravação porque,
como ela é educadora e como ela é laica, é melhor que agente
não cite. Aí eu voltei a está ligado à casa do Zezinho e aí, ao
retomar a carreira universitária, aos 40 anos, mais ou menos,
eu há uns cinco seis anos, me vi outra vez junto à educação e a
educação me levou a uma pesquisa na qual agente compara a
cultura afro-brasileira e o hip-hop. A pesquisa durou dois anos
e hoje é um mestrado, na Faculdade de Educação da USP, que
eu também sou educador. Lido com oráculos, búzios, astrologia,
estou desenvolvendo um trabalho nessa área, e não é fácil
conciliar essas duas coisas. (Babalorixá e professor Pai Vinny
de Logun Edé).

No dia marcado para essa entrevista com o pai Vinny, dirigi-me ao terreiro e fui
recebido por ele que, com muita disponibilidade, me concedeu uma entrevista de
aproximadamente uma hora e muito rica em informações relevantes para a pesquisa.
Farei, posteriormente, a análise da fala desse babalorixá, através da qual se verá minha
hipótese confirmada nas suas palavras. Além disso, estava confirmada a existência de
terreiros nas imediações das escolas, apesar de elas (através dos questionários) não
apontarem nenhuma relação dos seus alunos e professores com esse universo religioso.
O contato com o babalorixá Pai Vinny de Logun Edé também foi fundamental
para os novos rumos que a pesquisa iria tomar. Na sua fala, Pai Vinny apresentou e
analisou exaustivamente a situação atual envolvendo os confrontos entre as pessoas
ligadas às RABs e os neopentecostais. Na sua fala também ficavam claras as causas do
silenciamento de alunos e professores quanto a seu pertencimento religioso. Foi esse
babalorixá que me fez perceber que a pesquisa obteria mais êxito caso eu redirecionasse
minha inquirição e interlocução principalmente na direção dos terreiros. Segundo ele (e
eu já havia suspeitado disso antes daquela conversa) nos terreiros os interlocutores se
sentiriam bem mais à vontade para admitirem e abordarem sua ligação com as religiões
afro-brasileiras. Contudo, para compreender melhor o que acontecia na escola, e para
entender a estreita ligação entre intolerância religiosa e racismo, era preciso que eu
focalizasse meus esforços, principalmente, na interlocução com as pessoas de terreiro
que estivessem sempre em contato com o mundo da escola. Era preciso refazer o trajeto
entre o terreiro e a escola através das falas e das experiências de quem vivia entre esses
dois mundos. Foi aí que resolvi entrevistar, principal, mas não exclusivamente, as
pessoas dos terreiros que trabalhavam com educação. Com isso, eu diminuiria as
entrevistas com crianças e adolescentes. Era preciso ouvir mais os professores do que os
alunos, já que o que estava em discussão era principalmente a identidade religiosa, o
sentimento de pertença, a experiência do estigma e a relação entre intolerância e
racismo.
Pareceu-me, principalmente depois da conversa com o Pai Vinny, que essa
conversa mobilizaria elementos discursivos dos quais os alunos ainda não haviam se
apropriado satisfatoriamente para travar uma discussão no nível que eu pretendia fazer.
Foi então que decidi entrevistar apenas os profissionais da educação ligados a terreiros.
Mas, e quanto às experiências vivenciadas pelos alunos na escola? Como faria para ter
acesso a elas? Resolvi parte desse problema durante a pesquisa bibliográfica. Através

dela pude constatar que, apesar de poucos, os trabalhos de pesquisa realizados até então
junto a crianças e adolescentes de terreiros em idade escolar reuniam depoimentos
muito ricos em diferentes regiões do país. Decidi então que, sempre que fosse
necessário me remeter a essas experiências eu recorreria àquelas coletadas por Kássia
Mota de Souza (2010), no Ceará, e por Estela Guedes Caputo (2012), no Rio de
Janeiro.59 Foi com esse olhar que me dirigi aos outros terreiros nos bairros das escolas
pesquisadas e redirecionei a metodologia da pesquisa.
Depois da visita ao Templo de Encantaria Mãe Adorada, do Pai Vinny, fui
encaminhado pela minha orientadora ao famoso terreiro de umbanda Templo
Espiritualista e Confraternização de Umbanda São Benedito, também no bairro de
Pinheiros. Ali eu deveria procurar um importante membro da casa, me identificar como
pesquisador da PUC-SP e apresentar minhas credenciais, a fim de negociar a
possibilidade de uma entrevista com o responsável pela casa, o babalorixá Pai Jamil
Rachid - através dele, eu esperava obter informações e contatos com os demais
membros da casa, ligados ao mundo das escolas e da educação básica.
No dia combinado pela professora Teresinha para que eu me encontrasse com o
Sr. Dalmo, eu fui ao terreiro. O horário combinado era às 19h. Como sempre faço ao ir
a campo, cheguei um pouco antes da hora combinada. O terreiro ainda estava fechado.
Com o tempo, alguns membros começaram a chegar. Eu fui conversando com cada um
e me identificando, até que uma jovem abriu o portão e me convidou a entrar. Através
dela fiquei sabendo que o Sr. Dalmo não viria naquela noite e que o Pai Jamil também
não se encontrava no Brasil. Apesar da frustração pelo desencontro, resolvi ficar ali e
proceder com a observação do ambiente e do comportamento dos membros e clientes da
casa. Estes já começavam a chegar para a gira60 que deveria começar às 19h. Naquela
noite haveria gira na qual os caboclos, incorporados nos médiuns, seriam consultados e
dariam ―passes‖ nos consulentes que para ali acorriam em busca de soluções para
problemas de diferentes ordens.
A visita me rendeu alguns contatos e uma boa observação. Alguns dias depois
voltei a fazer contato, por e-mail, com o babalorixá Jamil Rachid e agendei uma
entrevista com ele e com o Sr. Dalmo, para o dia 19 de abril. Entrevista essa que
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também não se realizou, apesar de eu ter ido ao terreiro. Segundo sua secretária pessoal,
Yara, o babalorixá estava muito ocupado com os preparativos da festa de Ogum, que
iria se realizar no dia 25 de abril, no Vale dos Orixás. Comecei a perceber que ali seria
difícil obter as desejadas entrevistas e, portanto, comecei a cogitar sobre a possibilidade
de desenvolver apenas a observação sistemática. Mesmo assim, comprometi-me então a
retornar os contatos e as visitas, a fim de obter as entrevistas.
Essas idas ao terreiro do Pai Jamil me fizeram perceber, através da observação,
que o trânsito de pessoas entre as escolas do bairro e aquele terreiro deveria ser
considerável. Isso porque o terreiro agrega muitos moradores daquelas imediações, além
de reunir sempre muita gente que para lá acorre para consultas de todos os tipos. Vi
também que muitas famílias frequentam com assiduidade aquela comunidade religiosa,
sendo que muitas delas levam seus filhos em idade escolar para as cerimônias religiosas
naquele terreiro. Eu olhava para as crianças do terreiro e lembrava das crianças da
escola. À medida que procedia com as técnicas de observação ia pensando: ―- Em
alguma escola essas crianças devem estudar‖. E me voltava a suspeita de que muitas
delas deveriam estudar nas escolas da região. Talvez em algumas das quais havíamos
coletado os dados para a nossa amostragem. Da mesma forma também ficava
suspeitando de que, a maioria das crianças, jovens e adolescentes que eu via ali no
terreiro, muito provavelmente, na escola negassem, ou escondessem o seu
pertencimento religioso. E não tinha sido exatamente isso que os dados da pesquisa
tinham revelado? Aquele 0% da tabela, resultante dos questionários aplicados nas
escolas, parecia não corresponder com a quantidade de crianças, adolescentes e jovens
que passavam para lá e para cá naquele famoso terreiro de umbanda de Pinheiros. Mas
ainda era preciso entrevistar e ouvir a opinião das pessoas dali. Meu pensamento se
voltava agora para os adultos que poderiam trabalhar com educação e meu interesse
estava em ouvir suas opiniões acerca de como lidavam com seu pertencimento religioso
na escola.

1.5.

Nem preto nem macumbeiro: os subterfúgios impostos pela escola

O medo e a vergonha de ser quem se é, percebidos tanto na negação da cor quanto
na recusa a se declarar como seguidor das RABs, revelados pelos dados coletados nas

escolas em São Paulo, não é novidade nas pesquisas dessa natureza no Brasil. Tanto as
pesquisas realizadas no âmbito das Ciências Sociais e da educação, quanto os resultados
dos censos demográficos demonstram sobejamente que a auto-declaração dos negros
como negros sempre encontrou dificuldades. Se tomarmos como referência de análise
desse comportamento os estudos de Pollak (1989) sobre a memória, veremos que,
quando a história de um determinado grupo é fortemente marcada por acontecimentos
tristes e dolorosos (como a escravidão entre os africanos no Brasil) sua memória e
identidade também passam a ser acompanhadas por medos e vergonha de difícil
superação e contorno. Da mesma forma, na sua sociologia do estigma, Goffman (1993)
explica como funciona o comportamento de pessoas que, ao sofrerem por causa de um
estigma que carregam, desenvolvem diferentes estratégias de esconderem ou fugirem à
sua condição, em função da necessidade de aceitação e alinhamento com o grupo social
ao qual fazem parte ou pretendem fazer. Sobre esse comportamento entre a população
negra no Brasil, estudos pioneiros como os realizados por Donald Pierson (1945), Roger
Bastide & Florestan Fernandes (1965), Florestan Fernandes (2008), Guimarães (2012),
entre vários outros, denunciam que a identidade negra e a sua assunção por parte dessa
mesma população sempre se deu como um constante processo de descobertas e
negações, processo esse fortemente determinado pelas diferentes e heteronômicas
formas de classificação e representações do negro.
Estudos mais contemporâneos acerca das relações raciais no Brasil, como aqueles
desenvolvidos por Nilma Lino Gomes, Kabengele Munanga, Antônio Sérgio
Guimarães, Petronilha Gonçalves, Eliana Cavalleiro, Maria Aparecida Silva Bento e
Sueli Carneiro, contudo, apontam na direção de uma maior afirmação por parte da
população negra, o que pode ser tanto consequência quanto causa de positivações da
imagem, história e cultura produzida por essa população no Brasil. Era então de se
esperar que a pesquisa realizada percebesse e captasse posturas mais categóricas no
sentido de auto-declaração do pertencimento étnico-racial, principalmente por ela ter
sido desenvolvida no ambiente escolar, onde se pressupõe estar presente uma população
mais consciente da sua identidade pessoal e coletiva, seja no caso dos alunos ou dos
professores. Porém, não foi isso que ocorreu. Por que então nossa pesquisa se deparou
com uma situação de negação da identidade étnica e do pertencimento religioso nas
escolas? O que estaria na base dessa negação? Essas são algumas das questões as quais
a pesquisa terá que responder ao longo do seu curso. Uma pista para a compreensão dos

dados obtidos está na forma como eles foram captados e, no conjunto dos mecanismos
de coleta está a maneira como as questões que interrogavam sobre essas identidades e
pertencimentos foram colocadas.
Diferentemente de outras pesquisas conhecidas sobre o assunto, como é o caso do
Censo de 1976, e da pesquisa realizada pelo Instituto DataFolha – Racismo Cordial61 onde, diante de questões abertas acerca do quesito cor, havia a possibilidade de fugir da
afirmação pessoal da condição de negro através da livre criação de categorias de cor, o
que resultou em uma lista de 135 cores diferentes declaradas pela população, 62 esta
pesquisa ao definir previamente as categorias, colocou o sujeito diante de poucas
possibilidades de fuga. Muitos, então, preferiram se declarar brancos mesmo sendo
pardos ou pretos, categorias estas utilizadas pelo IBGE para contabilizar a população
negra do país.
Em São Paulo, devido à peculiaridades históricas dos processos de configuração da
população local, a forma de auto-declaração étnico-racial da população negra também
terminou assumindo singularidades, como perceberam Roger Bastide e Florestan
Fernandes (2008) nos seus estudos sobre os principais aspectos da formação,
manifestação e efeitos sobre o preconceito de cor na sociedade paulistana.63 Ali, esses
pesquisadores demonstram com dados variados, como a dificuldade em se reconhecer
como negros fez da população negra e mestiça paulistana uma população dividida e
indecisa quando interpelada a definir seu pertencimento racial. Na impossibilidade de
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negar sua condição, produzia estratégias e subterfúgios que iam desde a hierarquização
interna do grupo até a criação de um gradiente moral que pretendia separar os ―negros
de respeito‖ dos ―negros malandros‖, sendo que na compreensão daqueles que se
reconheciam como negros de respeito, os tidos como desonestos deveriam ser presos
pela polícia a fim de ―limparem‖ a sociedade e não comprometerem a reputação
daqueles que ―sabiam se comportar em sociedade‖ (Bastide & Fernandes, 2008, p. 202203).
Nos seus estudos posteriores, Florestan Fernandes (1978) retoma essa discussão ao
analisar A integração do negro na sociedade de classes chamando novamente a atenção
para as diferentes nuances que caracterizavam as formas do negro do pós-abolição se
ver e ser visto socialmente. Novamente a auto-compreensão do negro de São Paulo é
marcada pelo binômio negação-afirmação.
Nas últimas décadas do século XX, a pesquisadora Teresinha Bernardo também se
debruçou sobre a história do negro em São Paulo. Dessa vez essa pesquisadora
ultrapassa os recursos utilizados por Bastide e Fernandes (a saber, depoimentos de
negros e negras, jornais e periódicos ligados à Imprensa Negra e questionários aplicados
a diferentes seguimentos da sociedade paulistana) e mergulha em um campo mais
subjetivo e delicado - porém pouco explorado e muito fértil - dessa história: as
memórias dos negros e das negras velhas de São Paulo.
Ao instigar e revolver as memórias desses velhos negros e negras, muitos deles
descendentes diretos de ex-escravizados, Bernardo (1998) vai descortinando elementos
dessa história que não apareceram nos estudos anteriores sobre o negro de São Paulo.
Um desses elementos que o estudo das memórias possibilita remover são as chamadas
―memórias subterrâneas‖ (Pollack, 1989).
Conforme afirma Pollack, e Bernardo corrobora, essas memórias são detentoras de
boa parte das vivências e lembranças sofridas dos grupos sociais inferiorizados. Essas
mesmas memórias têm a característica de durante muito tempo se manterem protegidas
pelo não-dito. Isso exige que qualquer tentativa de compreensão das condutas,
comportamentos, imaginário e psicologia dos grupos subalternizados careça do acesso e
análise dessas memórias subterrâneas e mesmo dos não-ditos. É nesse sentido que
Frantz Fanon, em seu conhecido livro Peles negras, máscaras brancas, lamenta o fato
de não ter tido acesso aos sonhos de certos negros e negras colonizados, cuja psicologia

ele buscava compreender (Fanon, 2005).64 É nessa perspectiva da busca das memórias
subterrâneas, dos silêncios e dos não-ditos que Bernardo revolve as memórias dos seus
interlocutores. Isso porque, como os estudos da memória nos ensinam, o presente
condiciona o movimento da memória e esta, por sua vez, saindo do presente vai ao
passado e retorna ao presente. É de se imaginar então que, os resultados obtidos
naquelas escolas pesquisadas por nós apontem para uma história de discriminação,
racismo e intolerância, vivenciada ou por aqueles mesmos sujeitos ou por seus grupos
étnicos e religiosos. Mas voltemos às pesquisas de Bernardo, junto à população negra de
São Paulo.
Os interlocutores de Bernardo não são mais negros que escondem ou tentam
esconder sua condição. A pesquisadora é direta e objetiva ao eleger seus interlocutores.
É com negros e negras velhas que ela quer conversar. Segundo ela, seriam esses sujeitos
que deteriam as memórias que levariam aos lugares mais recônditos da história do negro
paulistano, nos quais os seus antecessores na pesquisa não conseguiram chegar. E a
pesquisadora estava certa na sua intuição. Conforme aprofundava sua interlocução,
Bernardo fazia emergir, entre as memórias subterrâneas dos negros e negras paulistanos,
os motivos que faziam com que muitos negassem seu pertencimento étnico-racial e sua
cultura. Entre os motivos estavam: o estigma da escravidão (há pouco tempo abolida), a
rejeição no universo competitivo do trabalho livre em uma metrópole cada vez mais
industrializada e urbana, a segregação sócio-espacial provocada pela imigração europeia
e a precarização econômica resultante de todas essas dinâmicas vividas a partir da
desarticulação do antigo sistema de trabalho.
Porém, uma das descobertas de Bernardo ao revolver essas memórias está na forma
como essa população negra de São Paulo se relacionava com as formas de religiões de
origem africana, parcela constituinte da sua cultura.
Conhecidas na época com o nome de ―feitiço‖, as religiões afro-brasileiras já
constituíam uma das possibilidades de pertencimento religioso oferecida pela metrópole
que não parava de crescer. Ao lado do velho e tradicional catolicismo se perfilavam as
igrejas protestantes (entre elas algumas pentecostais), o espiritismo kardecista, o
islamismo, que já começava a tomar forma, o judaísmo, que também se estruturava, e
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várias outras. Contudo, a ligação com as religiões afro-brasileiras já aparece nas
palavras dos interlocutores de Bernardo como prática recriminável que deveria ser
mantida no anonimato, caso se pretendesse ser considerado como pessoa honesta. Tanto
nos depoimentos dos negros e das negras quanto nas palavras dos velhos e velhas
italianas, o ―feitiço‖ ou a ―macumba‖ eram tidas como ―coisa de preto‖ ou ―religião de
tissuno‖ (Bernardo, 1998, p. 101). E mesmo as oferendas deixadas nas ruas, estradas ou
encruzilhadas eram associadas a malefícios. Nas palavras de um velho italiano: ―aquilo
significava quase sempre desavença‖ (Idem, p. 156). Ou seja, os elementos ligados às
religiões do negro eram automaticamente associados a confusão e portanto deveriam ser
evitadas por pessoas sérias, honestas e direitas. É por isso que, segundo a pesquisadora,
era tão doloroso para os negros e negras velhas revolverem suas memórias para
reencontrarem nesse movimento, as religiões a eles associadas. Contudo, essas
lembranças são reencontradas. Ainda segundo Bernardo: ―No entanto, as lembranças do
feitiço, na maior parte das vezes, aparecem censuradas‖. E com isso ―Foi com muita
dificuldade, com constrangimento, lembrando-esquecendo que a história do feitiço veio
à tona‖. (Ibidem, p. 72). Pode-se perceber então que o racismo aplicado às religiões de
origem africana já havia construído e cristalizado a infame simbiose entre religiões afrobrasileiras e as ideias de perigo, sujeira, desavença, malefícios, desordem e
demonolatria. Algumas décadas depois, esse mesmo discurso reapareceria, incontinenti,
tanto através dos depoimentos de crianças de candomblé (coletados por Caputo e
Souza), quanto nas entrevistas coletadas por mim junto a profissionais da educação
ligados a terreiros.
Que a dificuldade em se afirmar como negro ou assumir suas ligações (mesmo que
passageiras e pontuais) com as RABs tenha sido percebida entre os negros de São Paulo
por Bastide & Fernandes, nas primeiras décadas do século XX, e por Bernardo, nas
últimas décadas daquele século, isso é mais do que compreensível. Todavia, como
entender que, passado tanto tempo, e depois de tantos progressos em torno da promoção
do negro, da sua história, cultura, valores e direitos, professores e alunos negros de
escolas públicas da mesma cidade voltem a negar sua condição racial e seu
pertencimento religioso? O que faz esses indivíduos terem medo de ser quem se é?
Afinal, que mudanças se abateram e se abatem sobre a cidade e sobre o negro paulistano
para que pesquisas passadas e contemporâneas captem dados tão semelhantes? Isso é o
que analisarei ao longo dos próximos capítulos a fim de ampliar a nossa compreensão

sobre o racismo e seus efeitos que se prolongam no tempo. Algumas pistas valiosas, na
direção de uma compreensão mais alargada dessas tristes coincidências já foram
arroladas por Antônio Sérgio Guimarães (1995; 1998; 1999; 2002; 2004; 2012).
No seu artigo O Mito anverso: o insulto racial (2002, p. 169-195), Guimarães
esmiúça a natureza, as motivações e o sentido do insulto racial, tomando como base os
registros de queixas na Delegacia de Crimes Raciais de São Paulo, entre 1º de maio de
1997, e 30 de abril de 1998. Segundo sua interpretação, o insulto racial possui a função
de institucionalizar a existência de sujeitos racialmente inferiores. Nesse sentido, para
aqueles que insultam, o insulto, para ser de fato eficaz, teria que ser capaz de,
simbolicamente, ―fazer o insultado retornar a um lugar inferior já historicamente
constituído e re-instituir esse lugar‖. (Guimarães, 2002, p. 194). Mas, em que consistiria
o insulto e em que condições ele se manifesta?
Como crime, o insulto racial está previsto pela Lei 7.716 (1989), lei que,
posteriormente influenciou na modificação do Código Penal que, a partir de 1997
passou a abrigar também a Lei nº 9.459, que alterava os artigos 1º e 20º daquela lei de 5
de janeiro de 1989, definindo assim os crimes resultantes de preconceito de raça ou de
cor.65 No plano das relações pessoais e sociais, o insulto (elemento que caracteriza o
crime) se materializa através de ofensas verbais. Essas ofensas ou insultos, além de
caracterizar crimes, conforme defende Guimarães, atua como forma de construção de
uma identidade social estigmatizada. O estigma é construído e imposto através da
mediação de estereótipos socialmente engendrados e assumidos tanto pelas vítimas
quanto pelos insultantes e pelas autoridades policiais que acolhem as queixas, no caso
das delegacias. Nesse sentido, todo o grupo social – incluindo-se o sujeito estigmatizado
– participa do processo de construção do estigma – como afirma Goffman ―O
estigmatizado e o normal são parte um do outro; se alguém se pode mostrar vulnerável,
outros também o podem. Porque ao imputar identidades aos outros indivíduos,
desacreditáveis ou não, o conjunto social mais amplo e seus habitantes, de uma certa
forma, se comprometeram, mostrando-se como tolos‖. (Goffman, 2008, p. 146).
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Em concordância com pensadores e pesquisadores como Charles Flynn (1997),
Edmundo Leach (1979), Norbert Elias & John Scotson (1994) e Erving Goffman
(1963), Guimarães apresenta o insulto racial (limitando-se apenas a uma forma de
manifestação dele, as ofensas verbais) como um conjunto de ações (atos, observações,
gestos, opiniões, etc.) que podem ser vistas como formas de expressar opiniões bastante
negativas acerca de determinadas pessoas ou grupos e terminando por provocar
violações de normas sociais ou mesmo de tabus socialmente construídos. Por trás dos
insultos estariam as relações de poder que, no interior dos grupos, atuam como
mecanismos de legitimação e reprodução de hierarquias sociais e ordem moral. No caso
dos insultos raciais a intenção, como já foi dito, seria instituir ou legitimar a idéia de
existência de grupos raciais superiores e inferiores. Nesse sentido, tanto a
estigmatização quanto a construção de estereótipos são fundamentais no processo de
hierarquização. É aqui que os insultos fazem seu papel. Comentando Goffman (1963),
Guimarães relembra que:
Os insultos são também, ao mesmo tempo, evocação de estigmas
sociais e pessoais, os quais Erving Goffman (1963) classificou em três
tipos: 1) anomalias corporais (deformidades físicas); 2) defeitos de
caráter individual – fraqueza de vontade, paixões inaturais, crenças
rígidas, desonestidade etc., inferidos a partir de doença mental,
encarceramento, alcoolismo, vício, homossexualidade, desemprego,
tentativa de suicídio, comportamento político etc.; 3) estigmas tribais
– raça, nação, religião e mesmo classe. (Guimarães, 2002, p. 172.
Grifos meus).

Ainda segundo Guimarães (p. 173), ―Como instrumento de humilhação, a sua
eficácia [do insulto] reside justamente em demarcar o afastamento do insultador em
relação ao insultado, remetendo este último para o terreno da pobreza, da anomalia
social, da sujeira e da animalidade‖. É nesse sentido que os termos ―preto‖ ou ―negro‖,
ao longo dos processos de estigmatização, vão adquirindo um sentido pejorativo,
sentido esse que é atribuído pelos não negros e, gradativamente, assimilados pela
população negra. Daí se compreende porque os alunos e professores das escolas
pesquisadas não se declararem negros. Mas o sentido pejorativo não acompanha apenas
o termo, como explica Guimarães:
―Negro‖ ou ―preto‖ passam, pois, a ser uma síntese verbal para toda
uma constelação de estigmas referentes a uma formação racial
identitária. Mais que o termo, a própria cor adquire tal função
simbólica, estigmatizante, como bem demonstram os sinônimos

listados nos dicionários de língua vernácula: sujo, encardido, lúgubre,
funesto, maldito, sinistro, nefando, perverso, etc. O estigma pode estar
tão bem assentado que é possível, por exemplo, a um negro se sentir
ofendido por uma referência tão sutil quanto esta: ―também, olha a cor
do indivíduo‖. (idem, p. 173).

Contudo, nem sempre o insulto aparece na sua forma sintética, utilizando apenas
um termo. Muitas vezes ele vem acompanhado de qualificativos também construídos
socialmente. Tais qualificativos geralmente associam a cor do insultado a outras
dimensões do estigma ligado a cor. Ainda segundo a análise de Guimarães, esses
qualificativos geralmente estão associados a animalidade (para os homens negros:
―macaco‖ e ―urubu‖; para as mulheres negras: ―vaca‖, ―galinha‖, ―cadela‖, ―barata‖);
quase-humanidade – através de qualidades intelectuais negativas ou condição de
sociabilidade incompleta (―imbecil‖, ―idiota‖, ―burro‖, ―índio‖); anomia social:
―Primeiro, através de termos ou qualidades ligadas à delinquência: ‗ladrão‘, ‗folgado‘,
‗safado‘,

‗sem-vergonha‘,

‗aproveitador‘,

‗pilantra‘,

‗maconheiro‘,

‗traficante‘;

segundo, através de termos referentes à moral sexual: ‗vagabunda‘, ‗bastardo‘, ‗filhoda-puta‘, ‗prostituta‘, ‗gigolô‘, ‗sapatão‘, ‗homossexual‘, ‗maria-homem‘; terceiro, por
estigmatização religiosa, através de termos como „macumba‟ e „macumbeira‟. (Idem, p.
174-175. Grifos meus);66 pobreza (―favelada‖, ―maloqueira‖, ―desclassificado‖ e
―analfabeto‖, além do uso de uma linguagem peculiar caracterizada pelo abuso do
diminutivo); doenças ou defeitos físicos (―queimada‖, ―cancerosa‖) e referências a
determinações naturais ou teológicas (―maldito‖, ―desgraça‖ e ―raça‖).
Fiz questão de arrolar toda essa taxonomia dos insultos, sistematizada por
Guimarães, apenas para compreendermos o que motiva alunos e professores das escolas
pesquisadas a, sendo negros se declararem brancos, e, pertencendo a religiões
afrobrasileiras, se declararem católicos, evangélicos, espíritas ou sem religião.
É dessa violência descrita por Guimarães que nossos interlocutores das escolas
pesquisadas estão fugindo. São esses estigmas que incutem nos sujeitos que compõem a
população escolar o medo e a vergonha de ser quem se é. Afinal, conhecendo os efeitos
desse racismo tão violento, quem gostaria de ser associado a preto e macumbeiro? A
existência desse racismo que se materializa nos insultos, explica a atualidade da conduta
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Entre os insultos com motivação nas estigmatizações Guimarães também registra ―macumbeiro‖,
―despacho‖ e ―despacho de frango‖. (Guimarães, 2002, p. 179 e 180).

da população negra nas escolas pesquisadas. Afinal, o imaginário de que ser negro é ser
inferior, sujo, fedido, preguiçoso, burro, vagabundo, etc. e que o ―macumbeiro‖ é
criminoso, atrasado, bárbaro, perigoso, traiçoeiro, feiticeiro, etc. continua vivo e
atuante. Muitas vezes corroborado pela escola que reproduz esse tipo de discurso, em
vez de combatê-lo e apresentar a realidade dos fatos que está por trás de todos esses
estereótipos. Diante disso, já podemos inferir que, no Brasil, o negro sempre conviveu
com o preconceito racial e que esse preconceito racial sempre veio acompanhado do
preconceito à cultura e às religiões afrobrasileiras, isso fica evidente tanto nos insultos
analisados por Guimarães quanto nas legislações voltadas para combater esse racismo.

Capítulo II

Valores culturais afrobrasileiros e a educação no Brasil

2.1. O que revela a história da educação no Brasil?
Como já sinalizei no capítulo anterior, a educação formal – e por extensão a
escola - no Brasil surgiu sob a égide da Igreja e da Coroa Portuguesa. E sendo assim,

era de se esperar que os signos dessa educação fossem a cruz e a espada. No ousado
projeto de conquista e colonização, aquilo que a espada por si não fosse capaz de fazer a
cruz deveria entrar como instrumento auxiliar. E não é leviano dizer que foi assim
mesmo que aconteceu.
Nas mãos dos colonizadores, a espada estava destinada a desbravar as terras
―descobertas‖ assim como seu fio estava reservado àqueles que se obstinassem contra a
―divina tarefa‖ da colonização.67 Já a cruz – coadjuvante da espada nesse processo estava destinada a desbravar a consciência de todas as populações ―bárbaras‖ e
―selvagens‖, consideradas pelos colonizadores como esquecidas por Deus, e que agora
tinham a chance de serem ―resgatadas‖ por aqueles que se diziam seus representantes na
terra. Colonizar, então, também significaria ―civilizar‖ e, em última análise, isso se
traduzia em cristianizar. É assim que a Igreja e a Coroa Portuguesa matam a alma dos
índios, numa feliz e sugestiva expressão de Roberto Gambini (2000).
No seu interessante estudo sobre as cartas dos primeiros jesuítas que se
estabeleceram no Brasil e deram início ao processo de catequização dos índios (José de
Anchieta e Manuel da Nóbrega), tidos por muitos como patronos da educação formal no
Brasil, Roberto Gambini assim descreve os efeitos dessa cumplicidade e cooperação
entre a cruz e a espada no início da história da educação formal no nosso país:

Pois a cruz de Cristo, em nome da qual foi feita a conquista, equivale
à espada. Por meio da catequese a cruz de Cristo é uma espada
cravada no peito indígena para matar sua alma. A tela acadêmica que
retrata a primeira missa no Brasil, ritual exótico no meio da selva,
assistida por índios nos galhos das árvores e até por animais, como se
o padre fosse Orfeu, ostenta um tosco crucifixo contra o céu, apoiado
sobre um altar recoberto pela mais alva toalha branca. Que vitória!
Mas esse crucifixo, na verdade é um punhal. No momento da
Eucaristia, pão e vinho transubstanciam-se no corpo e no sangue de
Cristo e a hóstia que os representa será engolida para promover a
absorção da essência de Cristo. Ora, a Eucaristia que ocorre na
primeira missa no Brasil não é essa, mas outra, perversa, em que a
alma indígena deverá transubstanciar-se em alma cristã. A hóstia,
portanto não é o corpo de Cristo mas a alma ancestral da terra que será
antropofagicamente deglutida pelos cristãos, não para ser absorvida,
mas para ser digerida e defecada. O português não estava interessado
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Veremos mais adiante que essa divina tarefa consubstanciava tanto o projeto de colonização quanto de
catequização, sendo que, no caso das relações escravagistas, a tarefa de ―catequizar‖ muitas vezes
também recaiu sob a responsabilidade dos colonos e posteriormente dos senhores e proprietários de terras
e de escravos.

nessa alma, mas no corpo da índia e no braço escravo do seu marido.
(Gambini, 2000, p. 147).

Nesse sentido, o corte impresso pela cruz na alma é tão profundo quanto o
impresso pela espada no corpo. E a violência da catequização é tão grande quanto a da
colonização, fatos que marcam profundamente a história tanto da América portuguesa
quanto da América espanhola. Não é à toa que Bartolomé de Las Casas, falando da
América espanhola, compara os espanhóis a verdadeiros demônios (Las Casas, 2007).68
Nesse processo, os valores civilizatórios69 e culturais das populações
colonizadas são manipulados pelos europeus de acordo com suas conveniências. Àquilo
que pode ser ―aproveitado‖ no seu projeto é assimilado, como acontece com a
alimentação, algumas formas de organização social, estratégias de guerra, rixas
históricas entre alguns povos, etc. Já aquilo que para eles representa um empecilho na
empreitada colonizadora é classificado como bárbaro, demoníaco e perigoso. No que se
refere ao universo religioso, veremos nos capítulos seguintes que essa mesma lógica
também foi aplicada aos povos e culturas africanas que posteriormente foram trazidas
para cá.70 Séculos depois, a mesma lógica seria reproduzida pelos novos conquistadores
da fé (Cf. Oro & Dozon, 2003) no Brasil: os neopentecostais. A mesma política e
estratégia continuaram eficazes para demonizarem a cultura e a religião dos outros em
nome de obter vantagens em um processo de colonização da fé. E o que poderia
representar um empecilho ao projeto colonizador europeu? Alguns desses elementos,
ligados à vida das populações locais, eram: a liberdade, a vida sexual, a organização
68

Há de se advertir, no entanto, que, mesmo hoje sendo considerado um dos maiores humanistas e
missionários da história do cristianismo, pela sua defesa dos povos indígenas e pela crítica contundente à
ação sanguinária dos espanhóis nas Américas, o bispo de Chiapas, Frei Bartolomé de Las Casas, não
dispensou o mesmo tratamento às populações africanas escravizadas. Segundo Marco Aurélio Luz, ao
comentar o processo civilizatório do ocidente: ―Essa obsessão, que caracteriza estruturalmente o
processo civilizatório do ocidente, levou Las Casas e o clero missionário em geral a admitirem e até
sugerirem a escravidão para os africanos, desde que se deixassem os „índios‟ em suas mãos para lhes
mostrarem „os caminhos da salvação‟.‖ (Luz, 2013, p. 163).
69
Ao me referir a ―valores civilizatórios‖ não pretendo aproximar-me da compreensão evolucionista de
civilização, tributária dos primórdios da antropologia, tais como teorizaram Tylor, Frazer e Morgan.
Como é do conhecimento de todos, essa concepção evolucionista, que põe em um gradiente contínuo a
história da humanidade, hierarquizando as culturas e os povos, já está por demais superada. Portanto,
nessa discussão a expressão ―valores civilizatórios‖ e seus derivados se aproxima muito mais das
discussões que tem sido feitas contemporaneamente para ressaltar a importância das culturas nãoeuropéias para a configuração do legado cultural da humanidade. No que se refere especificamente aos
―valores civilizatórios afrobrasileiros‖ (categoria recorrente quando o assunto é implementação da Lei 10.
639/2003), estou adotando o mesmo sentido sistematizado pela professora Azoilda Loretto da Trindade e
também assumido por pesquisadores do porte de Kabengele Munanga, Nilma Lino Gomes, Petronilha da
Silva, etc.
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Como demonstra muito bem Marco Aurélio Luz, em seu livro Agadá: dinâmica da civilização
africano-brasileira (EDUFBA, Salvador, 2013).

social e familiar, algumas práticas culturais (como a antropofagia e o infanticídio, por
exemplo) e, principalmente, as práticas religiosas.71 Essas serão combatidas à exaustão
pelas primeiras ordens religiosas que vieram para o Brasil com a tarefa de catequizar os
índios.
Não é nossa intenção aqui reconstituir as minúcias desse combate. Faremos
apenas algumas referências a ele na medida em que precisarmos explicitar as
convergências entre os fenômenos sociais que assistimos hoje e os processos
semelhantes vividos no início da nossa colonização.
No Brasil, durante o período colonial, por força de acordos e da simbiose
existente entre a Igreja Católica e a Coroa Portuguesa, essas duas instituições fizeram
uma rentável e conveniente divisão institucional do trabalho. À coroa caberia a
colonização e ocupação do território e à Igreja ficaria reservada a catequizaçãocristianização dos povos aqui existentes. Os instrumentos básicos dessa catequização
eram as missões jesuíticas, os seminários e os colégios (Hoornaert, 1992, p. 125-136.
Conferir também: Cunha, 2013, p. 27 -34). Primeiras bases de uma educação oficial no
Brasil, essas estruturas, como espaço de uma educação formal, já nasceram destinadas
apenas a alguns grupos da população.
A educação formal colonial se debatia entre a necessidade de alfabetizar e
instruir os grupos de jovens provindos das camadas mandantes e a urgência da
catequização das populações subjugadas, inclusive para fazê-las mais maleáveis ao
mando daqueles que exerciam esse mando (Xavier, 1994; Marcílio, 2005). Com isso,
instrução e catequização eram verso e anverso de uma mesma moeda. E essa dupla
plataforma (instrução e catequização) tinha objetivos bem claros na estrutura política,
social, cultural e religiosa daquela sociedade.
Todo o projeto de conquista e colonização dependia, em parte, do bom
desempenho dessa educação formal e seu aparato. Diante disso, a forma mais prática
adotada pelas ordens religiosas aqui instaladas (como é o caso da Companhia de Jesus)
é a construção de escolas anexas e contíguas às capelas. E é em torno desse complexo
capela-escola (ou escola-capela, como queiram) que surgirão algumas das principais
povoações no Brasil. São Paulo é um exemplo clássico desse processo, e o ―Patheo do
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Ora, quando observamos hoje os embates entre neopentecostais e as religiões afro-brasileiras, podemos
perceber que os pontos de tensão continuam os mesmos. Sendo assim, a semelhança entre a ação dos
colonizadores de outrora em relação aos povos autóctones e a ação dos atuais colonizadores da fé em
relação às comunidades tradicionais de terreiros não devem ser consideradas mera coincidência. Trata-se
mesmo de um novo processo de colonização. E não se deve perder de vista que, novamente, o que está
em jogo é a fé e sua relação com os mecanismos de poder.

Colégio‖ comprova até hoje essa simbiótica relação entre a Igreja e a escola 72, como
atesta Maria Luiza Marcílio:

Na época moderna, de pronunciadas mudanças culturais, desde a
revolução de Gutemberg e a explosão do livro na Europa, nascia em
1554 a Vila de São Paulo, que, como se sabe, teve origem em torno de
uma casa de ensino dos jesuítas, para evangelizar e instruir os índios
do planalto. Essa casa, em 1631, tornou-se colégio (palavra que
equivalia ao mesmo tempo a internato, convento ou sobretudo
seminário de formação de padres), o Colégio de Santo Inácio. (2005,
p. 11).

Sobre o cotidiano do Colégio de Santo Inácio e a ―prática pedagógica‖ dos
jesuítas ali, Gambini, com muito senso de realismo, explica:

As primitivas feitorias distribuídas ao longo da imensa costa litorânea
eram um germe de urbanização com a finalidade de se começar a criar
alguma riqueza. Ali, os pequenos curumins-ninguéns73 vão viver e
estudar em escolas de taipa dirigidas pelos jesuítas. Suas mães serão
chamadas para cuidar das casas dos missionários. Nossa Grande Mãe
é a patrona das empregadas domésticas do Brasil. O Colégio de São
Paulo de Piratininga, fundado em 1554, por José de Anchieta, é o
claro protótipo disso. Num pequeno planalto, abaixo do qual
localizavam-se aldeamentos indígenas, agrupavam-se meninos
apartados dos pais, aos quais se aplicava a pedagogia do esquecimento
da origem74 e da emulação da identidade do mestre. Do meu ponto de
vista, dar o nome de Anchieta para tantas escolas por este Brasil afora
demonstra uma ignorância histórica quase irônica, unicamente
baseada numa idealização mal informada. (Idem, p. 171-172).

Ora, para se incutir a fé cristã, que aqui, até então, conhecia sua principal forma
através da igreja católica, era preciso fazer com que os índios abandonassem suas
práticas religiosas tidas como bárbaras. É a partir daqui que os religiosos católicos farão
seus primeiros ensaios no sentido de demonizarem a religião do outro em território
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Veremos, mais adiante, como essa relação escola-capela influencia até hoje sobre a mentalidade da
escola, dificultando toda tentativa de uma relação diferente, como é o caso de uma possível relação
escola-terreiro.
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Segundo Gambini (p. 171), a expressão ―curumins ninguéns‖ pode ser entendida como ―Alguém
transformado em ninguém, seres destituídos de alma, memória, história e identidade. (...) seres que não
sabem de onde provêm e que carecem de um projeto de futuro por sentirem que não pertencem a nada
(...)‖. Gambini relembra também que já tomou esse termo emprestado de Darcy Ribeiro e de Otávio Paz,
já que este último, em sua obra Labirinto da Solidão, utiliza o verbo ningunear. O processo de tornar-se
ninguém seria uma das tristes conseqüências de todo e qualquer processo de colonização, como o que se
deu aqui nas Américas.
74
Mais adiante veremos como a imposição do silêncio escolar, nos moldes analisados por Cavalleiro
(2000) funciona também como forma moderna de imposição do ―esquecimento‖ da origem religiosa e
racial, vivida por alunos negros nas escolas brasileiras contemporâneas.

brasileiro. Estaria aqui a gênese de todas as intolerâncias religiosas que se sucederiam
na nossa história. Quinhentos anos depois, as igrejas neopentecostais saberiam fazer um
uso ainda mais eficaz desse processo, começado pelos jesuítas no século XVI.
Pela boca dos padres católicos, as divindades dos povos indígenas (e
posteriormente dos negros) passaram a ser associadas ao diabo. Seus sacerdotes foram
taxados de feiticeiros e servos dos demônios. Associar-se a eles acarretaria a
condenação eterna e as penas no fogo do inferno. Nas palavras de Gambini (Op. Cit.)
esse discurso fazia parte do processo de assassinato da alma indígena.75 Com muito jeito
e perícia - e com uma grande ajuda do imaginário europeu acerca do demônio que já
passava a vigorar também nas colônias - os jesuítas conseguiram fazer esses povos
acreditarem em tudo isso. Novidades que eles nunca tinham ouvido falar. Até porque,
entre as populações locais não existia representações do mal, correspondentes às que na
Europa se conhecia como ―diabo‖. Para ser mais direto, as populações indígenas
americanas só conheceram o diabo depois do contato com os europeus católicos, como
afirma Margarida Oliva: ―O diabo chegou ao Brasil com os colonizadores europeus. O
Diabo erudito, com os jesuítas; o Diabo popular com o homem do povo, aventureiros e
degradados.‖ (1997, p. 93).
E, sob a ação da cruz e da espada, também o diabo será ministrado às
consciências indígenas através da catequização e da educação jesuíticas. Esse
imaginário europeu, povoado por diabos, demônios e seus aliados, vai aos poucos sendo
associado pelos jesuítas com o meio circundante. Nas palavras de Oliva:

Aqui chegados, os jesuítas encontraram uma multidão de espíritos
perambulando pelos rios e florestas, assombrando os nativos que com
eles tratavam através dos pajés. Identificando-os imediatamente, os
missionários ficaram impressionados com ―a desenvoltura de Satã na
terra‖ e, nas cartas jesuíticas, o Príncipe das Trevas é frequentemente
mencionado, sendo os índios vistos como ―povo do diabo‖. (Oliva,
Op. Cit., p. 93).

É assim que começa a história da educação no Brasil: sob o signo do medo, da
intolerância, da demonização do outro e da imposição de valores civilizatórios
exógenos. Contudo, o mais importante de se lembrar nesse momento da reflexão é que
todo esse processo se dava no contexto de uma educação promovida pelas ordens
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Processo semelhante se aplicaria à alma africana em período posterior. Durante a nossa pesquisa essa
temática do ―assassinato da alma‖ voltaria a aparecer aplicada ao negro, no depoimento da diretora de
escola e egbome Solange de Oxumarê, como será visto adiante.

religiosas católicas, e de modo mais proeminente, pelos jesuítas. É a proto-célula das
nossas escolas que assume e desempenha esse papel de imposição cultural através da
desqualificação e satanização da cultura e da religião do outro. É isso que a história dos
primórdios da educação no Brasil nos revela.

Patheo do Colégio em gravura de Jean-Baptiste Debret, 1824.
Aqui é possível perceber a escola anexa à igreja.
Disponível em http://www.cdcc.usp.br/ciencia/artigos/art_23/sampa.html
Acesso em 10/02/2014.

2.2. Educação e valores culturais: dois pesos e duas medidas

Todo processo civilizador requer um aparelho que desempenhe o papel de
inculcador dos valores em questão. No mundo ocidental - mundo que pretendia se
impor aqui através do processo de colonização - esse papel ficou, por muito tempo, a
cargo da escola, ou seja, da educação formal. Não devemos então esquecer a
importância da escola em qualquer processo civilizador, principalmente quando estamos
falando de culturas ocidentais. Vejamos então como se dá essa relação entre processo
civilizador e o papel da escola, começando com um recurso às palavras de Norbert
Elias.
Segundo as reflexões de Norbert Elias (2011), um processo civilizador consiste
em um movimento de longa duração que, mobilizando muitos e diferentes elementos e
estruturas, resulta em uma padronização de costumes, comportamentos, crenças,
condutas e formas de enxergar o mundo. A combinação de um ―processo civilizador
individual‖ com um ―processo civilizador social‖ pode desembocar em uma
―mundialização‖ de padrões que possuem uma base tanto psíquica quanto sóciohistórico-cultural. Com isso, nas sociedades, as diferentes gerações são submetidas a

processos interacionais e padronizantes que fazem com que os processos civilizadores
sociais e individuais se interfiram mutuamente.76 É assim que se pode afirmar que um
processo socializador individual (com base em fundamentos psíquicos) pode resultar em
uma conduta social podendo, inclusive, tomar proporções maiores a ponto de se impor
como um padrão geral de conduta. Isso fica bem claro nas palavras de Elias, ao escrever
o prefácio de seu clássico O Processo civilizador, e apresentar uma das principais
pretensões dessa obra: ―É dada aqui resposta à questão dos processos históricos: a
questão de como todos esses processos, que consistem em nada mais do que ações de
pessoas isoladas, apesar disso dão origem a instituições e formações que nem foram
pretendidas nem planejadas por qualquer indivíduo singular na forma que
concretamente assumem‖. (Elias, 2011, p. 17). E Elias faz questão de explicar que nesse
processo, um elemento fundamental, presente em todas as etapas do processo
civilizador, é o medo.
Ao lado dos sentimentos de desagrado, vergonha e delicadeza, o medo tanto é
um dos mecanismos de engendramento do social, quanto é resultado desse mesmo meio
social.77 Incutido socialmente, o medo é apresentado por Elias como um dos problemas
fundamentais do processo civilizador. Portanto, esse sentimento pode ser utilizado das
mais variadas formas pela vida social. Ele servirá de ferramenta básica nos processos de
colonização e dominação. Da mesma forma, nas relações entre diferentes religiões, o
medo será utilizado como dispositivo tanto para impor uma religião hegemônica quanto
para estigmatizar a religião que se quer combater, inibir, ou suprimir. Nos próximos
capítulos veremos como isso se dá hoje no campo religioso brasileiro.
Nesse sentido, ao observarmos o processo civilizador pelo qual passamos no
Brasil, é legítimo afirmar que aqui esse processo assumiu uma perversa forma de
hierarquizar os valores civilizatórios e culturais em interação. Sempre houve uma
imposição dos padrões e dos valores civilizatórios europeus em detrimento da
atomização, desqualificação e subvalorização dos demais sujeitos e elementos
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Mais tarde, ao analisarmos os movimentos religiosos neopentecostais do Brasil contemporâneo como
base de uma cultura da intolerância e do fundamentalismo, dando ênfase ao papel fundamental dos
líderes, veremos como as categorias de crenças individuais desses líderes podem interferir de forma
consequente no comportamento e no universo de crença dos fiéis individualmente.
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Para uma discussão sobre o papel do medo nesses processos ver: Jean Delumeau – A História do medo
no Ocidente (1989) e Edgar Morin - La Rumeur d‟Orléans (1969). Neles pode-se ver como o medo
constitui um elemento fundamental nos processos de produção da intolerância. Neste trabalho veremos
também como os neopentecostais, cujo exemplo máximo é a Igreja Universal do Reino de Deus,
aprenderam com maestria a se utilizarem do uso do medo a fim de combaterem seus inimigos declarados,
as religiões afro-brasileiras.

civilizacionais que entraram no processo. Em outras palavras, os ‗civilizadores‘
europeus sempre mensuraram os elementos civilizacionais em jogo através de dois
pesos e duas medidas. Isso aconteceu com as civilizações indígenas mas também
aconteceu com as africanas. E é sobre essas últimas que pretendemos nos debruçar com
mais detalhes na nossa reflexão.
Nos seus primórdios, o processo civilizatório no Brasil teve grandes e
definidores momentos. Um desses momentos cruciais é marcado pela chegada dos
europeus aqui, em 1500. A aproximação das caravelas da terra firme, assim como a
sobreposição desses elementos civilizatórios representados pelos portugueses, mudaria
para sempre a configuração das civilizações aqui existentes. Outro momento
fundamental do processo civilizador pelo qual passamos é a chegada das populações
africanas que para cá foram trazidas como mão-de-obra escrava. O Brasil tornou-se
então uma esquina ou encruzilhada, na qual se encontravam diversas civilizações e
modelos civilizacionais.

Foto da E. E. Marina Cintra, na Rua da Consolação, centro de São Paulo.
O ato de vandalismo, repetido várias vezes, percebido através da tinta vermelha jogada sobre a imagem
de uma igreja, chama a atenção dos transeuntes para a grande violência que marcou a catequização dos
índios e os primórdios da história da escola em São Paulo. (Foto: Patrício Carneiro Araújo. 20/11/2013).

Além dos diferentes tipos humanos em interação, diferentes cosmovisões e
teogonias, variadas tecnologias e técnicas, modelos de organização social e familiares,
diversificadas formas de se relacionar com a natureza e com o sobrenatural, passaram a
conviver aqui. E, mesmo constituindo etapas comuns a todo processo civilizador, esse
momento da história do nosso país e da nossa cultura, plasmou muitos dos elementos
civilizacionais que viriam a configurar uma cultura fortemente marcada pela
sobreposição

de

determinados

elementos

civilizacionais

em

detrimento

da

estigmatização, rejeição e supressão de outros. É nesse contexto que podemos perceber
as raízes da hierarquização dos modelos e elementos civilizacionais. As culturas
europeias se impõem como modelos de civilização através da estigmatização das
culturas indígenas e africanas. É importantíssimo compreender todos esses fatos, já que
se não os compreendermos não seremos capazes de entender com propriedade a conduta
da escola e da educação formal no Brasil atual. Isso porque, a forma da escola se
relacionar com as diferentes culturas e visões de mundo (inclusive as religiosas) na
atualidade, são reflexos de todos esses processos históricos, políticos, sociais e culturais
que compõem a nossa história.
Segundo a dinâmica da colonização, os europeus, através de diferentes artifícios,
se apoiaram numa crença de hierarquização das culturas a fim de justificarem sua ação
civilizadora. Difundia-se então um imaginário que classificava as culturas não-europeias
como selvagens e bárbaras, ao mesmo tempo em que se apresentava as culturas
europeias (capitaneadas pela religião católica) como as mais elevadas formas de
civilização. Os valores civilizatórios europeus passaram então a ser impostos em nome
de uma ―evolução‖ cultural e da ―salvação‖ das almas.78
Todo esse processo já é muito bem conhecido por nós. Assim, instituições como
o Estado, a Igreja, a família nuclear, a monogamia e a moral sexual trarão no seu bojo
os fundamentos que nortearão o processo civilizatório e que darão fundamento ao
projeto de um cristianismo hegemônico. Contudo, também no seu bojo essas
instituições traziam as mazelas a elas inerentes, a saber, o uso da violência, a
intolerância, o individualismo e a imposição de condutas que se pretendiam
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Aqui cabe relembrar que essa forma de hierarquizar as culturas, inicialmente fundamentada em um
imaginário religioso, no século XIX será incrementada pela ciência da época, e aqui estamos nos
referindo especificamente à Antropologia nascente, que, através de estudiosos evolucionistas como Tylor,
Morgan e Frazer, difundiram essa compreensão hierarquizadora dos povos e culturas. Quanto à herança
desse passo mal dado da ciência, até hoje tentamos desconstruí-la.

homogêneas. E isso tolhia significativamente a contribuição de outros valores
civilizatórios próprios das populações e civilizações não europeias que também
contribuíram para o nosso processo civilizador. Esse é o primeiro momento no qual a
contribuição africana será inferiorizada e subalternizada. Valores oriundos dessas
civilizações como a valorização da oralidade, da memória e da ancestralidade, a prática
do cooperativismo/comunitarismo, assim como a valorização da ludicidade,
corporeidade e religiosidade, serão relegados a resquícios de um primitivismo atribuído
aos povos africanos. Primitivismo esse que, segundo a cosmovisão européia da época,
deveria ser suprimido pelo processo de catequização-cristianização. Aqui está parte das
raízes do racismo que tentamos combater até hoje. E, repetimos, não devemos perder de
vista que grande parte da responsabilidade pela supressão desses valores civilizatórios
africanos se deve à escola que, nos primórdios da nossa história, vivia em relação
simbiótica com a igreja.
2.3. A religião como aspecto da cultura: entre cristianismo e cristandade

Entre os muitos aspectos de uma cultura está a religião. Há mesmo quem afirme
que não é possível conhecer profundamente a cultura de um povo se não se conhece a
sua religião. Essa importância da religião para os grupos sociais já havia sido sinalizada
através das clássicas palavras de Durkheim, em As Formas elementares da vida
religiosa, quando ele afirmou que:

Pode-se, portanto dizer, em resumo, que quase todas as grandes
instituições sociais nasceram da religião. Ora, para que os principais
aspectos da vida coletiva tenham começado por ser apenas aspectos
diversos da vida religiosa, é preciso evidentemente que a vida
religiosa seja a forma eminente e como que uma expressão resumida
da vida coletiva inteira. Se a religião engendrou tudo que há de
essencial na sociedade, é que a idéia da sociedade é a alma da religião.
(1996, p. 462).79

Ficava, assim, explicada a visceral relação entre o social e o religioso. Essa
relação, por sua vez, não poderia admitir a emissão de um juízo de valor que
favorecesse uma religião em detrimento de outras. Até porque, segundo o próprio
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A respeito dessas palavras de Durkheim, Margarida Oliva, na sua obra já citada, escreveria: ―A idéia de
sociedade é a alma da religião, diz Durkheim, e praticamente todas as instituições sociais nasceram da
religião. Se a sociedade é, de fato, um princípio de transcendência, sociedade e religião formam um todo
indivisível. Se a idéia da sociedade é a alma da religião, a religião é a alma da cultura‖. (Oliva, 1997, p.
68).

Durkheim, mesmo o religioso dando origem ao social ―No fundo, portanto, não há
religiões falsas. Todas são verdadeiras a seu modo: todas correspondem, ainda que de
maneiras diferentes, a condições dadas da existência humana‖. (Idem, p. VII).
Segundo outros pesquisadores das ciências humanas e sociais, entre eles Clifford
Geertz, a religião constitui um desses principais aspectos da cultura, já que ela é
formada por um conjunto de teias construídas pelo homem que, sobre ela, apoia sua
existência. Também Samuel P. Huntington (1997) concorda com a importância da
religião como elemento objetivo proeminente de uma civilização. Em suas palavras,
―De todos os elementos objetivos que definem as civilizações, o mais importante
geralmente é a religião‖ (Huntington, 1997, p. 46-47).
É nesse sentido que Geertz (2008, p. 66) chega a afirmar que os símbolos sagrados
resumem o ethos de um povo.80 Com isso, ele está atribuindo à religião a importante
tarefa de traduzir toda a cosmovisão de um povo. É nesse sentido que Geertz se refere à
religião como um ―sistema cultural‖. Concordo com a compreensão de Geertz. E, para
mim, o conhecimento da religião de um povo é fundamental para um conhecimento do
mesmo. Coloco-me entre aqueles que acreditam que conhecer um povo e sua cultura,
sem conhecer profundamente sua religião, é tarefa quase impossível. Nesse sentido, ao
estudarmos e tentarmos compreender os resultados do encontro entre diferentes
civilizações no processo histórico de engendramento da cultura brasileira, não podemos
perder de vista a significativa contribuição dada pelas diversas civilizações africanas81
que aqui chegaram através da diáspora resultante do comércio de pessoas ligado ao
negócio da escravidão. Da mesma forma, sabendo que foram muitos os povos e práticas
religiosas africanas trazidas para cá, não podemos perder de vista o fato de que muitos
são os sistemas culturais africanos imiscuídos na nossa cultura atual.82 Contudo, a
análise desse processo histórico sempre expôs seus estudiosos a grandes riscos tanto de
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E aqui ethos deve ser tomado na acepção de Pierre Bourdieu.
Apesar de Samuel P. Huntignton, no seu estudo sobre o choque de civilizações e a recomposição da
ordem mundial (1997) se referir a uma ―civilização africana‖ como um bloco uniforme, aqui nossa
análise vai na direção da antropologia e da sociologia ao nos referirmos a ―civilizações africanas‖ (no
plural), já que, nos contextos aqui em análise, fazemos referência às contribuições de diferentes povos,
culturas e civilizações que chegaram aqui através do tráfico de pessoas para alimentar o negócio da
escravidão. Concordamos, então, com pesquisadores como Kabenguele Munanga (2006), e outros, que
falam de ―civilizações‖ (no plural) africanas, entre as quais geralmente são citadas as civilizações egípcia,
cuxita, axumita, etíope, iorubá, entre várias outras.
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Para citarmos apenas um exemplo de como esses diferentes sistemas culturais, oriundos das práticas
religiosas africanas transladadas para o Brasil, reaparecem nas religiões afrobrasileiras contemporâneas,
basta dizer que as diferentes ―nações‖ de candomblé que existem hoje (jeje, nagô, angola, Moçambique,
ketu, nagô-vodum...) constituem referências aos diferentes sistemas culturais trazidos pelas variadas
populações africanas que aqui chegaram. Podemos então entender que a cultura afrobrasileira é mais
complexa e profunda do que muitas vezes se imagina.
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percepção quanto de análise. Deve-se, então, atentar para os riscos aos quais nos
expomos ao assumirmos essa tarefa.
Um dos riscos a serem evitados - e existem muitos - ao tratarmos sobre os povos e
culturas africanas é o de reduzi-los ao exótico, numa atitude etnocêntrica aonde o apego
ao individualismo cultural impede a produção de uma alteridade condizente com o
devido respeito aos valores de cada cultura. Aliás, isso já foi feito amiúde. Da ciência ao
cinema, passando, inevitavelmente, pelas academias e pela arte e filosofia, as culturas
africanas, muitas vezes, foram reduzidas ao exotismo de algumas formas de expressões
religiosas. Não podemos ficar apenas nas religiões. Contudo, também não podemos
prescindir delas, já que o universo cultural africano é fortemente marcado pelas
representações religiosas. Optar por uma abordagem simplesmente política ou
econômica seria cair em uma armadilha ao tentar escapar de outra. Aqui, porém, em
função da natureza desse trabalho, ajustaremos nossa lente para o universo religioso
africano, a fim de entendermos a relevância desse universo na composição das
chamadas religiões afrobrasileiras. E, desde já, alertamos não serem elas meras cópias
das religiões africanas. Elas são amálgamas resultantes de sucessivas e diversificadas
reinterpretações e ressignificações de uma pluralidade de formas religiosas que aqui
chegaram através da diáspora ligada ao mercado triangular que incluía o comércio de
pessoas (Alencastro, 2000).
Assim como acontece com outros aspectos culturais, o universo religioso africano
é uma grande e colorida colcha de retalhos. O mesmo também acontece com as línguas,
as formas de organização social, composições familiares, cosmovisões, artes, etc. No
que concerne à religião, essa preeminência sobre os demais aspectos da vida social foi
percebida desde os primeiros contatos de outros povos com os povos africanos. A
diferença entre as descrições e os relatos se baseia, principalmente, no que diz respeito à
percepção da diferença das civilizações dos observadores e dos observados. Assim, se
ouvirmos os viajantes árabes que estiveram no continente africano antes da colonização
européia teremos uma visão das sociedades ali desenvolvidas, sendo que, nesses relatos
ainda não se percebe o etnocentrismo típico do olhar europeu, como atestam Munanga
& Gomes (2006, p. 26), ao explicarem as diferenças entre as descrições do continente e
das culturas africanas, perceptíveis nos relatos dos viajantes europeus e árabes:

Até hoje, nas imagens que são veiculadas sobre a África, raramente
são mostrados os vestígios de um palácio real, de um império, as

imagens dos reis e muito menos as de uma cidade moderna africana
construída pelo próprio ex-colonizado. Geralmente, mostram uma
África dividida e reduzida, enfocando sempre os aspectos negativos,
como atrasos, guerras ―tribais‖, selva, fome, calamidades naturais,
doenças endêmicas, AIDS, etc. No entanto, não faltam imagens e
registros históricos capazes de mostrar uma África autêntica em sua
múltipla realidade, que possa até criar um sentimento de solidariedade
com os países africanos. Essas imagens de uma África autêntica
pululam nos testemunhos dos viajantes árabes que se aventuraram nos
países da África ocidental entre os séculos IX e XI e dos navegadores
portugueses que, no alvorecer da era das navegações no século XV,
começaram a se aventurar mais ao sul do continente de forma
sistemática.

Já os relatos deixados pelos europeus que primeiro promoveram incursões pelo
continente africano estão repletos de etnocentrismo e distorções no que se refere às
formas de manifestações religiosas daquele continente, haja vista o legado do frade
capuchinho italiano Giovanni Antonio Cavazzi de Montecuccolo, que esteve em Angola
entre 1654 e 1667 e escreveu a famosa obra Descrição histórica dos três reinos do
Congo, Matamba e Angola.
Foi da pena desse ―piedoso‖ frade que saíram boa parte das injustas acusações às
religiões africanas de matriz bantu, sendo que a demonização de Legbara (Exu para os
iorubás) é apenas um dos resultados dessa campanha infame. O fato é que, seja entre os
viajantes ou entre os estudiosos, sempre que os observadores e pesquisadores olharam
para a África, o aspecto religioso se sobressaía aos demais. Mas, nem sempre uns e
outros foram honestos quanto ao que escreveram sobre essa importância da religião
entre os povos africanos. É por isso que Hamadou Hampaté Bâ não se cansa de nos
advertir em seu conhecido texto A Tradição Viva: ―Para descobrir um novo mundo, é
preciso saber esquecer seu próprio mundo, do contrário, o pesquisador estará
simplesmente transportando seu mundo consigo ao invés de manter-se ‗à escuta‘‖
(Hampaté Bâ, 2010, p. 212). Como seria bom se a escola brasileira contemporânea fosse
capaz de entender a profundidade dessas palavras.
Cavazzi, contudo, não foi um caso isolado. Com isso, sua história, ação e legado,
não podem ser analisados de forma desconectada de um complexo contexto histórico no
qual diferentes formas de ação da Igreja Católica se deram. Com isso quero dizer que a
ação de Cavazzi não representa todas as posturas assumidas pela Igreja nos diferentes
contextos. Até porque o projeto de evangelização dos povos não-cristãos e de expansão
do catolicismo não obteria grande êxito se optasse apenas pela via da coerção e do
combate aberto às culturas religiosas locais. Era preciso jogar com regras variadas. Era

preciso se ―inculturar‖. E as primeiras lições de inculturação com o fim de obter
prosélitos já tinham sido dadas pelo próprio responsável pela expansão do cristianismo
nascente: São Paulo (Paulo de Tarso, antes da conversão a Cristo). Não tinha sido ele
que, em visita ao areópago de Atenas, tinha adotado a postura de se utilizar dos
elementos religiosos gregos a fim de anunciar a nova mensagem cristã, em uma prévia
do que passaria a ser feito pelo cristianismo posterior em ascensão? É válido retomar
essa passagem do livro dos Atos dos Apóstolos.
O contexto bíblico é as viagens apostólicas de Paulo. Estando em Atenas, Paulo
resolve anunciar Jesus no centro da intelectualidade pagã grega, o areópago, espaço
público no qual eram travadas as grandes discussões filosóficas. Assim o redator do
texto descreve o episódio:

Tomando-o então pela mão, conduziram-no ao areópago, dizendo:
―poderíamos saber qual é essa nova doutrina apresentada por ti? Pois
são coisas estranhas que nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber
o que isto quer dizer‖. Todos os atenienses, com efeito, e também os
estrangeiros aí residentes, não se entretinham noutra coisa senão em
dizer ou ouvir, as últimas novidades. De pé, então, no meio do
areópago, Paulo falou: ―cidadãos atenienses! Vejo que, sob todos os
aspectos, sois os mais religiosos dos homens. Pois, percorrendo a
vossa cidade e observando os vossos monumentos sagrados, encontrei
até um altar com a inscrição: ‗ao Deus desconhecido‘. Ora bem, o que
adorais sem conhecer, isto venho eu anunciar-vos‖. (Bíblia de
Jerusalém, At. 17, 19-23).

Esse procedimento estratégico de Paulo passaria a ser imitado, posteriormente, por
muitos

dos

difusores

do

cristianismo,

caracterizando

uma

postura

de

moderação/tolerância no tocante às relações do cristianismo e da Igreja Católica com os
povos e culturas não cristãs. No que concerne ao continente africano, sua cristianização
também obedecerá a uma dupla estratégia, uma moderada e outra tirânica, como bem
analisa Renato da Silveira (2006). Essa mesma dinâmica se estabelecerá aqui no Brasil
entre a Igreja Católica, as manifestações religiosas africanas e, em momentos históricos
posteriores, com as religiões afrobrasileiras. Contudo, a linha tirânica foi a opção de
muitos religiosos católicos em relação às culturas religiosas africanas, e o caso de
Cavazzi é um deles, apesar de não ser o único.
É certo que a campanha de difamação das religiões africanas ultrapassa a figura de
Cavazzi. E podemos até afirmar que o que assistimos hoje, por parte de alguns setores

da Igreja Católica (mais especificamente da Renovação Carismática Católica – RCC)83
e das igrejas neopentecostais, é uma herança terrível dessa campanha que remonta aos
primeiros contatos entre povos europeus e africanos. Mas, justiça seja feita, a relação
entre a Igreja Católica e as religiões africanas (e as demais religiões que delas se
originaram) nem sempre se pautou nessa intolerância e perseguição. No que concerne às
religiões afrobrasileiras, os estudos de Renato da Silveira - principalmente sua pesquisa
sobre o primeiro terreiro ketu da Bahia - demonstram muito bem que outras condutas
também existiram. E aqui não estamos falando de sincretismo religioso. Estamos
falando de posicionamentos oficiais por parte de setores da igreja católica responsável
por sua expansão em territórios de missão e de investidas no desejo de angariar
prosélitos.
Resultado

de

séculos

de

aprimoramento

de

técnicas

de

doutrinação,

convencimento e conversão, a Igreja Católica soube interagir com diferentes universos
religiosos a fim de, através de aprimorados processos de inculturação, converter
populações inteiras ao seu rebanho. E nem sempre a atitude do combate aberto e
intolerância era eficaz nesse propósito. Pode-se mesmo afirmar que, entre as diferentes
formas de cristianismo, o catolicismo foi o que historicamente se mostrou mais tolerante
com as religiões afrobrasileiras, apesar dessa relação não poder ser chamada de ideal em
termos de diálogo e respeito mútuo. Assim, não se pode negligenciar a importância de
uma política moderada de Portugal em algumas de suas colônias, também no que
concerne às religiões das populações coloniais, ao ponto de possibilitar uma sobrevida a
manifestações religiosas heterodoxas em relação ao catolicismo português. É nesse
sentido que Silveira afirma que: ―A política moderada é uma herança cívica que
Portugal recebeu da velha Europa, e, mais além, das antigas civilizações, sendo que:
sem ela os cultos afro-brasileiros jamais poderiam ter sido constituídos, muito menos
com a pujança atual.‖ (2006, p. 47). Mas, em quê consistia essa política moderada? E
qual era seu contraponto?
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Tendo crescido consideravelmente nas últimas décadas, o movimento da Renovação Carismática
Católica (RCC) tem obtido grande proeminência no cenário católico do Brasil. Tida por muitos analistas e
eclesiólogos como a responsável pelo movimento de reconquista dos católicos que se afastaram da Igreja,
a RCC hoje já possui uma grande estrutura de evangelização que inclui transmissoras de TV, rádios,
editoras, revistas, jornais, gravadoras, etc. Além de possuir um poderoso exército de diáconos, padres,
freiras e até bispos ordenados para atuarem a serviço das suas ―comunidades de vida‖. Diferentemente do
que ocorria com os movimentos das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), de quem durante muito
tempo a RCC fez as vezes de opositora, a RCC assumiu uma postura de crítica e condenação das religiões
afrobrasileiras, fato que pode ser percebido nos seus congressos, cultos e mais utilizados manuais de
oração.

No seu hoje clássico estudo sobre o processo de constituição do primeiro terreiro
baiano de ketu,84 Renato da Silveira (2006)85 chama a nossa atenção para a existência de
duas posturas da Igreja Católica na sua relação com as religiões das populações que ela
desejava evangelizar e tornar católicas. Segundo sua análise, duas tendências políticas,
estratégicas e de ação, sempre se enfrentaram nos processos de conquista e colonização,
tanto por parte das coroas ibéricas quanto por parte da Igreja Católica, que as
acompanhava em seus empreendimentos colonialistas: a tendência tirânica e a
moderada (Silveira, 2006, p. 47).
A política de moderação da Igreja católica, em relação aos cultos africanos e
afrobrasileiros, aqui, segundo Silveira, teria raízes ainda mais profundas, já que a Igreja,
como instituição de natureza ocidental, a teria herdado ainda da antiguidade, uma vez
que tanto os gregos quanto os romanos já a haviam praticado durante as suas conquistas
e expansões territoriais, políticas e culturais.
Entre os gregos essa moderação era chamada de temperança, termo equivalente à
sophrosyne grega. Já entre os romanos, a moderação seria assumida com o nome de
clemência. Tendo sido elevada ao status de deusa, a ponto de receber culto organizado,
a clemência romana remetia à atitude de tolerância e moderação que o poderoso Império
Romano, em muitas ocasiões, assumiu diante das populações conquistadas por ele. Isso
viria a influenciar consideravelmente o pensamento político ocidental, como nos lembra
Silveira, já que a clemência foi largamente defendida e difundida por filósofos como
Sêneca que fazia as vezes de guru de imperadores como Marco Aurélio. E isso pode ser
facilmente percebido na obra de Sêneca, Tratado sobre a Clemência, como também nos
lembra Renato da Silveira (2006, p. 55). Porém, não se deve iludir com a possibilidade
de explicar o recurso à moderação (seja no caso da temperança ou da clemência) como
resultado da bondade dos conquistadores em questão. Como depois voltaria a acontecer
através da ação da Igreja Católica, entre os antigos, recorrer à moderação é mais
resultado de uma decisão racionalizada do que de uma emoção compassiva. Por que
então se recorre à moderação e não à tirania? Renato Silveira nos explica:
E este é um dos pontos fundamentais defendidos pela filosofia política
clássica grega: a tirania gera o ódio, que leva inevitavelmente às
conspirações e à desestabilização do regime; enquanto que a
moderação, ao procurar o consenso entre dirigentes e cidadãos, é mais
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segura, porque mais estável e mais duradoura. Este princípio foi
apropriado pela corrente moderada do colonialismo português e
aplicado à construção do Brasil. (p. 54).

Dos enfrentamentos e equilíbrios entre a linha tirânica e a moderada teria
resultado a configuração tanto do espaço político europeu quanto do raio de abrangência
e influência religiosa do cristianismo e, posteriormente, da Igreja Católica. De acordo
com o lugar, a época, os sujeitos, as culturas envolvidas e as circunstâncias históricas, a
tirania ou a moderação se impunha, garantindo o sucesso da empreitada colonialista e
cristianizadora. E, não sendo apenas filosófica, essa concepção dicotômica também
permeava as

concepções doutrinárias que sustentavam os empreendimentos

colonialistas. Aqui talvez seja importante relembrar que, nesse contexto, quando
falamos de colonialismos também estamos incluindo a ação da cristianização, já que
uma coisa está visceralmente ligada à outra. Isso se dá porque o contexto ainda é o de
expansão de uma cristandade que começara com a conversão dos primeiros imperadores
romanos Constantino e Teodósio (Velasco, 1995, p. 121-131).86 Afinal foram essas
conversões, historicamente comprováveis ou não, que selaram a simbiose entre o trono
e o altar, a espada e a cruz. E essa simbiose chegará até nós, como já foi dito, através
dos primeiros europeus que para cá vieram.
Todo esse imaginário em torno das posturas assumidas perante os povos
conquistados influenciou sobremaneira as formas do mundo ocidental, e mais
especificamente nos países ibéricos, no que se refere aos povos colonizados por ele.
Influenciando práticas políticas, costumes, atitudes e crenças, a ideia de moderação - e
aqui já poderíamos introduzir o termo tolerância como seu sinônimo - permeará a ação
dos países ibéricos em relação a suas colônias e chegará até nós via Portugal.
Junto com Portugal, a Igreja Católica empregará também a tolerância no seu trato
com as práticas religiosas africanas e afrobrasileiras ambientadas e estabelecidas aqui.
86

Sobre a origem do regime de cristandade que tem início com a conversão desses dois imperadores
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pelo que valha a pena morrer. Trata-se mais de uma exigência decorrente da nova situação criada‖.
(Velasco, 1995, p. 130. Grifos meus).

E, ao recorrer à moderação/tolerância, a Igreja fundamentava sua ação em uma dupla
influência: a moderação praticada pelos estados aos quais ela estava ligada e a
moderação fundamentada em parte da literatura bíblica, como os ensinamentos do
Antigo Testamento (Deuteronômio e Samuel) e do Novo Testamento (principalmente a
literatura paulina, como já foi dito).87 Também sobre isso Renato Silveira nos dá
valiosas pistas. Essas são as raízes da perfeita combinação entre a Igreja Católica e o
Império Romano. Combinação essa que resultou na Cristandade que tanto influenciou e
influencia a cultura e o mundo ocidental. Essa é a base da chamada civilização
ocidental.88
Com o regime de cristandade, impõe-se também uma nova concepção do homem.
A noção de pessoa no ocidente passa a ser definida pela visão cristocêntrica da
existência humana. O destino do homem seria sua semelhança, cada vez maior, com a
pessoa de cristo. E isso constitui, até hoje, um ponto fundamental da teologia cristã e da
antropologia teológica. Para que essa concepção se impusesse como padrão da cultura
ocidental seria necessário, porém, que a pregação de Paulo obtivesse sucesso entre os
não-cristãos. Mas, em que consistia a pregação de Paulo? Novamente recorreremos aos
argumentos de Renato da Silveira:

O tema central da pregação paulina é a transformação do ―homem
velho‖ em ―homem novo‖. Na ―justificação‖ da ―Epístola aos
Romanos‖, tomamos conhecimento de que os homens, desde a época
da criação do mundo, ―tendo conhecido a deus não o honraram como
Deus nem lhe renderam graças; pelo contrário, eles se perderam em
vãos arrazoados, e seu coração insensato ficou nas trevas. Jactando-se
de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus
incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves,
quadrúpedes e répteis‖. Em represália, Deus os teria atirado no lodo
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da impureza, atolado nas perversões mais imundas e repugnantes.
Com a ressurreição de Cristo, a humanidade insensata teria tido a
possibilidade de renovar-se ―para o conhecimento, segundo a imagem
do seu criador. Aí não haverá mais grego e judeu, circunciso e
incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em
todos‖. (p. 65).

E, no que concerne a esse conteúdo atribuído por Silveira à pregação e à teologia
paulinas, a maioria dos biógrafos de Paulo estão de acordo.
A dicotômica categorização do ―homem velho‖ e ―homem novo‖ será o refrão de
todos os empreendimentos cristãos daqui pra frente. O ―homem velho‖ seria
representado por aqueles que continuaram adorando seus deuses, taxados pelos cristãos
como ―pagãos‖. De pagãos essas divindades passarão, com o tempo, a serem associados
diretamente ao demônio e seus séquitos, como fez Cavazzi na África, e como fazem os
neopentecostais hoje, todos os dias, em suas incontáveis igrejas, espalhadas pelo Brasil
e pelo mundo. Como ―homem novo‖ devia-se entender aqueles que adoram o deus
cristão. Com isso, para que surgisse o ―homem novo‖ (leia-se cristão) era preciso ―fazer
morrer‖ o ―homem velho‖ (leia-se não-cristão ou pagão, infiel, ímpio, selvagem,
bárbaro, aborígene, adoradores de ídolos, animistas, fetichistas...).
Contudo, nessa perspectiva teológica, não é apenas o homem que precisa ser
renovado. Como a mensagem cristã se pretende universal (daí o sufixo Holós da palavra
―Católica‖, adotada pela principal vertente cristã subsequente ao cristianismo
primitivo), também se fazia necessário renovar - ou salvar - o mundo. O mundo velho
deveria ser substituído por um mundo novo que prefigurasse o ―novo céu‖ e a ―nova
terra‖, como afirmara o livro do Apocalipse (Bíblia de Jerusalém, Apocalipse, 21, 1-27).
A conclusão não poderia ser outra: a irrupção do homem novo e do mundo novo só se
daria através do triunfo do deus cristão, triunfo este que depende do combate às
religiões tidas como pagãs e às divindades tidas como ídolos e demônios. Em cima
dessa crença o cristianismo de outrora disseminou sua visão de mundo. Apoiados nisso,
os cristãos contemporâneos impõem sua compreensão da existência humana. Isso se deu
na era de Paulo, na era da Cristandade Ocidental e se dá hoje, na era dos novos
―conquistadores da fé‖, a era dos neopentecostais e da IURD. Veremos, mais adiante,
como, aqui no Brasil, esse discurso continua alimentando ações de intolerância e
violência ainda hoje, principalmente por parte dos neopentecostais em relação aos
seguidores das religiões afrobrasileiras.

Ora, essa pregação e seu conteúdo serão a base do colonialismo cristão.
Colonialismo esse que, desde a Europa medieval e o surgimento das escolas e
universidades,89 terá a educação formal como grande aliada. Ultrapassando os limites da
literatura bíblica, essas categorias humanas passarão a povoar a linguagem dos
colonizadores cristãos e, posteriormente, os tratados de antropologia.
Contudo, poder-se-ia argumentar: sendo assim, a intolerância religiosa que se
percebe hoje no Brasil, em relação às populações afro-religiosas, não pode ser atribuída
a uma forma de racismo, já que suas principais fundamentações são teológicas e não
raciais. Essa é uma confusão simplista na qual não temos necessidade de incorrer. Até
porque, acreditamos ter deixado claro que, mesmo as implicações teológicas sendo
suficientes para explicar os embates entre as alteridades religiosas do passado, os
conflitos de hoje em dia são reconhecidamente influenciados pelo etnocentrismo que
caracterizou todo o processo de colonização pelo qual passamos e que já foi descrito
acima. Além disso, esse mesmo etnocentrismo foi quem estabeleceu a hierarquização
dos valores civilizatórios ocidentais e não-ocidentais dos quais as diferentes
manifestações religiosas ambientadas aqui são guardiãs. Perguntar-se então se o
problema da intolerância religiosa contemporânea se deve mais a fundamentalismo
religioso ou à influencia do racismo existente é um falso problema que mais confunde
do que explica as questões aqui analisadas.

2.4. A religião como aspecto da cultura: religiões afro-brasileiras e valores culturais.

A trajetória reconstituída na seção anterior compõe um longo processo que
desemboca na atual rejeição dos valores civilizatórios e culturais africanos legados pelas
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comunidades religiosas dos terreiros no Brasil.90 Valores civilizatórios estes que a
educação formal brasileira não consegue entender e incorporar no seu currículo e na sua
prática pedagógica, como manda a Lei Federal 10.639/2003. Também não é pra menos.
Desde a era da cristandade formou-se uma verdadeira máquina de matar ―homem
velho‖ e criar ―homem novo‖. E essa máquina foi construída justamente pela
combinação entre importantes engrenagens: a religião (igreja), a política (estado) e a
educação (escola). Lembremos, por exemplo, das palavras já citadas de Roberto
Gambini. É por isso que não podemos analisar a intolerância religiosa prescindindo das
históricas colaborações entre a educação formal, a evangelização e a ação do estado.
Todo esse aparato sempre esteve muito imbricado, como vimos ao tratar da história da
educação e da escola no Brasil e em São Paulo.
Essas idéias serão as responsáveis pela imposição de uma compreensão de valores
civilizatórios no âmbito da educação formal no Brasil. E a escola formal, de inspiração
iluminista, assumirá a civilização cristã ocidental como o único modelo de civilização
legítimo e digno de reprodução, relegando qualquer outro ao exotismo, ao primitivismo
ou mesmo à selvageria. É esse imaginário que vai dificultar, no Brasil, a introdução de
discussões sobre os valores culturais e civilizatórios africanos e afrobrasileiros no
âmbito da educação formal e básica, como nos relembram o educador, pesquisador e
babalorixá Erisvaldo Pereira dos Santos91, a educadora, pesquisadora e iniciada no
candomblé Stela Guedes Caputo92, a professora e pesquisadora Kássia Mota Souza93, a
também professora e pesquisadora Rachel Rua Baptista Bakke94, entre vários outros e
outras.
Mas também, como um povo que tendo conhecido a deus não o honrou como
Deus nem lhe rendeu graças; pelo contrário, se perdeu em vãos arrazoados, ficando
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assim seu coração insensato nas trevas, poderia ser visto como modelo de civilização?
E mais do que isso, como um povo que, por não adorar o deus verdadeiro tornou-se tolo
e trocou a glória do Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves,
quadrúpedes e répteis, poderia merecer a condição de modelo civilizatório para o
Brasil? Afinal, não estariam os povos africanos, adoradores de Legbara e Exu, entre
esses dos quais falava o apóstolo Paulo? Como então olhá-los como modelos de
civilização e portadores de valores culturais se o próprio Deus os teria atirado no lodo
da impureza e os atolado nas perversões mais imundas e repugnantes? Tais questões,
que aqui colocamos como mero recurso retórico e irônico, podem nos parecer um tanto
absurdas, contudo, esse mesmo discurso é repetido, à exaustão, todos os dias nas igrejas
neopentecostais. E é dessa forma que pensam muitos professores, alunos e gestores,
ligados ao universo da educação formal no Brasil. Isso só faz aumentar a intolerância
religiosa tanto no interior da escola quanto na sociedade mais abrangente. E,
lamentavelmente, a tendência é essa compreensão errônea se impor cada vez mais, já
que as estatísticas mostram que a população ligada às igrejas neopentecostais no Brasil
crescem a cada ano. E, crescendo a população evangélica, também cresce o número de
professores e profissionais da educação que reproduzem na sua prática pedagógica os
discursos racistas e intolerantes de seus líderes religiosos. Arrisco afirmar que, apesar de
não conhecer pesquisas específicas a esse respeito, o perfil do magistério brasileiro hoje
é fortemente marcado pela origem e pertencimento religioso ligado a essas correntes
religiosas de discurso racista, conservador, fundamentalista e intolerante. É a esse
fenômeno, ainda não captado em pesquisas, que costumo chamar de ―pentecostalização
do magistério‖.
Devemos aqui explicar o porquê dessa nossa digressão acerca da Igreja católica
nas suas relações com as outras religiões, e mais precisamente com as religiões
africanas e afrobrasileiras.
Ao chamarmos a atenção para a postura de moderação adotada pela igreja católica,
não queremos dizer que sua postura foi sempre de tolerância. Seria um contrasenso
afirmar que ela nunca perseguiu essas religiões. E, como sabemos, são muitos os
documentos tanto escritos quanto iconográficos, que mostram a violenta ação de
religiosos católicos, tanto na África quanto no Brasil, destruindo espaços de culto,
incendiando templos e torturando sacerdotes não-cristãos, a fim de destruir o ―homem
velho‖ que supostamente os habitava e fazer-lhes emergir o ―homem novo‖. Trabalhos
como os de Júlio Braga (1995), Yvonne Maggie (1992), e muitos outros, dão conta de

como a Igreja católica foi cúmplice e aliada dos poderes constituídos na perseguição às
manifestações religiosas afrobrasileiras. Da mesma forma, documentos oficiais da
Igreja, como as famosas Constituições Primeiras do arcebispado da Bahia (1707), no
título III do seu Livro V, previa a excomunhão, Ipso Facto, daquelas pessoas que
fossem flagradas praticando aquilo que as Constituições consideravam ―feitiçaria,
superstição, sortes e agouros‖ (Silveira, 2006, 172).
O professor e babalorixá, Erisvaldo Pereira dos Santos, ao citar trabalhos de
Renato Ortiz (1978), nos lembra que, em épocas de perseguição religiosa no Brasil, o
Cardeal Motta (1890 – 1982)95 se referia às manifestações religiosas afro-brasileiras
como sendo uma ―Triste herança provinda também da África, por via dos antigos
escravos‖ e assim os definia: ―A macumba é um dos maiores atentados contra a fé,
contra a moral, contra nossos foros de educação, contra a higiene e contra a
segurança‖. (Santos, 2010, p. 27).
Publicada no Boletim Eclesiástico da Arquidiocese de São Paulo, essas palavras
do Cardeal Motta refletia um discurso que, com o passar do tempo - e principalmente
após o Concílio Vaticano II - haveria de ser repensado por alguns setores da Igreja
Católica.
Ainda outro representante da Igreja Católica no Brasil, foi durante muito tempo
intransigente com as religiões afrobrasileiras, formando opinião e disseminando uma
visão errônea e condenatória acerca dessas religiões. Durante muito tempo, Frei
Boaventura Kloppenburg96 vociferou principalmente contra a umbanda. Através da sua
vasta obra, esse religioso fez escola em termos de intolerância religiosa. Contudo, como
ele mesmo viria a afirmar depois, o Concílio Vaticano II o teria levado a uma nova
compreensão acerca dessas religiões, o que, contudo, não impediu que fosse
intransigente com as populações ligadas a essas religiões, quando se tornou bispo
auxiliar de Salvador, Bahia, em 1982.
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Os autos da visitação do Santo Oficio da Inquisição à Bahia e a Pernambuco,
cujos documentos hoje encontram-se à disposição de quem os queira consultar,97
também provam o quanto a Igreja católica foi intolerante com essas manifestações
religiosas. Contudo, pode-se afirmar que, com o tempo, a Igreja Católica mudou
substancialmente sua relação com essas religiões.
E é inegável que, nos dias atuais, os maiores algozes das religiões afrobrasileiras
não são mais os católicos e sim os neopentecostais. É certo que, caso façamos uma
análise, como aquela feita por Caputo, considerando o papel do Ensino Religioso no
Brasil, a Igreja Católica terá necessariamente que assumir o papel da detentora maior da
violência simbólica nesse processo. Contudo, em se tratando dos conflitos diretos no
que tange às relações iter-pessoais e inter-grupais, os neopentecostais têm assumido um
protagonismo maior nessa violência. Até concordo que a igreja católica esteja na gênese
dessa violência (e isso espero que tenha ficado claro nas minhas reflexões feitas até
aqui), porém, para mim os pentecostais e neopentecostais são hoje, incontestavelmente,
os mais beligerantes e violentos quando o assunto é religiões afrobrasileiras. É como se
o racismo, naquilo que o caracteriza como forma de rejeição à herança cultural e
religiosa africana no Brasil, tivesse se infiltrado também no universo neopentecostal e
se materializasse em forma de intolerância religiosa. Nesse sentido, o racismo
institucional detectado no universo da escola se revelaria também no universo religioso.
Na minha compreensão, essa violência neopentecostal tem atingido até mesmo a
igreja católica, já que os casos de iconoclastia contra imagens e templos católicos têm
aumentado consideravelmente no Brasil nesses últimos tempos.98 Ademais, analisando
com cuidado a história recente da igreja católica podemos perceber que alguns setores
dela têm se esforçado de forma séria e interessada no sentido de uma melhor
convivência com as religiões afro-americanas e afro-brasileiras, como atesta Volney
Berkenbrok (1998). Segundo esse pesquisador (que também é religioso franciscano,
diga-se de passagem):

No decorrer da história, é possível distinguir cinco posições diferentes
da Igreja Católica perante as religiões afro-brasileiras, posições estas
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Santo Ofício da Inquisição de Lisboa. Confissões da Bahia: Ronaldo Vainfas (Org.) São Paulo :
Companhia das Letras, 1997. – (Retratos do Brasil).
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Conforme as seguintes notícias podem comprovar: ―Evangélicos mijam e queimam imagem de nossa
senhora em Cajazeiras [PB]‖. www.portalaracaji.com (Coletado em 07/06/2014); ―Evangélicos invadem
igreja e destroem imagens de santos‖. O Estado de São Paulo, 17 de julho de 2014. Matéria de Rene
Moreira. Disponível em estadao.com.br. Coletado em 11/08/2014. E as notícias dessa natureza se
multiplicam cada vez mais.

que em parte são cronologicamente distintas e em parte
cronologicamente coincidentes: a ilusão da catequese, o combate a
costumes africanos, o combate às religiões afro-brasileiras, a tentativa
de começo de diálogo após o Concílio vaticano II e a diversificação
atual de posições. (Berkenbrok, 1998, p. 168. Grifos meus).

Por si só as palavras de Berkenbrok já são esclarecedoras. Nesse seu estudo, ele
analisa profundamente as relações entre a igreja católica e essas religiões e nos ajuda a
entender que, sendo a igreja uma instituição composta por várias instâncias, diversos
sujeitos e múltiplas interpretações teológicas, não se pode falar de forma generalizada
nem sobre uma recusa ao diálogo e nem sobre uma uniformidade de posicionamentos
quanto a aceitação da alteridade religiosa representada pelas religiões afrobrasileiras.
No que concerne à igreja institucional, ele relembra também que durante muito tempo a
igreja simplesmente ignorou essas religiões, preferindo assumir a posição de recusa em
admitir que elas possuíssem realmente o estatuto de religiões. No discurso que
caracterizava esses setores da igreja essas manifestações, na verdade, não passavam de
superstições, crendices e feitiçaria. Como ele mesmo destaca, esse quadro só viria a
mudar a partir das reflexões do Concílio Vaticano II (1962-1965) e, em termos de
América Latina, a partir da IV Assembleia Geral do Episcopado Latino Americano,
reunida em 1992 em Santo Domingo. A partir desses marcos, a teologia e a eclesiologia
da Igreja mudariam de direção, dando margem a um novo posicionamento da mesma,
como explica Berkenbrok:

Dentro da Igreja católica tornou-se cada vez mais fortes as vozes
daqueles – através de bispos, ordens, congregações, grupos engajados
socialmente – que procuram uma revisão da história, para facilitar
uma atitude positiva diante das religiões afro-brasileiras. Além de
conhecer a história faz-se necessário conhecer essas religiões mesmas.
Para poder levar o outro a sério em sua alteridade, é imprescindível
conhecer o melhor possível seus costumes, suas atividades religiosas,
sua organização, suas convicções e suas experiências religiosas.
(Idem., 1998, p. 34).99
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O mesmo autor, que como já se disse, é franciscano, ao apresentar as motivações e as propostas de seu
trabalho, ressalta ainda mais essa nova postura da Igreja católica em relação às religiões afrobrasileiras:
―O presente trabalho entende-se como uma tentativa de responder a estas vozes, à medida em que
procura tanto uma revisão da história como um conhecimento mais de perto destas religiões‖

(Berkenbrook, 1998, p. 34). E mais adiante: ―Três motivações teológicas motivaram essa
tentativa de conhecer a experiência religiosa das religiões afro-brasileiras e em especial do
candomblé: a declaração „Nostra Aetate‟ do Vaticano II com o seu reconhecimento de raios da
verdade fora da Igreja, a atitude de Francisco de Assis perante os „infiéis‟ e o apelo da
Conferência de Santo Domingo em favor duma busca de possibilidades de diálogo com as
religiões afro-americanas‖. (Idem, p. 45).

Essas vozes das quais fala Berkenbrok, iriam, com o tempo, deixando de ser
isoladas e pessoais e passando a ser institucionais. E essa mudança não se dava apenas
no plano teológico mas também no plano eclesiológico e eclesial. Junto com essa nova
visão vinha também uma nova postura no plano das relações inter-religiosas. E nesse
bojo passava-se a valorizar as contribuições culturais e civilizacionais das religiões
africanas, afro-americanas e afrobrasileiras.
Vejamos então, como se pode confirmar essa mudança de conduta da Igreja
católica no que diz respeito aos valores civilizatórios africanos e afrobrasileiros.
Propomos então uma breve visita a alguns documentos do Magistério católico.
Como já sabemos, o Concílio Vaticano II (1962-1965) foi um grande marco nas
mudanças dessas relações. No seu documento sobre a ação missionária da Igreja (Ad
Gentes – ―Às nações‖) a Igreja Católica começou a dar sinais de que outro tratamento
era necessário relativamente aos povos e às culturas a serem evangelizadas. Também a
Declaração Conciliar Nostra Aetate - ―Nosso Tempo‖ -, publicada em 28 de outubro de
1965, e resultado das reflexões do Concílio Vaticano II sobre as relações da Igreja com
as religiões não-cristãs, dava sinais de que posturas como as do Cardeal Motta deveriam
ser revistas. Basicamente, a principal contribuição da Nostra Aetate para essa nova
realidade está em ela ter admitido a existência de raios da verdade fora da Igreja. (NA,
nº 2.).

De lá pra cá, muitos são os documentos do magistério católico que demonstram
que a Igreja mudou sua concepção em relação aos elementos e valores civilizatórios
presentes nos complexos religiosos africanos, aos quais, posteriormente o Vaticano
passará a se referir como ―Religiões tradicionais‖. Haja vista o que nos fala uma das
últimas exortações a respeito do continente africano.
Ao apresentar a visão de mundo africana aos destinatários da Exortação
Apostólica Pós-sinodal Africae Múnus (2011), o papa Bento XVI retoma elementos da
vida social das populações africanas como a família, as pessoas idosas, os homens, as
mulheres, os jovens e as crianças, chamando a atenção para a importância de cada um
desses grupos naquelas sociedades. Ao tratar especificamente da visão de mundo
africana, este papa afirma:

Na concepção africana do mundo, a vida é entendida como uma
realidade que engloba e inclui os antepassados, os vivos e as crianças
por nascer, a criação inteira e todos os seres: os que falam e os que são
mudos, os que pensam e os que não são capazes de o fazer. Nela, o

universo visível e invisível é considerado como um espaço de vida dos
homens, mas também como um espaço de comunhão onde as gerações
passadas estão, de maneira invisível, ao lado das gerações presentes,
que, por sua vez, são mães das gerações futuras. Esta ampla abertura
do coração e do espírito da tradição africana predispõe-vos, amados
irmãos e irmãs, para ouvirdes e receberdes a mensagem de Cristo e
compreenderdes o mistério da Igreja, a fim de dar todo o seu valor à
vida humana e às condições para o seu pleno florescimento. (Africae
Múnus, 2011, p. 66-67).

Como podemos observar, mesmo que possua fins de doutrinação e proselitismo,
uma vez que a exortação pretende apresentar elementos para uma melhor e mais eficaz
ação evangelizadora no continente africano, o texto oficial da Igreja sobre a África
demonstra um grande e sóbrio conhecimento dos seus valores e culturas, assim como
utiliza uma linguagem visivelmente simpática aos seus elementos. Isso fica ainda mais
claro quando o papa trata das pessoas idosas, personagens às quais as religiões
afrobrasileiras também dispensam um tratamento muito próximo do que se observa na
África e se verifica nas palavras seguintes do papa:

Na África, as pessoas idosas são rodeadas duma veneração particular.
Não são banidas das famílias, como sucede noutras culturas; pelo
contrário, são estimadas e perfeitamente integradas na sua própria
família, da qual constituem o vértice. Esta bela realidade africana
deveria inspirar as sociedades ocidentais para acolherem a velhice
com maior dignidade. (Idem, p. 51. Grifos meus).

Novamente podemos perceber a simpatia do texto papal a alguns valores
culturais e civilizatórios africanos, como é o caso do tratamento dispensado aos idosos
que, segundo o papa, deveria mesmo servir de exemplo às sociedades ocidentais.
Já ao tratar do diálogo inter-religioso no continente africano, os pressupostos da
Teologia Dogmática parecem reaparecer no discurso do papa, apesar de não
comprometer o que fora dito sobre a importância e o valor da cosmovisão africana.
Assim ele se pronuncia acerca das religiões tradicionais africanas:

A Igreja vive diariamente com os adeptos das religiões tradicionais
africanas100. Estas religiões, que fazem referência aos antepassados e a
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Sobre a compreensão de ―Religião Tradicional‖, o Conselho Pontifício para o Diálogo Inter-religioso
da Santa Sé, ao falar através de uma carta às conferências episcopais da Ásia, Américas e Oceania,
explica: [Tradução minha]―Por religiões tradicionais, entendemos essas religiões, que, ao contrário das
religiões mundiais, que são predominantes em muitos países e culturas, permaneceram no seu ambiente
sócio-cultural de origem. O termo "tradicional" não se refere a algo estático ou impossível de mudar, mas
sim indica sua matriz local‖. (―Par Religions traditionnelles, nous entendons ces religions qui,

uma forma de mediação entre o homem e a Imanência, são o húmus
cultural e espiritual donde provém a maioria dos cristãos convertidos e
com o qual mantém um contato diário. Convém escolher, de entre os
convertidos, algumas pessoas bem informadas que possam servir de
guia para a Igreja ter um conhecimento cada vez mais profundo e
exato das tradições, da cultura e das religiões tradicionais. Deste
modo, tornar-se-á mais fácil a identificação dos verdadeiros pontos de
ruptura; e chegar-se-á também à necessária distinção entre o cultural e
o cultual, eliminando-se os elementos de magia, que são causa de
divisão e ruína para as famílias e as sociedades. (Ibid., p.85-86).

Apesar de criticar a prática da magia (e aqui devemos lembrar que o papa está se
dirigindo aos líderes religiosos – bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas e leigos
- católicos), podemos perceber, mais uma vez, a preocupação e a predisposição do
pontífice em conhecer melhor as culturas africanas e seus elementos constitutivos. Notese então que a postura da Igreja é mais de abertura e inculturação do que de
intransigência, combate ou condenação. Na linguagem do Vaticano II, a exortação adota
mais o desejo de aggiornamento do que de anátema. Além disso, veja que o pontífice
recrimina a prática da magia e não das religiões tradicionais. Se admitirmos que o papa
conhece bem a diferença entre religião e magia (e não há motivos para acharmos que ele
ignore essa questão tão básica) podemos, mais uma vez, afirmar que a forma da Igreja
Católica se relacionar com esses universos religiosos continua muito longe do que
vemos por parte das igrejas neopentecostais brasileiras, por exemplo. Naturalmente, há
de se lembrar que a Igreja Católica é uma instituição composta por grupos muito
diferentes. Não é impossível, então, que setores mais reacionários da mesma assumam
posturas intolerantes ou mesmo beligerante em relação a outras religiões. Contudo, esse
já seria um caso de desrespeito ao que o Magistério oficial da Igreja tem recomendado.

contrairement aux religions mondiales qui se sont répandues dans de nombreux pays et cultures, sont
demeurées dans leur environnement socio-culturel d'origine. Le terme "traditionnel" ne se réfère pas à
quelque chose de statique ou d'impossible à changer, mais dénote plutôt cette matrice locale‖.). Conseil
Pontifical Pour le Dialogue Interreligieux. Envers les religions traditionnelles. Lettre du Conseil
Pontifical pour le Dialogue Interreligieux aux Présidents des Conférences Episcopales en Asie, aux
Amériques
et
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Disponível
em:
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_2111199
3_trad-relig_fr.html#top. Acesso em 03/02/2013 às 11:36.

Em termos de América Latina, o grande marco nesse diálogo e mudança de
posição da Igreja é a IV Assembleia do Episcopado Latino Americano, reunida em 1992
em Santo Domingo. Vale retomar a análise feita por Berkenbrok acerca dessa
assembleia:

A IV Assembleia Geral do Episcopado (Santo Domingo) ocupou-se
concretamente – principalmente em sua preparação – com o tema das
religiões afro-americanas. Tanto nos documento preparatórios quanto
nos resultantes da conferência fala-se diversas vezes explicitamente da
presença de religiões afro-americanas na América Latina. Não mais se
fala de ―outras religiões não-cristãs‖, mas sim especificamente de
―religiões afro-americanas‖. Em dois documentos preparatórios, no
―Documento de consulta‖ e na ―Secunda Relatio‖, são mencionadas
nominalmente quatro religiões afro-americanas: vodu, candomblé,
santerías e umbanda. A presença destas religiões afro-americanas é
vista como um dado da sociedade plurirreligiosa latino-americana.
(Berkenbrok, Op. Cit., p. 53).

Essa postura de santo Domingo é bastante significativa já que era a primeira vez
que a Igreja admitia, institucional e publicamente: i) a existência de manifestações
religiosas afro-americanas; ii) que essas manifestações possuíam estatuto de religião; iii)
que a América Latina era uma sociedade plurirreligiosa; iv) que o diálogo respeitoso
com essas religiões era necessário e importante; v) que os cristãos devem, pelo diálogo,
entender o sentido profundo dessas religiões, valorizá-las e assumir o que há de positivo
nelas, e que vi) O diálogo não deve ser buscado por motivos táticos e sim teológicos, já
que a procura pelos sinais da presença de Deus nas culturas e religiões é inerente ao ser
humano. Essas assertivas fazem com que Santo Domingo se caracterize por um
posicionamento que não necessariamente propõe uma aproximação com o objetivo de
converter e sim de conhecer essas religiões afro-americanas. Esse conhecimento
necessário reapareceria, posteriormente, nas condições que possibilitaram o surgimento
da Pastoral Afro Brasileira, como veremos.
Em outro documento oficial, dessa vez do magistério da Igreja no Brasil, a
Igreja dá mais uma demonstração de que as populações afrobrasileiras e seu universo de
crença não são mais vistos como império do diabo e de suas hostes. Essa nova
compreensão das RABs apresenta-se com uma visão bem diferente de períodos
anteriores, nos quais essas religiões foram tratadas com desconfiança e hostilidade,
como bem mostra o polêmico e controverso livro do padre jesuíta Edvino Augusto
Friderichs, Onde os espíritos baixam: orientações para os católicos sobre espiritismo,

umbanda e charlatanismo (1979), ou mesmo como aparecem nas conhecidas
admoestações de D. Estevão Tavares Betencourt101, outrora, ou do Professor Felipe
Aquino102 hoje em dia.
Se no livro de Edvino Augusto, as religiões afrobrasileiras eram tidas como tão
perigosas que o religioso (que se arvorava a pesquisador), ao sair de casa para visitar um
terreiro, se achava na necessidade de se benzer e persignar, recomendando-se aos seus
anjos e santos protetores, a fim de não se contaminar com essas religiões (Friderichs,
1965, p. 103), a Pastoral Afro-brasileira, que surge no seio da CNBB, inaugurará uma
nova forma de relacionamento com as comunidades religiosas afrobrasileiras e uma
atuação pastoral marcada mais pela abertura do que pela rejeição dos elementos e signos
dessas religiões. Isso levará, inclusive, ao surgimento de vários religiosos católicos que
se envolverão profundamente com essas religiões, alguns deles chegando ao ponto de se
iniciarem no candomblé, como foi o caso do padre François L‘Espinay. É nessa
perspectiva que, em 2002, o bispo auxiliar da arquidiocese primaz do Brasil (São
Salvador, BA), D. Gílio Felício103 e o Padre Jurandyr Azevedo Araújo104, assinarão o
documento 85 da série de estudos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), acerca da Pastoral Afro-brasileira.
Neste documento oficial da Igreja no Brasil, os religiosos citados explicitam já
na apresentação do documento, o que significa a Pastoral Afro-brasileira para a Igreja:

Ao acolher a Pastoral Afro-brasileira (PAB) em sua estrutura de
serviços à Igreja no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) o faz com satisfação e com a certeza de que ela
constitui instrumento importante para a eliminação de preconceitos e
atitudes racistas e, sobretudo, para a animação pastoral da comunidade
afro-descendente. (CNBB, Estudos da CNBB, Doc. 85, p. 7).
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Flávio Tavares Betencourt (1919-2008), destacado religioso e teólogo católico brasileiro que durante
muito tempo se dedicou a orientar a conduta dos católicos frente a outras religiões, através da revista
Pergunte e Responderemos. Nos seus pressupostos as religiões afrobrasileiras eram tidas como seitas e
superstições a serem evitadas pelos católicos por serem falsas e perigosas.
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Engenheiro mecânico paulista que se dedicou aos estudos e difusão da doutrina católica afinada com a
RCC e com a Comunidade Canção Nova. Tido hoje como um dos nomes mais expressivos da Canção
Nova e com rádios e redes de televisão à sua disposição para a difusão de suas idéias, o Professor Felipe
Rinaldo Queirós de Aquino se tornou conhecido em todo o país como representante de uma ortodoxia
teológica católica que retoma um fundamentalismo baseado no que há de mais conservador nessa
doutrina.
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Sendo negro e solidário às diferentes formas de interações entre as culturas religiosas afrobrasileiras e
o catolicismo na Bahia (e mais intensamente em Salvador, na sua região metropolitana e no Recôncavo
baiano), D. Gílio, por ocasião da publicação do documento em questão, também fazia as vezes de
Coordenador do Grupo de Trabalho Afro (GTA) da CNBB.
104
O Padre Jurandyr, na época da publicação do referido documento também exercia as funções de
Assessor nacional da Pastoral Afro-brasileira, Secretário Executivo do Secretariado de Pastoral Afrobrasileira e Presidente do Instituto Mariama.

Ainda na apresentação do documento, os religiosos relembram palavras do papa
João Paulo II, que, durante a sua visita ao Brasil em 1997, afirmara: ―Estes brasileiros
de origem africana merecem, têm direito e podem, com razão, pedir e esperar o máximo
respeito aos traços fundamentais de sua cultura que continuem a enriquecer a cultura da
nação, como cidadãos a pleno título‖.105 Percebe-se então, e isso se confirma nos
documentos oficiais da Igreja no Brasil, que a pastoral junto às comunidades
afrobrasileiras passou a fazer parte das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da
Igreja no Brasil (DGAE).
Não se pode esquecer que essa nova forma de se relacionar com as populações e
culturas afrobrasileiras também é resultado de uma série de discussões intra e extraeclesiais que passaram a ser feitas no período pós-conciliar. As Assembléias Gerais do
Episcopado Latino Americano, Rio de Janeiro (1955), Medelin (1968), Puebla (1979) e,
principalmente, Santo Domingos (1992) também foram esforços que se juntaram a
diversos movimentos de militância social, política pastoral e eclesial, fazendo com que a
Igreja repensasse pontos cristalizados da sua eclesiologia e teologia pastoral.106 O
resultado de tudo isso pode ser percebido em diversas passagens desse documento 85 da
CNBB, como no que segue:

A população afro-brasileira é herdeira de uma profunda tradição de fé.
Suas origens culturais são marcadamente religiosas, e concebem o ser
humano como ser envolvido pela presença divina. Tudo é sagrado.
Não há dicotomias. A ação humana deve atestar sempre esta condição
de união com o sagrado. (...) O AXÉ é a energia vital. A fonte do
AXÉ está no Deus da vida, Senhor absoluto de toda a criação. (...) A
tradição cultural afro-religiosa tem na comunidade a expressão maior
da sua vivência. Trabalhos, festas, práticas religiosas, tudo está
centrado na participação comunitária. Deus se manifesta nas
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CNBB, doc. 63, p. 140. Apud. CNBB, doc. 85, p. 8.
Entre 13 e 31 de maio de 2007 aconteceria na cidade de Aparecida, estado de São Paulo, Brasil, a V
Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. Em relação a Santo Domingo, a
conferência de Aparecida me parece ambígua quanto à questão das religiões afro-americanas. Para ser
mais exato, o documento de Aparecida faz pouquíssimas referências às populações afro-americanas e
suas culturas religiosas. Apesar de denunciar o racismo que historicamente vitima essa população ao
afirmar que ―(...) existe um processo de ocultamento sistemático de seus valores, história, cultura e
expressões religiosas‖ (Documento de Aparecida, 2007, nº 96, p. 50) em outros momentos o Documento
de Aparecida parece contraditório acerca da questão já que ao se referir às populações afro-americanas
diz que ―(...) a Igreja denuncia a prática da discriminação e do racismo em suas diferentes expressões,
pois ofende no mais profundo a dignidade humana criada à ‗imagem e semelhança de deus‘‘ (Idem, nº
533, p. 236) mas silencia a respeito das religiões afro-americanas, apesar de admitir a contribuição dessas
populações para a construção do continente (nº 97). Em função dessa omissão, o que podemos dizer desse
documento é que, no que respeita à valorização das religiões afro-americanas, o documento é, no mínimo,
lacunar.
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expressões comunitárias. A comunidade é a referência ética de todo o
viver. Quem vive comunitariamente se salva, torna-se ancestre; quem
não vive comunitariamente se perde. (Idem, p. 27-28. Grifos meus).

Pode-se perceber nestas palavras como a Igreja Católica mudou sua concepção
em relação aos valores culturais e civilizatórios africanos e afrobrasileiros. Ao
reconhecer, por exemplo, a importância que essas populações reservam para o
comunitarismo e ao associar a produção social do ancestre (Braga, 1995; Santos, 2008;
Leite, 2009) com a ideia de salvação, o documento 85 da CNBB, demonstra conhecer os
valores fundantes das sociedades africanas e afrobrasileiras e reconhece que tais valores
não podem ser negligenciados no seu diálogo com essas populações. Da mesma forma,
ao se referir ao conceito de axé como força vital, a Igreja, novamente, demonstra
simpatia às concepções africanas da existência humana.
Essa mudança de conduta e aproximação por parte da Igreja Católica em relação
às RABs fica ainda mais clara quando se analisa a biografia de religiosos e religiosas
católicos como os Padres François de L‘Espinay, Heitor Frisotti, Luiz Zadra, Frei David
R. dos Santos, Padre Toninho (Antonio Aparecido da Silva), o monge Marcelo Barros
de Souza, e bispos como Dom José Maria Pires e Dom Gílio Felício, que, através do
diálogo e respeito pelas religiões afrobrasileiras, concretizaram as pretensões dessa nova
postura da Igreja e provaram que uma convivência respeitosa mútua é possível.
Com isso, quero chamar a atenção para o fato de que uma convivência tolerante
e de respeito mútuo é possível. Se a Igreja católica conseguiu, outras também podem
conseguir. Naturalmente, tudo que se disse até aqui não isenta a Igreja católica da
violência simbólica, nos termos bourdieunianos, na qual ela, muitas vezes, resvala em
relação às religiões afrobrasileiras. Contudo, espero ter ficado claro que quando falo da
violência atual contra as RABs estou me referindo a um tipo de violência que tem sido
mais praticado por evangélicos pentecostais e neopentecostais. Sendo que, dessa
violência, tanto as RABs quanto os católicos têm sido vítimas.
Fiz toda essa digressão acerca da Igreja católica nas suas relações com as
culturas africanas e afrobrasileiras apenas para justificar duas afirmativas nas quais
acredito sinceramente:
Primeiro, mesmo tendo um histórico de tirania, violência e intolerância a outras
culturas religiosas, salvo o caso da RCC, a Igreja Católica contemporânea tem mudado
significativamente sua forma de enxergar as culturas religiosas africanas e

afrobrasileiras, ao optar progressivamente por uma postura moderada e tolerante. Isso
faz com que possa existir, por exemplo, a categoria ―afro-católico‖, no panorama
religioso brasileiro. O equivalente entre os neopentecostais me parece mais do que
remoto. Tanto é que nunca se teve notícias da categoria ―afro-neopentecostal‖, para se
referir a pessoas que mantém uma dupla vivência religiosa, conciliando, ao mesmo
tempo, práticas neopentecostais e práticas afro-religiosas. Contudo, reconheço que essas
questões ainda merecem análises mais sólidas e profundas.
Segundo, diferentemente do que acontece com a Igreja Católica, as igrejas
evangélicas pentecostais e neopentecostais têm assumido, cada vez mais, uma postura
de ataque, intolerância e violência em relação às religiões afrobrasileiras e à herança
cultural africana no Brasil (Silva, 2007; Pierucci, 1996; Mariano, 1999; Oro, 1996;
Araújo & Virgolino, 2013; entre outros). Ao não fazerem distinção entre religião e
magia, muitos seguimentos neopentecostais, sob o argumento de que as religiões
afrobrasileiras não passam de práticas mágicas, disseminam o ódio e incitam a violência
e a intolerância em relação aos seguidores dessas religiões. E isso tem acontecido tanto
em âmbito nacional quanto internacional, sendo que a situação no Brasil já é
significativamente crítica, como veremos no capítulo seguinte.
É por isso que, neste trabalho, optei por privilegiar na minha análise os atos de
intolerância religiosa infligidos por essas igrejas neopentecostais no que se refere às
religiões afro-brasileiras. Na minha compreensão, nada se compara ao que os
neopentecostais têm feito, quando o assunto é intolerância religiosa no Brasil.107
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Ver, por exemplo, o Mapa da Intolerância Religiosa no Brasil...

Capitulo III
Sobre escola, religião e cultura hegemônica

3.1. Uma cristandade às avessas: neopentecostalismo e intolerância religiosa no
Brasil contemporâneo.

O tema do choque de civilizações, apesar de não ser antigo, não chega a ser
desconhecido nas ciências sociais. Para citar apenas alguns dos seus teóricos, ficarei
com a obra já citada de S. P. Huntington (1997), O choque de civilizações e a
reconfiguração da ordem mundial, e o capítulo dedicado por Juan José Tamayo (2009)
a este tema, no seu livro Fundamentalismos y diálogo entre religiones. Se
considerarmos também a discussão do tema nos estudos afro-brasileiros, podemos nos
remeter à conhecida obra de Roger Bastide (1971), As religiões africanas no Brasil,
sendo que aqui nessa obra Bastide se ocupa em discutir mais as interpenetrações de
civilizações, do que o choque propriamente dito. Contudo, analisando Bastide, é
possível estabelecer um contraponto com a ideia de choque, já que as interpenetrações
constituem uma alternativa de relações entre diferentes civilizações, no caso a ocidental
e as africanas para cá transplantadas no contexto da diáspora provocada pela escravidão.

Como já indiquei no capítulo anterior, aqui estou partindo da ideia de que as
religiões pentecostais e neopentecostais no Brasil adquiriram uma expressão tão forte e
influente, quantitativa e qualitativamente, que começam a se impor como modelo
civilizacional, à medida que se acham na condição de proporem uma cultura
hegemônica pautada em valores que têm sua origem em um rígido fundamentalismo
bíblico e doutrinário.
Quando em ação no âmbito educacional, esses valores tendem a suplantar tanto
os valores antes tidos como universais (a saber, os valores ligados ao catolicismo)
quanto aqueles outros que são tributários de culturas não ocidentais ou cristãs (no caso
os valores culturais africanos e afro-brasileiros). Impõem-se então uma nova espécie de
cristandade. Essa ―nova cristandade‖, na forma que vem sendo imposta pelo
neopentecostalismo à brasileira, pressupõe a asfixia dos valores culturais, conservados
nas comunidades religiosas afrobrasileiras, como os princípios da força vital (axé),
oralidade, circularidade, corporeidade, musicalidade, ludicidade, comunitarismo,
memória e ancestralidade, além do culto à natureza. Trata-se então de um choque de
civilizações. Há mesmo quem fale em etnocídio cultural (Caputo, 2012). Tudo isso sob
os auspícios de uma escola e de um estado cada vez menos laicos e mais
―bibliocêntricos‖ e intolerantes, já que cada vez mais assumem como base de
legitimação da sua ação o velho e conhecido fundamentalismo bíblico-religioso. Cabe
então uma breve explicação acerca do sentido do fundamentalismo que compõe o
substrato da ação desse neopentecostalismo que cada vez mais se torna majoritário no
Brasil, já que é essa mentalidade fundamentalista que dá margem à conduta intolerante
de muitos neopentecostais.
No seu já citado estudo sobre fundamentalismo e diálogo entre religiões, Juan
José Tamayo (2009) discute alguns temas fundamentais e necessários a uma
compreensão das questões implicadas nessa discussão. Entre esses temas estão as
relações entre religião e sociedade, o fundamentalismo religioso, a relação entre
cristianismo e outras religiões, o diálogo inter-religioso, religião e direitos humanos e o
choque de civilizações. Para nossa reflexão, por enquanto, nos basta retomar os temas
ligados ao fundamentalismo e ao choque de civilizações.
Segundo Tamayo,108 ―A palavra ‗fundamentalismo‘ nasce em um lugar
geográfico determinado: os Estados Unidos da América; em um momento histórico
108

A partir daqui, todas as traduções das palavras de Tamayo são traduções livres e da minha autoria,
motivo pelo qual assumo a responsabilidade por elas.

preciso: começos do século XX‖.109 (Tamayo, 2009, p. 75). Ainda nas palavras do
mesmo autor,
O termo ‗fundamentalista‘ se aplica a crentes das mais diversas
religiões, sobretudo a judeus ultra-ortodoxos, muçulmanos radicais e
cristãos tradicionalistas. O fundamentalismo só acontece – mas não
exclusivamente – em sistemas rígidos de crenças religiosas que se
baseiam, por sua vez, em textos revelados, definições dogmáticas e
magistérios considerados infalíveis. Porém, não se pode afirmar que
uma coisa seja inerente a outra. É antes uma das suas mais graves
patologias. (Idem, p. 74).110

É a partir desses pressupostos que Tamayo desenvolve a sua análise do
fundamentalismo neopentecostal norte-americano que, com o passar do tempo, se
espalhará pela América Latina e pelo mundo, chegando aqui no Brasil no início do
século XX. Ao descrever a disseminação desses grupos pentecostais fundamentalistas e
suas principais características, Tamayo afirma:
Produz-se então a irrupção massiva de ―seitas‖ fundamentalistas,
muitas delas procedentes do pentecostalismo norte-americano, com
algumas características bem definidas: leitura literal da Bíblia,
isolamento em relação a outras religiões, condenação do ecumenismo,
puritanismo moral, manifestações espetaculares e miraculosas da
vivência religiosa e ultraconservadorismo político. [Além disso]
Muitas das congregações pentecostais são sectárias, o que fica claro
através da rigidez doutrinal, da manipulação dos princípios
fundamentais do pentecostalismo e na formação social das
assembléias. (Idem, p. 80).111
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―La palabra ‗fundamentalismo‘ nace en un lugar geográfico determinado: los Estados Unidos de
América; en un momento histórico preciso: comienzos del siglo XX‖.
110
―El término ‗fundamentalista‘ se aplica a personas creyentes de las distintas religiones, sobre todo a
judíos ultra-ortodoxos, a mulsumanes integristas y a cristianos tradicionalistas. El fenómeno
fundamentalista suele darse – aunque no exclusivamente – en sistemas rígidos de creencias religiosas que
se sustentan, a su vez, en textos revelados, definiciones dogmáticas y magistérios infalibles. Con todo no
puede decirse que sea consubstancial a ellos. Constituye, más bien, una de sus más graves patologias.‖
(Idem, p. 74).
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―Se produce, entonces, la irrupción masiva de ―sectas‖ fundamentalistas procedentes muchas de ellas
del pentecostalismo norteamericano com unas características bien definidas: lectura literal de la Biblia,
aislamiento de otras tendências religiosas y condena del ecumenismo, puritanismo moral, manifestaciones
espectaculares y taumatúrgicas de la vivencia religiosa y posiciones politicas ultraconservadoras. Existe
un elevado nível de sectarización en muchas de las congregaciones pentecostales, que se manifiesta en el
endurecimineto doctrinal, en el manejo de los princípios fundamentales del pentecostalismo, en la
formación social de las asambleas.‖ (Idem, p. 80).

É com essas características que o fundamentalismo pentecostal chegará aqui no
Brasil em inícios do século XX. E, mutatis mutandis, é com essas características que ele
chegará também nas escolas posteriormente.
Já, ao analisar o fundamentalismo católico, Tamayo faz uma viagem através da
biografia e do governo de alguns papas, mostrando como muitas vezes a Igreja recorreu
ao fundamentalismo, tanto bíblico quanto da tradição, para impor suas crenças, seus
valores e sua visão do que seria civilização. Para Tamayo, entre os pontífices que mais
se destacaram por adotarem posturas fundamentalistas estão Pio VI (1775-1799),
Gregório XVI (1831-1846), Pio IX (1846-1878), Leão XIII (1878-1903), Pio X (19031914) e João Paulo II (1920-2005).112 Segundo sua análise, o Concílio Vaticano II
(1962-1965) teria sido o principal marco que iria possibilitar uma ruptura com esse
fundamentalismo católico, já que o concílio abriu mão da prática do anátema em nome
de um aggiornamento que previa uma relação mais compreensiva com as outras
religiões, entre elas as não-cristãs, como já vimos no capítulo anterior. Contudo, ele não
deixa de chamar a atenção para o fato de que, mais tarde, na América Latina, esse
fundamentalismo reapareceria na Igreja através de movimentos como a Renovação
Carismática Católica, de tendência pentecostal (principalmente no Brasil), e dos
movimentos conservadores como a Opus Dei, Legionários de Cristo, Arautos do
Evangelho e outros. Mais tarde, veremos que são justamente esses movimentos que se
manifestam de forma intolerante em relação às religiões afro-brasileiras. Além disso,
afirma Tamayo, ―Os fundamentalismos têm vocação para reconquista e restauração‖113
(Idem, p. 94). E é justamente por isso, que os fundamentalismos religiosos - e aqui
destaco os neopentecostais do Brasil – se associam a outros tipos de fundamentalismos.
Nas palavras de Tamayo:

O fundamentalismo não se fecha em uma redoma. Geralmente
associa-se com outros fundamentalismos de caráter político,
econômico, cultural e social, com os quais estabelece alianças, a fim
de defender com mais eficácia o etnocentrismo cultural, uma moral
repressiva, sua tendência a exclusões motivadas em etnia ou raça e sua
concepção
religiosa
restauracionista.
[Sendo
assim,
o
fundamentalismo] Utiliza a religião de maneira instrumental para seus
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É muito provável que se o estudo tivesse sido desenvolvido no pontificado de Bento XVI, este
também seria apontado como fundamentalista, tendência na Igreja que só mudaria em 2013, com a
eleição de Jorge Mario Bergoglio, que se tornaria o Papa Francisco, louvado no início do seu pontificado
como moderado e tolerante.
113
―Los fundamentalismos tienen vocación de reconquista e de restauración‖ . (Idem, p. 94).

fins expansionistas e para seus interesses hegemônicos. (Idem, p.
90).114

Todas essas palavras de Tamayo são fundamentais para que compreendamos
melhor alguns fatos acontecidos em escolas brasileiras, mais especificamente em três:
uma em Macaé – RJ - (2009), outra em Manaus (2012) e outra no Rio de Janeiro
(2014), casos específicos que iremos analisar neste trabalho. Nestes casos, que serão
narrados no capítulo cinco, não resta dúvida de que foi uma mentalidade
fundamentalista, nos moldes descritos e caracterizados por Tamayo, que fundamentou a
conduta intolerante tanto dos alunos de Manaus quanto das diretoras e dos pais de
alunos de Macaé e do Rio. No caso de Macaé, ao censurar o trabalho de uma professora
de literatura que utilizava um livro contendo mitos de Exú. No caso do Rio, ao impedir
que um aluno entrasse na escola portando no pescoço colares sagrados ligados ao
candomblé. Da mesma forma, ao explicar essa relação de associação entre o
fundamentalismo religioso e outras formas de fundamentalismos, Tamayo parece estar
se referindo à situação política do Brasil atual, já que cada vez mais, os grupos
religiosos fundamentalistas pentecostais e neopentecostais assumem cargos de decisão
nas diferentes esferas políticas brasileiras.
Ao tratar do choque de civilizações, Tamayo retoma as palavras de Huntington a
fim de tecer uma crítica às pretensões ocidentais de dominação cultural do mundo.
Segundo Tamayo, durante muito tempo o ocidente tentou impor uma cultura única ao
mundo, principalmente através do uso da força. Nas suas palavras:

Viemos de tempos de uma cultura única, a cultura ocidental, como
cultura hegemônica, imperial, auto-considerada universal, sem outra
justificação que não a imposição a outros povos, na maioria das vezes
através da força das armas e não da razão. Uma cultura que se
associou ao cristianismo como religião legitimadora da suposta
universalidade, até dar lugar à chamada cultura cristã. Em função de
uma globalização neoliberal, insiste-se em manter essa dita cultura
como única e universal, quando na verdade ela constitui uma minoria,
tanto quantitativa quanto qualitativa. (Tamayo, 2009, p. 132).115
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―El fundamentalismo religioso no se encierra en una burbuja. Suele asociarse con otros
fundamentalismos de carácter político, económico, cultural y social, com quienes estabelece alianzas para
defender con más eficácia el etnocentrismo cultural, una moral repressiva, la tendencia a las exclusiones
por razones de etnia o raza y una concepción religiosa restauracionista. [Sendo assim ele] Utiliza la
religión de manera instrumental para sus fines expansionistas y para sus interesses hegemónicos.‖ (Idem,
p. 90).
115

―Venimos de tiempos de cultura única, la cultura occidental como cultura hegemónica, imperial,
autoconsiderada universal, sin outra justificación que la imposición a otros pueblos la mayoría de las

Esse seria então o percurso feito por uma cultura que se propunha universal e
que buscava se legitimar através da religião. Novamente reaparece aqui a estreita
relação entre cultura e religião. É por isso que Tamayo, assim como Huntignton,
acredita que a religião possui um papel muito significativo no chamado choque de
civilizações. Tanto na teoria que leva esse nome quanto nos fatos que tal teoria tenta
explicar. Para Huntignton a revitalização das religiões, em distintas partes do mundo,
reforçaria as diferenças culturais, o que acirraria ainda mais os conflitos. Já a
perspectivas de Tamayo é a de que as religiões possuem uma grande capacidade de
influência e mobilização humana que, caso seja bem utilizada através do diálogo interreligioso, da promoção da paz, da dignidade humana e da preservação do meio
ambiente, o dito choque cultural pode ser substituído por uma convivência pacífica,
respeitosa e tolerante entre as religiões, o que contribuiria para uma cultura de paz
vantajosa para todos os povos e nações. Contudo, mesmo Tamayo, reconhece que
raramente as religiões têm optado por essa segunda forma de atuação. Na maioria das
vezes, as religiões têm até contribuído para os conflitos. Retomando as palavras de
Huntington, a respeito dos prognósticos acerca da convivência entre as religiões e os
povos no século XXI, Tamayo relembra que:

No choque de civilizações que se produz no século XX, segundo
Huntington, às religiões se atribui um papel fundamental. Não como
pacificadoras do conflito, mas como autoras principais do mesmo.
Como instância legitimadora ou como o inflamável líquido que se
lança ao fogo para que este não se apague. A função das religiões no
choque de civilizações haverá de ser tão ofensiva como o é a própria
estratégia do Ocidente na tentativa da preservação da sua hegemonia
cultural, política, econômica e militar. (Idem, p. 134-135).116

veces por la fuerza de las armas, y no de la razón. Una cultura que se há associado con el cristianismo
como religión legitimadora de la supuesta universalidade, hasta dar lugar a la lhamada cultura Cristiana.
Por mor de la globalización neoliberal se quiere seguir manteniendo dicha cultura como única y universal,
cuando cualitativa y cuantitativamente es minoria.‖ (Tamayo, 2009, p. 132).
116

―En el choque de civilizaciones que se va a producir em el siglo XXI, según Huntington, a las
religiones se les asigna un papel fundamental, pero no como pacificadoras en el conflito, sino como
actoras principales del mismo, como instancia legitimadora o como el líquido inflamable que se arroja al
fuego para que éste no se extinga. La función de las religiones en el choque de civilizaciones habrá de ser
ofensiva como lo es la própria estratégia de occidente en la preservación de su hegemonía cultural,
política, económica y militar.‖ (Idem, p. 134-135).

As religiões teriam então uma grande participação no choque de civilizações ao
fazerem uso da sua capacidade beligerante. Ora, sabemos que Tamayo se refere a uma
macro-situação que envolve países, nações e grandes religiões como judaísmo,
islamismo, cristianismo, etc. E, caso observemos a situação atual do mundo,
considerando o empoderamento e avanço de grupos extremistas como o Boko Haram117
e o Estado Islâmico,118 por exemplo, veremos que as palavras de Tamayo não são
infundadas. Contudo, ao olharmos para a situação do Brasil como exemplo de um
micro-cosmo que acompanha as tendências mundiais, veremos que o conflito existente
entre a cultura neopentecostal que se pretende universal e hegemônica, ao impor seus
valores de diferentes formas - inclusive através da educação formal - não está
totalmente descolada dessa tendência mundial de ascensão de modelos religiosos
fundamentalistas e intolerantes. E, em se tratando dos elementos básicos que
caracterizam essa cultura religiosa pentecostal e neopentecostal, já vimos que essa
tentativa de se configurar como cultura hegemônica não se dá apenas no Brasil. Dá-se
em todos os continentes, haja vista a presença da IURD em mais de 200 países. Sendo
assim, quando se assiste a casos de intolerância religiosa nas escolas e quando uma lei
como a 10.639/2003 não consegue se efetivar, mesmo sendo de natureza federal, podese atribuir, como o fez a ministra Luiza Bairros em discurso de 2011, a um choque de
civilizações onde estão em disputa valores civilizatórios diferentes. Contudo os maiores
conflitos explodem justamente entre as religiões já que são elas que reivindicam o título
de repositórias desses valores. É por isso que, para Huntington, essa tensão deve
aumentar no século XXI. Contudo, Tamayo pensa diferente já que ele defende que:

As religiões não podem continuar sendo fontes de conflitos, nem entre
si e nem na sociedade. Nem no terreno doutrinal e nem no moral.
Devem reconhecer-se, respeitar-se e estabelecer pontes de diálogo. O
diálogo inter-religioso e inter-cultural constituem o imperativo
categórico e o principal desafio ao qual as religiões terão de
responder, se não quiserem imobilizarem-se, ignorarem-se ou pior
ainda, destruírem-se umas às outras. (Idem, p. 136).119
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Grupo religioso fundamentalista do norte da Nigéria que prega a imposição da charia (lei islâmica),
através de técnicas de atuação terrorista.
118
Organização jihadista que atua no Oriente Médio e propõe o restabelecimento dos califados, atuando
através de técnicas de terrorismo e recorrendo, quase sempre, à violência e à intolerância em relação a
outras religiões.
119
―Las religiones no pueden seguir siendo fuentes de conflito ni entre sí ni en la sociedade, ni en el
terreno doctrinal ni en el moral. Deben reconocerse, respetarse y tender puentes de diálogo. El diálogo
interreligioso e intercultural constituye el imperativo categórico y el principal desafio al que han de
responder las religiones si no quieren anquilosarse, ignorarse o, peor todavia, destruirse unas a otras.‖
(Idem, p. 136).

Esse seria o caminho seguro para o fim dos conflitos entre as diferentes
religiões: o diálogo inter-religioso. Porém, como esperar isso das religiões pentecostais
e neopentecostais no Brasil, principalmente quando se tem como interlocutoras as
religiões afro-brasileiras?
Para Tamayo, dois elementos que dificultam ainda mais o diálogo inter-religioso
são o desconhecimento mútuo das religiões e a desqualificação mútua que também
existe. E, para que se conheçam melhor e não vejam necessidade de desqualificar suas
―concorrentes‖, há que se refletir e praticar a tolerância. Para Tamayo, a tolerância é
mesmo uma atitude inseparável do diálogo inter-religioso, como ele afirma baixo:

Atitude inseparável do diálogo é a tolerância, que não deve ser
entendida no seu sentido passivo e resignado de agüentar, suportar ou
consentir. Porém, de forma ativa, como capacidade de relacionar-se e
conviver com pessoas e grupos humanos pertencentes a tradições
culturais, religiosas e espirituais diferentes das nossas, dentro do
respeito às diferenças e sem pretender impor o próprio credo ou modo
de vida. O mundo das crenças é tão pessoal e intransferível que só
pode ser transmitido por meio do testemunho e da argumentação
fundamentada, mas nunca pela força. (idem, p. 144).120

Até porque, uma vez que a abertura ao outro não implica uma renúncia da sua própria
identidade, as dinâmicas da vida social têm transformado essa abertura à alteridade
numa espécie de dever moral, como atestam as palavras seguintes de Tamayo:

A promoção da tolerância se dá através do conhecimento, da
comunicação e da atitude de abertura, assim como da liberdade de
pensamento, de consciência e de religião. Trata-se de um dever moral,
além de uma exigência política e jurídica. Por isso, sua prática se
impõe, da mesma forma, aos estados, aos grupos e aos indivíduos.
Implica a rejeição do dogmatismo e do absolutismo e a negação da
imposição das próprias idéias aos demais. Mas nunca poderá exigir a
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―Actitud inseparable del diálogo es la tolerância, que no debe entenderse en el sentido passivo y
resignado de aguantar, soportar o consentir, sino activamente, como capacidade de relacionarse y convivir
con personas y grupos humanos pertenecientes a tradiciones culturales, religiosas y espirituales distintas
de las nuestras, dentro del respeto a las diferencias y sin pretender imponer el próprio credo o modo de
vida. El mundo de las creencias es tan personal e intrasferible que sólo puede transmitirse por médio del
testimonio y la argumentación razonada, pero nunca por la fuerza.‖ (idem, p. 144).

renúncia às próprias idéias e crenças e nem compactuar com a
injustiça social. (Idem, p. 144).121

Faz-se mais do que necessário, então, uma educação para a tolerância. E isso é
o que pretendo destacar enfaticamente aqui, antes mesmo de começar a analisar a
situação da tolerância e intolerância nas nossas escolas. Essa educação para a tolerância
se justifica, segundo Tamayo, porque:122
A tolerância é condição necessária para a paz, assim como esta é
condição para o desenvolvimento e a democracia (art. 2.3). O seu
contrário, a intolerância, assume, com freqüência, a forma de
marginalização de grupos vulneráveis e sua exclusão da participação
social e política, e de violência contra eles. Estes fenômenos,
frequentemente, levam à frustração, à hostilidade e ao fanatismo. (Art.
2.1). (idem, p. 144).123

É nessa perspectiva que defendo a implementação da Lei 10.639/2003 nas
escolas brasileiras, considerando, inclusive, o estudo dos elementos e valores culturais e
civilizatórios africanos e afro-brasileiros presentes nas religiões afro-brasileiras. Na
minha compreensão, incluir essa discussão, no currículo, nas salas de aula e no
cotidiano da escola, é reconhecer a contribuição civilizatória dessas populações. E isso
só será possível através de uma consciência e de uma educação para a tolerância. E,
como temos visto, quanto mais a escola se pentecostaliza, mais essa educação para a
tolerância se faz necessária. Nesse aspecto, mais uma vez Tamayo nos ajuda, apontando
caminhos para que essa educação para a tolerância se torne realidade nas escolas:

Para que a educação para a tolerância dê resultados é necessário
desenvolver programas de pesquisas sobre o tema, melhorar a
formação dos professores e o currículo, assim como as políticas e os
121

―El fomento de la tolerância tiene lugar por vía del conocimiento, de la comunicación y de la actitud
de apertura, así como de la liberdad de pensamiento, de consciência y de religión. Se trata de un deber
moral alén de una exigencia política y jurídica. Por eso, su práctica obliga por igual a los Estados, los
grupos y los indivíduos. Implica el rechazo del dogmatismo y del absolutismo, y la negativa a imponer las
próprias ideas a los demás. Pero nunca puede exigir ni la renuncia a las próprias ideas y creencias ni
transigir com la injusticia social.‖ (Idem, p. 144).
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Citando o documento ―Declaración de princípios sobre la tolerância‖, aprovada pela ONU e a
UNESCO, por ocasião da proclamação do ―Año de la tolerância‖, em 1995, quando a ONU completava
seu 50º aniversário.
123
La tolerância es condición necesaria para la paz, así como ésta es condición para el desarrollo y la
democracia (art. 2.3). Su contrario, la intolerância, reviste com frecuencia, la forma de marginalización
de grupos vulnerables, de su exclusión de la participación social y política, y de violência contra ellos.
Estos fenómenos suelen llevar a la frustración, la hostilidade y el fanatismo. (Art. 2.1). (idem, p. 144).

programas educativos. Todos eles devem contribuir para o
―desenvolvimento do entendimento, da solidariedade e da tolerância
entre os indivíduos e entre os grupos étnicos, sociais, culturais,
religiosos e lingüísticos, assim como entre as nações.‖ (Art. 4.2).
(Idem, p. 145).124

Essa é a tarefa que devemos esperar das escolas, já que as religiões, cada vez
mais, apresentam dificuldades de atuarem juntas nessa construção de uma educação
para a tolerância. Mas, vejamos como isso se aplica à questão do negro e das religiões
afro-brasileiras no nosso país.
3.2. Brasil contemporâneo: a escola, o negro e sua herança cultural.

A história do negro no Brasil constitui uma luta incansável por afirmação e
defesa contra preconceitos, discriminações e racismo, como atestam as palavras do
psicanalista Jurandir Freire Costa, citadas no primeiro capítulo. O mesmo se pode dizer
ao se falar da sua memória, principalmente aquela preservada pelas populações ligadas
às comunidades religiosas afrobrasileiras, os terreiros.
Historicamente incompreendidas, perseguidas e combatidas, nas últimas
décadas, essas religiões têm enfrentado novos momentos de perseguições e repressões.
As terríveis páginas de perseguição e violência contra as manifestações religiosas de
origem africanas no Brasil, e posteriormente, às chamadas religiões afrobrasileiras, até
pouco tempo atrás, pareciam fazer parte de um passado da nossa história. A
consolidação da democracia e da república, que trouxe no seu bojo a separação entre a
igreja e o estado, a promulgação de uma constituição dita cidadã, em 1988, e o
amadurecimento das relações entre a religião majoritária (catolicismo) e as demais
manifestações religiosas aqui existentes, deu à população ligada às religiões
afrobrasileiras uma sensação de tranqüilidade a ponto de muitos acreditarem que as
execráveis cenas de invasão de terreiros e prisão de líderes religiosos do candomblé,
umbanda e demais manifestações religiosas afrobrasileiras, teriam ficado para trás.
Lembrava-se então de épocas em que terreiros eram invadidos por forças policiais que,
além de violarem esses espaços de culto, prendiam as lideranças religiosas e agiam
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―Para que la educación en la tolerância dé resultados es necessário desarrollar programas de
investigación sobre el tema, mejorar la formación del personal docente, los planes de estudíos, así como
las políticas y los programas educativos. Todos ellos deben contribuir al ―desarrollo del entendimento, la
solidariedade, y la tolerância entre los indivíduos, y entre los grupos étnicos, sociales, culturales,
religiosos y linguísticos, así como entre las naciones‖.‖ (Art. 4.2). (Idem, p. 145).

arbitrariamente, em atitudes de total desrespeito e intolerância. O que poucos poderiam
imaginar era que, com as futuras mudanças que ocorreriam nas dinâmicas religiosas da
população brasileira, essas formas de repressão voltassem a ser práticas comuns, apesar
de terem assumido outras formas de ação.
Passadas algumas décadas do fim daquele terror, a violência contra o patrimônio
religioso e a memória afrobrasileira retornou com grande violência. E como já
afirmamos no capítulo anterior, os maiores promotores dessa violência são as igrejas
pentecostais e neopentecostais, notadamente a Igreja Universal do Reino de Deus
(IURD).
Casos de agressões contra terreiros e lideranças religiosas se multiplicam pelo
país. Recentemente, ao se pronunciar sobre essas perseguições e agressões, a ministra
da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), Luiza Bairros,
afirmou que ―não se trata apenas de uma disputa religiosa, mas, evidentemente, de uma
disputa por valores civilizatórios‖. Assim, para nós, o crescimento das agressões às
religiões afrobrasileiras pode ser visto como um dos elementos de um intrincado choque
de civilizações, no qual percebemos a tentativa de imposição de uma nova cristandade
neopentecostal contra os valores africanos e afrobrasileiros das comunidades religiosas
tradicionais. Essa ―guerra santa‖ entre neopentecostais e religiões afrobrasileiras já
ocupou muitos religiosos e pesquisadores que, ao mesmo tempo em que tentam
compreender melhor o fenômeno, buscam soluções de mediação para esses conflitos
cada vez mais constantes e públicos.

Invasão policial da Tenda de Umbanda Caboclo Pajelança, situada na Rua Adolfo Augusto Zie Mann,
342, Czerniewicz, no Município catarinense de Jaguará do Sul, em Santa Catarina, no dia 26 de junho de
2010. Fonte: site do Instituto Cultural Aruanda (www.ica.org.br). Autoria das fotos não indicada.

O que assistimos hoje é uma espécie de cristandade às avessas, promovida pelo
crescimento global das igrejas pentecostais e neopentecostais que, a partir dos Estados
Unidos, no início do século XX, se espalharam pelo mundo e hoje se arvoram como a
tendência religiosa predominante em muitos países do mundo ocidental. Esse arremedo
de cristandade inclui não só um movimento religioso mas se apresenta como uma
cultura que transcende as pretensões religiosas e insiste em impor toda uma cultura que
vai desde a imposição de uma moral sexual estritamente pautada nos preceitos bíblicos
até uma interferência e ingerência diretas na política e na atuação dos estados.
Um olhar sobre o panorama religioso internacional contemporâneo nos leva a
perceber que tal movimento religioso tem se alastrado cada vez mais em muitos
continentes. Diferentemente do que temos visto na Igreja Católica (que, como já
explicamos, tem feito grandes esforços no sentido de uma maior compreensão e melhor
convivência com as religiões não-cristãs), por ser de natureza fundamentalista, essa
nova cristandade neopentecostal tem levado consigo um forte ranço de intolerância em
relação às culturas e religiões não-cristãs. Haja vista o que tem acontecido no continente
africano nos últimos tempos e nas áreas de populações indígenas no Brasil

atualmente125. Outra constatação que tem chamado bastante a atenção dos pesquisadores
do campo religioso brasileiro é que nosso país tem assumido um papel cada vez mais
determinante nesse processo ao exportar algumas das principais expressões dessas
modalidades de pentecostalismo e neopentecostalismo. Sobre essa expansão mundial do
pentecostalismo e a participação do Brasil nesse processo, Ricardo Mariano (2005)
constatou nas suas pesquisas, ainda na década de 1990:

A expansão do pentecostalismo constitui fenômeno de amplitude
mundial, posto que este ramo do cristianismo, formado no início do
século na América do Norte, vem crescendo aceleradamente em várias
sociedades em desenvolvimento do sul do Pacífico, da África, do leste
e do sudeste da Ásia. Trata-se de um autêntico processo de
globalização ou transnacionalização dessa forma de protestantismo
popular. Mas nenhum continente supera a América Latina, o caso
mais extraordinário de crescimento pentecostal neste final de milênio.
O Brasil se destaca nesse contexto. Em números absolutos, figura
como o maior país protestante da América Latina, abrigando pouco
menos da metade dos cerca de 50 milhões de evangélicos estimados
atualmente no continente. (2005, p. 9. Grifos meus.).

Ora, entre as principais igrejas que protagonizam essa expansão mundial está a
neopentecostal Igreja Universal do Reino de Deus. A expansão dessa denominação é tão
visível no panorama religioso internacional contemporâneo que os trabalhos acadêmicos
e pesquisas acerca do seu sucesso, expansão e métodos, já chegam às centenas. Não
convém aqui retomar os métodos e fundamentos doutrinários desta igreja. Basta dizer
que o combate às religiões tradicionais locais são um dos principais métodos adotados
por ela nas suas empreitadas expansionistas e proselitistas. Afinadas com as técnicas
mais modernas de marketing religioso, estratégias comerciais e administrativas, a IURD
se adapta a quaisquer situações locais, elegendo geralmente as religiões tradicionais
locais como seus principais alvos de ataque.126
No Brasil esta igreja elegeu as religiões afrobrasileiras como seus arquirrivais e
inimigos públicos. É neste sentido que a perseguição e os ataques às religiões
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Conforme as seguintes notícias que circularam recentemente na imprensa mundial e brasileira:
―Pastores pentecostais tocam fogo em templos indígenas no Brasil. “Urucum é bosta do diabo”.
Disponível
em:
http://www.jornalterradagente.com.br/2012/02/pastores-pentecostais-tocam-fogoem.html?spref=fb. Acesso em: 31/03/2013 às 16h27.
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Conforme largamente descrito por diferentes pesquisadores em Igreja Universal do Reino de Deus: os
novos conquistadores da fé. ORO, Ari Pedro. (Org.). Editora Paulinas, São Paulo, 2003.

afrobrasileiras vão ganhar um aliado oficial. Com isso, os casos de intolerância religiosa
passarão a ser cada vez mais comuns e ganhar mais notoriedade, chegando, inclusive às
escolas. Esse empoderamento dessas igrejas contrasta com o histórico de perseguição
que algumas delas sofreram durante sua gênese, principalmente por parte da Igreja
católica que, durante muito tempo, foi a religião majoritária no Brasil.127 Ironicamente,
aqueles que um dia foram perseguidos, hoje fazem as vezes de perseguidores. Também
por isso acreditamos estar diante da tentativa de imposição de uma nova cristandade, já
que essas igrejas não levam consigo apenas uma mensagem religiosa e sim um conjunto
de valores que apontam na direção de um novo processo civilizacional. Essa conduta
impositiva, intransigente e persecutória que caracteriza as igrejas neopentecostais tem
despertado o interesse de muitos pesquisadores da religião em diversos campos do
conhecimento.
Em 2012, o antropólogo Luiz Mott publicou em sua coluna no jornal A Tarde,
de Salvador, Bahia, um texto no qual acusava os ―evangélicos‖128 - pentecostais e
neopentecostais - de terem subvertido a ordem social na qual historicamente haviam
sido lançados no Brasil. Segundo ele, esses mesmos evangélicos, herdeiros dos
primeiros protestantes que para aqui vieram empurrados pelos ventos da Contra
Reforma europeia do século XVI, haviam passado da condição de perseguidos pela
Inquisição para a de perseguidores.129
O mesmo antropólogo, ao longo do seu texto, argumenta que a postura dessa
parcela da população brasileira, que cresce cada vez mais, ao se posicionar sobre temas
cruciais, ligados à moral sexual e familiar, pluralismo religioso, comportamento e
127

De fato, se analisarmos os dados dos últimos censos demográficos poderemos perceber uma tendência
de perda da hegemonia católica no Brasil. O que contrasta com uma ascensão dos chamados evangélicos,
como fica claro no quadro a seguir:
Religiões declaradas pela população residente nos censos de 1980, 1991, 2000 e 2010
1980
1991
2000
2010
Católica
89,2
83,3
73,7
64,6
Evangélica
6,6
9,0
15,4
22,2
Espírita
0,7
1,1
1,3
2,0
Afro-brasileira
0,6
0,4
0,3
0,3
Outras religiões
1,3
1,4
1,8
2,7
Sem religião
1,6
4,8
7,4
8,0
Total*
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

*Sem incluir aqueles que não souberam responder ou não responderam. Fonte: IBGE, Censos
Demográficos.
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Aqui o termo ―evangélicos‖ refere-se, principalmente aos grupos protestantes pentecostais e
neopentecostais, entre os quais poderemos citar os membros de igrejas como Assembleia de Deus,
Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus,
Igreja Deus é Amor, entre outras.
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MOTT, Luiz. Evangélicos: de hereges a inquisidores. A Tarde, 06-10-2012.

política, se torna cada vez mais intolerante em relação à diferença, assumindo uma
postura extremamente conservadora e violenta. São dele as palavras seguintes:

Tão grave quanto esses abusos contra a população menos esclarecida é
a antipática e anticonstitucional postura de grande parte dos
evangélicos em seus ataques a quem não é ―crente‖: chutaram a
imagem de Nossa Senhora Aparecida e acusam os católicos de
idolatria; demonizam os adeptos do Candomblé, chegando a invadir e
destruir objetos sagrados dos templos das religiões de matriz africana;
instigam ódio aos homossexuais, impedindo no Congresso a
equiparação da homofobia ao crime de racismo. (Mott, 2012).

Aqui pretendo corroborar as palavras de Luiz Mott ao chamar a atenção para as
relações estabelecidas entre os atualmente chamados evangélicos neopentecostais e os
seguidores das religiões afrobrasileiras (principalmente umbanda e candomblé),
pejorativamente taxados de ―macumbeiros‖130.
Acredito que tanto a categoria ―evangélicos‖ quanto a ―macumbeiros‖ são
resultados de um processo de construção de alteridades fortemente marcadas por
disputas de legitimação e afirmação perante a sociedade mais abrangente. Nesse
processo, inicialmente, os adeptos das religiões oriundas das dissidências das igrejas
protestantes reformadas eram chamados pelos então majoritários católicos de ―crentes‖.
Contudo, mesmo simpatizando com essa classificação, já que ela os situava em escala
diferente dos católicos, uma vez que, por contraste, se eles eram os ―crentes‖ os
católicos logo seriam associados a ―descrentes‖, ao serem chamados de ―crentes‖, esses
protestantes lutaram para definir melhor sua identidade através de um duplo
movimento: por um lado passaram a se autodenominar ―evangélicos‖, a fim de se
diferenciarem de outras categorias de protestantes (a seu ver, menos fiéis ao
Evangelho), e por outro construíram uma identidade religiosa antagônica, ao
estigmatizarem os seguidores das religiões afrobrasileiras como se estes fossem
adoradores de demônios. É nesse movimento que a pecha ―macumbeiros‖131 passará a
ser aplicada àqueles religiosos que, para os evangélicos neopentecostais, representariam
a personificação do seu principal opositor: o demônio. Assim, como o outro é a
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Como já foi dito, o termo macumbeiro possui diferentes conotações, dependendo de quem o utiliza e
do contexto no qual é utilizado. Quando proferido pelos opositores às religiões afrobrasileiras ele é
pejorativo e ofensivo. Quando utilizado pelas populações ligadas a essas religiões ele possui um
significado positivo, denotando pertença e familiaridade com esse universo religioso.
131
Veremos mais adiante como, no ambiente escolar essa categoria condensará todos os sentimentos de
aversão, medo e ódio direcionado a alunos, professores e funcionários que assumem ou são associados a
um pertencimento às religiões afrobrasileiras.

principal referência para se definir o eu, como afirma Sandra Jovchelovitch (1998)132,
aqui podemos perceber um primeiro movimento no sentido da construção de uma
alteridade conflituosa entre crentes (nos termos adotados por Mott) e macumbeiros (no
sentido adotado pelos ‗crentes‘). Essa alteridade conflituosa atingirá seu paroxismo nos
mais diversificados casos de intolerância religiosa que, às vezes, se materializa em casos
de agressão verbal ou física. E, como já assinalei, a escola não constitui uma entidade
isolada da sociedade mais abrangente e, sendo assim, esses mesmos conflitos são
observados na escola, como tão bem constatou Caputo (Op. Cit.) e Souza (Op. Cit.).
Para os crentes, os macumbeiros são o outro. E, numa acertada expressão de Ivo
Pedro Oro (1996) que retomaremos adiante, o outro é o demônio. Já na compreensão
dos macumbeiros, os crentes é que fazem o papel de outro. E assim, a relação eu-outroeu vai compondo as diferentes identidades, tanto para uns quanto para os outros.
Percebemos então que, como a maioria dos pesquisadores e teóricos da alteridade
afirma, esse processo de construção da alteridade dificilmente é pacífico. Afinal, como
bem afirmou Edgard de Assis Carvalho (2004), a diferença (quando acentuada a ponto
de gerar os diferencialismos) traz no seu bojo um potencial de inferno. Nas suas
palavras: ―Os diferencialismos contemporâneos têm-se constituído como um dos
maiores desafios da modernidade‖. Já que eles: ―Dotados de uma força centrípeta sem
precedentes, vêm conseguindo disseminar ódios generalizados que se ampliam por uma
violência mimética quase que incontrolável‖. Ora, é bem isso que se percebe nas
relações entre os ―crentes‖ e os ―macumbeiros‖. Entre os neopentecostais e o povo de
axé. Mas, ao que parece, não são apenas os seguidores das religiões afrobrasileiras que
sofrem com as investidas dos evangélicos neopentecostais.
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Na verdade, a grande maioria dos trabalhos e pesquisas ligadas ao tema da alteridade concorda na
importância do outro para a construção da identidade do eu. Desde os trabalhos de Freud até os mais
recentes (e aqui podemos citar Edgard de Assis Carvalho como ponto de chegada), passando por Alain
Tourraine (2009), Stuart Hall (2006), Maria Cecília de Souza Minayo (2002), etc., a compreensão de que
o outro ajuda a configurar o eu é sempre um tema recorrente.

A simbiótica relação entre intolerância religiosa e racismo tem levado alguns grupos sociais e religiosos a
se referirem a ―Genocídio étnico‖, ―Genocídio religioso‖, ―Etnocídio‖ e outras categorias congêneres.

A história mostra que a violência dos evangélicos, no sentido de querer
transmutar os outros, levando-os a tornarem-se iguais a eles, já está presente nos
primórdios da formação da mentalidade pentecostal e neopentecostal.133 E o
instrumento principal dessa imposição é o fundamentalismo (tanto bíblico como
doutrinário), que, em última análise, se fundamenta em visões etnocêntricas da
existência humana. E, como sabemos, há uma distância muito pequena entre o
etnocentrismo e o racismo, como nos fez entender tão bem o antropólogo Claude LéviStrauss, em seu conhecido ensaio Raça e história (Lévi-Strauss, 1980), publicado em
1950.
Foi pautado nessa compreensão, que o pesquisador Ivo Pedro Oro (1996) propôs
o título O outro é o demônio, para a sua análise sociológica do fundamentalismo.134
Segundo ele, essas diferentes identidades, que se cruzam com a identidade protestante
no Brasil, darão margem a um terreno significativamente tenso, no que diz respeito à
construção das alteridades religiosas. Se essa relação já é tensa entre os protestantes e os
outros cristãos, ela aumentará ainda mais quando estes - já na forma de pentecostais e
neopentecostais - passarem a disputar o mercado religioso com as formas religiosas
133

E aqui podemos ser mais abrangentes dizendo que essa prática, na verdade, sempre esteve presente no
Cristianismo como um todo. E a história do Cristianismo e da Igreja não nos desmentiria. Veja, por
exemplo, ROIO, José Luiz Del. Igreja medieval: A cristandade latina. Ed. Ática, São Paulo, 1997.
134
ORO, Ivo Pedro. O outro é o demônio: uma análise sociológica do fundamentalismo. São Paulo :
Paulus, 1996.

tidas por eles como pagãs, primitivas, bárbaras e demonólatras. E, na mentalidade
desses neopentecostais, é justamente isso que as religiões afrobrasileiras representam.
Caso aprofundemos essa discussão veremos que por trás de todo esse conflito
existe a tentativa de se estabelecer uma cultura religiosa hegemônica, mesmo que se
tenha que recorrer ao velho e conhecido maniqueísmo cristão, mais próprio da
cristandade medieval, quando se costumava dividir o mundo entre o bem e o mal, não
deixando ―brechas‖ e nem possibilidade para compartimentos alternativos. É a isso que
assistimos hoje. Podemos então concordar com Edgar de Assis Carvalho quando ele
afirma que os diferencialismos constituem um dos maiores problemas da modernidade.

3.3. Racismo e demonização das religiões afrobrasileiras e suas consequências na
escola

Retomando o citado artigo de Luiz Mott no jornal A Tarde, onde ele fala que os
protestantes no Brasil passaram de perseguidos a perseguidores, convém voltar a essa
temática para continuar nossa incursão nessa história de interações e intolerâncias. Até
porque, o comportamento dos evangélicos criticados por Mott no seu artigo reverbera
nas relações escolares. Isso fica bem claro nos depoimentos coletados por Stella Guedes
Caputo (2012), entre alunos candomblecistas da Baixada Fluminense e por Kássia Mota
de Souza (2010), entre crianças candomblecistas de Juazeiro do Norte (CE). Como
podemos perceber, esses conflitos também reaparecem nas palavras dos meus
interlocutores durante a pesquisa.
Na análise das interações no campo religioso brasileiro podemos substituir as
palavras de Mott, de forma a acomodar melhor nossa análise à sua, e vice-versa. Assim,
o binômio perseguidos-perseguidores também pode ser visto como estabelecidosoutsiders (Elias & Scotson, 2000). Isso porque, o que está em jogo entre evangélicos e
afro-religiosos são os mesmos condicionantes que sempre se colocam nos diferentes
grupos humanos e sociais ao disputarem espaços, prestígio, controle e poder. Acaso não
era isso que os diferentes moradores daquela pequena cidade estudada por Norbert Elias
e John L. Scotson disputavam? A preocupação dos pesquisadores não era a
compreensão dos mecanismos que levavam os diferentes moradores - principalmente os

que já estavam estabelecidos - a construírem uma crença hierarquizadora dos seres
humanos? Aqui acontece o mesmo.
Nessa perspectiva, e ainda de acordo com as palavras de Mott, teria acontecido
com os protestantes no Brasil o mesmo processo que Flávio Pierucci (1999) observou
entre os italianos de bairros como o Brás, em São Paulo. Assim como os italianos do
Brás, ao chegarem ali, foram mal vistos, xingados e rejeitados pela população já
instalada, também os protestantes chegam ao Brasil em desvantagem, numa sociedade
majoritariamente católica, na qual ser católico era quase sinônimo de ser brasileiro135.
Com o tempo, esses protestantes (que gradativamente vão se tornando ―crentes‖,
―evangélicos‖, ―pentecostais‖ e ―neopentecostais‖) se tornam cada vez mais numerosos,
ascendem socialmente e ocupam espaços de decisões políticas, sociais e econômicas
estratégicas (haja vista o progressivo crescimento das bancadas evangélicas nas esferas
políticas brasileiras). Progressivamente, vão se deslocando da posição de outsider para a
de estabelecidos. Uma vez nessa posição (como aconteceu com os italianos de São
Paulo), os evangélicos passam a eleger seus outsiders, sendo que o peso maior dessa
classificação recairá sobre as populações ligadas às religiões afrobrasileiras.
Mais uma vez assistimos aos processos de construção da alteridade.
Considerando então que a construção da alteridade, nesse caso, pressupõe a existência
dos dois grupos em atrito, é possível afirmar que tal conflito, longe de constituir um
risco de anulação total do outro, evangélicos e afro-religiosos precisam um do outro
para existir e afirmar sua identidade. E isso é ponto consensual entre muitos
pesquisadores do campo religioso brasileiro.136 Essa necessidade mútua entre uns e
outros chega ao ponto de alguns analistas perceberem e demonstrarem, com grande
clareza, verdadeiras relações estruturais entre esses dois universos religiosos que, nas
relações visíveis, parecem ser tão diferentes.137 Por isso que o espírito de tolerância se
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faz necessário. É preciso saber conviver. Mesmo assim os neopentecostais insistem em
afirmar e atribuir uma natureza demoníaca para os afrobrasileiros.
Portanto, a briga entre os agentes desses dois universos religiosos é mais uma
etapa da complexa e tensa jornada na construção das identidades religiosas brasileiras.
O problema é que um dos campos nos quais esse embate tem se dado é justamente na
escola. E o mais preocupante é que os sujeitos envolvidos nesse embate são de idades,
formações e níveis de maturidade bem diferentes. Ao congregar nesses conflitos,
crianças, adolescentes, jovens e adultos, alunos, professores e gestores, a escola
alimenta uma disputa que se mostra injusta já que há culturas que se pretendem
hegemônicas e culturas tidas como minoritárias. O resultado é que numa situação de
constrangimento ou opressão, onde o pertencimento religioso está em pauta, o que se
assiste é uma esmagadora maioria composta por professores, gestores e alunos que se
levantam contra uma pequena parcela de alunos ligados às religiões afrobrasileiras. Luta
desigual. Disputa injusta. Jogo sujo. As possibilidades que se apresentam para as
vítimas desse tipo de violência são as seguintes: capitular diante da maioria opressora, o
que significa a reclusão deliberada ao silêncio escolar, como fala Cavalleiro (2000) ou
enfrentar a situação de forma frontal e afirmar-se na sua condição, tentando formas de
positivação da sua identidade. Quando se opta pela primeira possibilidade a criança faz
o jogo da mutilação da vivência da sua identidade cultural e religiosa. Contudo, quando
prefere correr os riscos inerentes à segunda opção, o que se dá é o embate da construção
da identidade pessoal e coletiva, através do jogo da construção da alteridade.
Analisando assim, podemos então perceber que, no processo da construção da
alteridade religiosa brasileira, tanto os evangélicos quanto os afro-religiosos são, ora
estabelecidos ora outsiders. A ocupação de uma ou de outra posição vai sempre
depender das relações estabelecidas e do momento histórico em que cada uma das
partes estiver envolvida. É o eu e o outro, sempre, desempenhando seu papel. Cada um
querendo afirmar sua identidade, em detrimento da estigmatização (Goffman, 2008) e
da superação da identidade do outro. Processo infindável e nunca superável de
construção da alteridade. Nisso concordamos com as palavras de Goffman, quando
afirma:

E já que aquilo que está envolvido são os papéis em interação e não os
indivíduos concretos, não deveria causar surpresa o fato de quê, em
muitos casos, aquele que é estigmatizado num determinado aspecto

exibe todos os preconceitos normais contra os que são estigmatizados
em outro aspecto‖. (Goffman, 2008, p. 149).

E disso nem os neopentecostais e nem os afro-religiosos estão ou estarão livres.
Mott estava certo. Goffman está certo. Enquanto isso, neopentecostais e afro-religiosos
continuam disputando o papel de inquisidores uns dos outros. Porém, como os
neopentecostais possuem uma estrutura incomparavelmente mais arrojada do que seus
opositores (e isso inclui a escola e suas estruturas e agentes), os afro-religiosos estarão
sempre na desvantagem, já que não contam nem com a estrutura política e nem
midiática a ser favor. E quem possui o estado e a mídia a seu serviço, termina possuindo
a escola também. Talvez por isso a Lei 10.639/2003 tenha encontrado tanta dificuldade
para ser implementada de fato e de direito, como vimos falando desde a introdução
deste trabalho. Talvez também por isso a escola tenha mais facilidade de acolher a
identidade religiosa evangélica do que a afro-religiosa nos seus quadros, no seu
cotidiano e na sua prática pedagógica, como bem demonstrou Stela Guedes Caputo
(2012).
Mas não são só os pesquisadores que percebem esses conflitos. Entre os meus
interlocutores, gente que transita entre o terreiro e a escola, essas questões ficaram
muito evidentes, como demonstra as palavras do professor e babalorixá, Pai Vinny de
Logun Edé:

É lamentável. É avassalador o que acontece hoje, porque qualquer
projeto em que a gente inclua a religião afrobrasileira, nome de
orixá, o conhecimento do santo, ele não consegue decolar no âmbito
educacional. (...) Muita resistência. Primeiro que existem muitos
professores que são evangélicos na rede. Existem diretores que são
evangélicos. Existem, obviamente, crianças que são filhos de
evangélicos, e que são absolutamente bélicos, no sentido de combater
as religiões afrobrasileiras ou as informações que elas têm. Como se
elas fossem portadoras de elementos demoníacos. (Professor,
pesquisador e babalorixá Pai Vinny de Logun Edé).

As palavras do Pai Vinny são mais do que emblemáticas para se compreender o
que tem acontecido nas escolas públicas brasileiras. Outro dado importante é que os
mesmos fenômenos têm sido percebidos em todas as regiões do país. O Pai Vinny se
refere a escolas de São Paulo, contudo, como já dissemos, pesquisas como as de Caputo
(2012) são esclarecedoras para entender, por exemplo, o que tem acontecido no Rio de
Janeiro.

Nos seus estudos acerca das relações entre o terreiro e a escola no Rio de
Janeiro, Stela Guedes Caputo captou bem a enorme distância que existe entre essas duas
instituições. Observando e conversando com crianças de terreiros, essa pesquisadora
conseguiu sentir com intensidade o drama que essas crianças e adolescentes sofrem no
ambiente escolar quando têm que lidar com a temática do seu pertencimento às religiões
afrobrasileiras. Segundo ela, enquanto a comunidade religiosa do terreiro oferece às
crianças, adolescentes e jovens a elas ligadas, um ambiente de formação pessoal e
humana, a escola por sua vez tem demonstrado incompetência, parcialidade e até má fé
no tratamento às crianças ligadas a essa religião. Diante do ambiente de hostilidade
presente na escola, a única saída encontrada por essas crianças é esconder ou negar seu
pertencimento religioso, impondo-se uma invisibilidade que, mesmo que não interfira
no rendimento, algumas vezes, pode influenciar até na evasão escolar. Outros
agravantes apontados por Stela nos seus estudos são o proselitismo e a intolerância
religiosa demonstrada por grande parte dos professores que se dizem católicos e
evangélicos; o mau uso do Ensino Religioso (que no Rio de Janeiro, em 2000, tornou-se
confessional); o material didático que privilegia as religiões cristãs (católica e
evangélica) em detrimento das outras e o racismo institucional que dificulta qualquer
prática pedagógica que proponha uma pedagogia mais ampla e menos direcionada.
Quando interrogando suas interlocutoras (as crianças de candomblé), Caputo vai
descortinando uma realidade perversa nas escolas e nas salas de aula. Trata-se de uma
verdadeira opressão que essas crianças sofrem no ambiente onde deveriam encontrar
respeito à diferença e abertura à diversidade. Ao tratar, por exemplo, das soluções
encontradas por essas crianças por ocasião da iniciação, o relato de uma delas, Tainara,
nos dá uma boa proporção do que tem acontecido nas escolas:

Tainara diz que sua professora de religião fala só dos evangélicos e
católicos. Pergunto se ela gostaria que falassem de candomblé. ―Não!
Não gostaria!‖, diz rapidamente. ―por que?‖ insisto. ―Porque eu teria
muita vergonha!‖ Tanto Tauana como Tainara dizem que são católicas
na escola. Para elas, os alunos católicos e evangélicos não precisam
esconder suas religiões e a explicação é a mesma para ambas. ―Porque
católico é católico e macumbeiro é macumbeiro. Eles são aceitos, nós
não!‖ (Caputo, 2012, p. 215).

Já a mãe das garotas, que não precisa freqüentar a escola, tem outra opinião
sobre a atitude de esconder sua religião na escola:

Dona Conceição discorda do comportamento das filhas: ―Acho que
elas deveriam assumir nossa religião, mas penso que a escola
contribui para que elas sintam mais vergonha. Se a escola resolveu
falar de religiões, ela deveria falar de todas as religiões‖, afirma.
(Idem.).

Ora, essa mesma atitude de esconder seu pertencimento religioso na escola, por
parte de alunos e professores, eu também pude perceber na pesquisa Racismo e
educação da rede Pública do Estado de São Paulo.138 A percentagem de alunos e
professores que se disseram católicos, evangélicos, pertencentes a outras religiões e sem
religião, denuncia que, também em São Paulo, ninguém tem coragem de assumir. E a
existência de terreiros, tanto de umbanda quanto de candomblé e encantaria, nas
proximidades dessas escolas prova que a relação entre o terreiro e a escola continua
tensa e mal resolvida. Na minha pesquisa também, esses elementos reapareciam
constantemente através dos depoimentos dos meus interlocutores em campo. Nas
palavras da diretora escolar e egbome de um terreiro de candomblé em São Paulo,
Solange de Oxumarê, essa estratégia de esconder seu pertencimento religioso tem a ver
tanto com o racismo quanto com os discursos neopentecostais de demonização das
religiões afro-brasileiras. Assim ela se explica:

Primeiro que eu tenho uma visão de que a escola não é uma ilha,
dentro da sociedade. Certo? Então, as coisas que acontecem fora,
elas refletem aqui. Aliás, isso aqui é uma explosão social de todos os
problemas que a gente vê aí fora. De todos os aspectos, políticos,
econômicos, culturais, religiosos. Então a intolerância ela é
fortíssima. Ao ponto de os alunos negarem mesmo. Outro dia eu vi um
menino claramente com um colar de Logun Edé. Eu até deixei ele
mais confortável e falei assim: “eu também sou do candomblé, eu sei
do que se trata, eu sou de Oxumarê.” Mas, mesmo assim, ele
continuou negando. Inclusive, eu já encontrei o pai dele dentro de
uma casa de artigos religiosos, mesmo assim ele prosseguiu negando.
Porque é muito difícil mesmo para uma criança, para um adolescente,
se auto-afirmar, reivindicar sua religião e se posicionar publicamente
a respeito dela. (Diretora escolar e Egbôme Solange de Oxumarê).

Em seguida, Solange explica que o medo ou a vergonha de ser quem se é na
escola não atinge apenas as crianças ou os alunos:

Eu falo isso do ponto de vista do aluno, mas não se restringe ao
aluno. Raros são os educadores, e quando eu falo educadores isso
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inclui os professores e os demais profissionais da escola, que
reivindicam, né? Geralmente é uma coisa que fica ali, tem que ser
escondida... Camuflada, de alguma maneira. E acredito que isso tem
alguma coisa a ver com o forte discurso intolerante da sociedade.
Que silencia essa população que frequenta sim os terreiros de
umbanda, de candomblé, muitos na condição de “clientes”, que vão
lá em busca de consultas, de aconselhamentos, e que, na verdade, se
sentem mesmo constrangidos, intimidados, porque sabem da pressão
social que vão sofrer. Então, é muito mais confortável você silenciar
do que você fazer esse enfrentamento. Até porque, não são todos que
estão preparados para o enfrentamento. (Idem).

E ela explica em que consistiria esse ―enfrentamento‖:

Porque se preparar para o enfrentamento significa, para aquele
adepto do candomblé, conhecer a sua religião e falar sobre ela,
explicar coisas a respeito dos nossos rituais que são totalmente
distorcidos por quem está do lado de fora e que vê com olhos
preconceituosos, discriminadores, do ponto de vista do ocidente e não
da cultura. Do ponto de vista do cristianismo, inclusive, que
historicamente fez questão de demonizar os nossos orixás. Então, se
você não conhece, se você não tem elementos, quando você vai fazer
esse enfrentamento você se sente mais fragilizado. (Idem).

Essa é uma autocrítica que o povo de axé faz e que também é recorrente nos
depoimentos dos meus interlocutores. Ou seja, não se trata apenas de reivindicar
direitos em relação aos agressores. Trata-se também de um desejo de maior união,
organização e conscientização por parte da população ligada às RABs. Essa autocrítica
aparecerá de forma bem contundente na entrevista com o dirigente regional de ensino e
babalorixá, Pai Reinaldo de Oxósse. Ao falar do desprezo que muitas vezes a sociedade
e a escola manifestam em relação ao terreiro, ele expõe uma das fragilidades internas
comuns às religiões afrobrasileiras. Ao comentar a forma como a escola olha para essas
religiões, ele constata que esse olhar de desconfiança e até menosprezo:

Como se ela não tivesse nada a contribuir, como se ela não fosse
legítima. Como se ela não tivesse legitimidade, por si só. Como se ela
não fosse legitimada. O cristianismo pra eles tem uma legitimação. E
as religiões afrobrasileiras não tem uma legitimação. E eles se
aproveitam de quê? Eles se aproveitam dessa falta de organização
política que as pessoas dessas religiões têm. Nós não temos
representações nossas por quê? Porque não somos organizados.
(Diretor regional de ensino e babalorixá Pai Reinaldo de Oxósse).

E, continuando no sentido de uma autocrítica, o Pai Reinaldo propõe um
caminho possível no sentido de melhorar a relação entre terreiro, sociedade e escola:

Eu acredito sim que o terreiro possa contribuir. Desde que ele comece
essa reflexão dentro do terreiro. Eu acho que os terreiros estão
deixando a desejar nesse aspecto de discutirem com os filhos a
respeito da religião, dos seus fundamentos, da sua contribuição
social. Então, eu acho que desde que os terreiros consigam fazer um
trabalho interno de reflexão e discussão sobre a importância disso
para os que estão dentro, a partir disso ele pode sair e pode dar uma
colaboração. (Idem).

Nesse sentido, percebo que há uma certa consonância entre as conclusões de
Caputo, as conclusões da pesquisa Racismo e Educação e as da nossa interlocução em
campo. Os elementos dessas diferentes pesquisas confirmam que a escola continua
incapaz de acolher a diferença no que diz respeito às pluralidades religiosas existentes
na nossa sociedade. E esse problema não se restringe a São Paulo e ao Rio de Janeiro.
No Brasil inteiro pode-se perceber a existência do mesmo problema. Haja vista os
vários trabalhos acerca dessa temática e da Lei 10.639/2003, que tem se multiplicado
cada vez mais Brasil afora. Para citarmos apenas alguns desses trabalhos, relembremos
aqueles aos quais já fizemos referência: Caputo (2012) nos mostra a situação no Rio,
Rachel Bakke (2011) nos mostra como a questão está em São Paulo, Kássia Mota
(2010) nos traz notícias de como isso anda no Ceará, Marise Santana (1999, 2004) nos
relata como está no interior e no Recôncavo da Bahia, Erisvaldo Santos (2010) fala da
situação em Minas Gerais, Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Pará, e assim por diante.
No meu caso, minha pesquisa tem demonstrado que, além dos muitos problemas
que a intolerância religiosa na escola e na sociedade mais abrangente tem colocado em
pauta, há também um processo de autocrítica e reflexão por parte das populações afroreligiosas. Isso faz com que a própria religião seja repensada. E, à medida que isso
acontece, há também um processo de conscientização e politização por parte dessas
populações. Exemplo disso é a mudança de postura de algumas adolescentes
entrevistadas por Caputo no Rio. Ao falar de Tauana, por exemplo, Caputo repete uma
frase dessa sua interlocutora que, em função da sua ligação com o terreiro e por causa
dos casos de discriminação que vivia na escola, ao longo da pesquisa, passou da postura
de camuflagem e silêncio total para a condição de militante de movimento negro
organizado. É de Tauana a frase que Caputo reproduz na página 262 do seu livro: ―Sou
ekedi, negra, tenho cabelo crespo e sou percussionista‖ (Caputo, 2012, p. 262). Ora,

conhecendo o sofrimento que essa garota havia passado na escola por causa da sua
ligação com o candomblé, essa sua mudança só demonstra, mais uma vez, a estreita
relação entre as religiões afrobrasileiras e o sentimento de pertencimento étnico-racial
das populações ligadas a essas religiões, o que também corrobora as opiniões de
Caputo, minhas e dos nossos interlocutores, de que nesses casos de intolerância
religiosa também há racismo.
Portanto, há também que se pensar, como já foi dito, no significado que esses
embates têm para a construção da alteridade, quando se trata de uma autorreflexão por
parte das populações vitimizadas. Mas, eu bem sei que violência nenhuma pode ser
defendida em nome da construção de uma alteridade, seja ela qual for. Seria mesmo um
grande contra-senso dizer que as violências desumanas sofridas por essa população se
justificariam em nome de uma mudança na auto-imagem das religiões afrobrasileiras. O
que quero dizer é que todos esses processos são extremamente complexos e que,
portanto, qualquer pesquisador preocupado em entendê-los deve redobrar seu cuidado e
perspicácia.
Quando relacionados com as exigências impostas pela Lei 10.639/2003, nos
trabalhos desses diversos pesquisadores citados, a conclusão é a mesma: a Lei não tem
sido implementada de forma satisfatória. E as causas dessa defasagem detectadas pelas
pesquisas também são as mesmas: racismo, intolerância e incompetência, tanto da
escola quanto de seus agentes, entre eles os alunos. E quando o assunto é trabalhar a
temática religiosa, o problema se agrava ainda mais. Qualquer referência aos elementos
desses universos religiosos se torna motivo de celeuma e de alvoroços, como aconteceu
em Manaus139. Esses são alguns dos resultados da demonização das religiões
afrobrasileiras. Campanha infame que começa nas igrejas, encontra respaldo nas
famílias e termina desembocando na escola. Tristes constatações que exigem
posicionamentos mais enérgicos e consequentes tanto por parte dos agentes escolares
quanto do estado e da sociedade como um todo.
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3.4. A escola como mantenedora e reprodutora da ordem estabelecida e a Lei
10.639/2003
Quando se pretende uma análise da importância e do papel da escola em uma
dada sociedade há de pensá-la também na perspectiva de uma instituição que está
diretamente relacionada com a reprodução dos valores cultivados e incentivados por
esta sociedade. Nesse sentido, caberia aqui retomar a discussão que vê a escola como
responsável tanto pela manutenção de determinadas configurações sociais quanto pela
inculcação de conhecimentos, saberes e valores (Bourdieu, 2007; 2008; 2011), também
compreendidos como ―capital cultural‖.
Assim, quando a escola desempenha o papel de mera reprodutora das estruturas
sociais existentes e da cultura hegemônica, ela tanto atua como veículo de disseminação
da cultura e ideologia dominante como faz as vezes de plataforma de difusão dos
valores que determinados grupos sociais, culturais, políticos e religiosos consideram
como valores a serem reproduzidos e transmitidos às gerações futuras. Olhando a escola
dessa perspectiva, podemos mesmo afirmar que, no que tange à questão aqui em análise,
a respeito da forma como o negro e sua cultura têm sido tratados pela escola, essa
relação tem sido marcada por práticas e condutas que revelam o quanto a escola ainda
continua presa à disseminação, ideologicamente enviesada, de valores ligados aos
grupos historicamente majoritários, a saber, as classes social e economicamente mais
favorecidas e aos valores religiosos e culturais relacionados com o universo cristão católico e evangélico.
No que concerne a essa forma de atuação da escola, Pierre Bourdieu (2007;
2008; 2011) concorda que ela possui um importante poder de inculcação de valores e
que, na maioria das vezes, os valores que são inculcados são aqueles ligados às classes
dominantes. E não foi justamente essa forma de atuação da escola que autores como
Paulo Freire combateram, ao criticar uma forma de fazer pedagógico equivocada, a qual
ele chamou de ―bancária‖ (Freire, 1987)? E não foi com a intenção de superar essa
limitada forma de atuação da escola que ele propôs uma pedagogia libertadora (Freire,
1996), que deveria se pautar na autonomia dos sujeitos em processo de aprendizagem?
Nessa questão em particular, também estou de acordo com o pensamento de
Bourdieu e Freire. Contudo, a realidade da escola brasileira demonstra que ela continua

na situação de mantenedora e reprodutora da ordem estabelecida, assim como fez no
período colonial e imperial. E com isso, a implementação da Lei 10.639/2003 continua
encontrando dificuldades. Isso cria uma situação de verdadeira contradição dentro da
escola sempre que há tentativas e iniciativas de implementação da Lei, já que os
professores - muitas vezes negros - sabem da importância de desenvolver esse trabalho
mas esbarram no racismo institucional existente na escola que dificulta esse trabalho tão
fundamental. Até porque, funcionando a escola como mantenedora e reprodutora das
estruturas sociais existentes e da cultura hegemônica, se houver uma sociedade e um
estado racistas - como de fato há no Brasil -, ela tenderá a reproduzir esse racismo no
âmbito das suas relações e do seu funcionamento, começando pelo currículo, passando
pela cultura da escola e se estendendo até seus mecanismos de promoção ou retenção. A
preocupação com essa realidade aparece de forma muito contundente na fala de uma das
nossas interlocutoras em campo:

Eu acho que os educadores estão dentro da escola pública lutando e
remando contra a maré, mas não abrem mão, e a gente não abre mão
mesmo, de fazer esse trabalho que é importante e que só a gente fará.
Não adianta que não virá de cima pra baixo. É um trabalho de baixo
pra cima. Aliás, a própria existência da Lei já é um resultado dessa
pressão de baixo pra cima, porque ela é uma conquista dos
movimentos sociais organizados, que têm uma história no Brasil. E
assim, isso tudo é o professor que está lá na ponta da lança, que tem
que fazer mesmo o enfrentamento. (Diretora de escola e egbôme
Solange de Oxumarê).

E, admitindo que a tarefa reservada aos professores não é nada fácil, Solange de
Oxumarê continua:
É difícil, é extremamente difícil, porém é extremamente necessário.
Porque todo mundo que tem clareza da importância da lei, da
importância dessa temática, de fazer essa discussão, não abre mão
mesmo. Então, coloca isso dentro do seu plano de ensino, cria espaço,
vai sofrer perseguição de gestores, como a gente já ouviu relatos, de
gestores que perseguem professores negros, homossexuais, etc., ou
socialmente desfavorecidos, que é a grande, a maior parcela da
educação, porque nós somos formadas, principalmente por mulheres,
há um grupo muito expressivo de professores e professoras negros e
negras. O que também não é fruto do acaso. Dentro do leque de
possibilidade que tem para escolarização e profissionalização do
trabalhador e do pobre no Brasil, do negro e da negra, pobres
também, a educação tem sido a principal profissão. Não sou eu que
estou dizendo, são os dados estatísticos que comprovam isso. (Idem).

Ao afirmar que ―Não adianta que não virá de cima pra baixo. É um trabalho de
baixo pra cima” e ressaltar que a lei tem sua origem na luta dos movimentos sociais,
essa gestora iniciada no candomblé, alerta para o posicionamento na escola que sempre
está alinhada com os valores dos grupos sociais cujos valores são reproduzidos através
da escola. Segundo ela, a escola nunca se afastou desses grupos mais favorecidos e,
nesse jogo, a população negra termina sendo vítima de uma escola que, assim como o
estado, age de forma a manter as diferenças sociais, econômicas e culturais que sempre
marcaram a história do Brasil. Isso aparece ainda mais claro nas seguintes palavras dela:

O que é reflexo também de todo o processo histórico que a gente
sofreu e sofre, por ser negro. Então, cabe a gente os postos de
trabalho mais desprestigiados e menos remunerados. É
desprestigiado porque não se quer, dentro de uma escola pública, que
o filho do trabalhador tenha conhecimento. Não é um objetivo dessa
elite que dirige o nosso país, oportunizar aprendizagem e
conhecimento para os menos favorecidos. Porque conhecimento
significa poder. Significa capacidade de refletir, de argumentar, de
ter mais elementos pra você fazer um enfretamento de classe que a
gente faz cotidianamente, mas faz em condições desfavoráveis, porque
não detemos conhecimentos necessários. Então, é por isso que a gente
se encontra tão dividido. Então, eu vejo assim que a Lei ela acontece
a duras penas, porque os professores militantes reivindicam e fazem
esse trabalho na sala de aula acontecer, enfrentando todas as
adversidades. Porque os principais usuários da escola pública, isso eu
quero fazer questão de registrar, são os afrodescendentes. Quem é que
está na escola, nos bancos escolares hoje das escolas públicas? São os
filhos dos trabalhadores, na sua maioria negros e negras, ou
afrodescendentes. (Idem).

Vê-se claramente, nas palavras dessa gestora, o quanto a escola se compromete
com a reprodução tanto das estruturas sociais quanto econômicas. A essas palavras de
Solange eu só acrescentaria o fato de que, com a crise atual da escola laica - crise essa
que autores como Caputo, tem ressaltado -, a escola tem se reaproximado cada vez mais
da igreja, só que não mais da igreja católica e sim das diversificadas correntes
evangélicas. Esse movimento de retorno à religião estaria, segundo alguns
pesquisadores (entre eles Luiz Antônio Cunha, 2013) relacionado com as
transformações, sociais, econômicas e culturais pelas quais o país tem passado nos
últimos tempos, como bem demonstra essas suas palavras:

Os professores, os dirigentes educacionais e os políticos, de modo
geral, estão de acordo sobre o que acreditam ser uma ameaça de
descontrole social existente nos bairros populares, ameaça essa que

estaria, também, dentro das escolas públicas, na forma de
comportamentos indesejados, de agressividade e de resistência dos
alunos à escola. A religião seria a ―solução‖ encontrada pelo Estado e
pelo magistério. O Estado abdica de sua função socializadora e cede
às instituições religiosas parte de suas responsabilidades. O
magistério, por sua vez, sobrecarregado pela falta de pessoal, não
consegue dar conta das atividades correntes da escola nem promover
atividades artísticas, culturais, esportivas, comunitárias ou de lazer
que sejam capazes de enriquecer o ambiente escolar e as vidas das
crianças que as freqüentam e as de suas famílias. As bibliotecas são
inexistentes e, frequentemente encontram-se trancadas, com acesso
restrito. Tampouco há atividades multiprofissionais de apoio aos
estudantes, que contem com a intervenção de psicólogos, assistentes
sociais ou profissionais da saúde. Numa palavra, há um vazio na
escola, que é preenchido pela religião. (Cunha, 2013, p. 23-24).

É assim que Cunha reconstitui, de forma muito clara e consciente, o processo
pelo qual escola e igreja se revezam no controle da população. E, em meio a todo esse
movimento os professores terminam se tornando agentes a serviço do avanço da religião
no campo da educação e, consequentemente, co-participantes no processo de
colonização religiosa da escola. Até porque, como afirma Cunha:

Mesmo existindo um sentimento de que a escola deva ser laica, o
professorado capitula e acaba aceitando a oferta que vem de fora da
escola. Na prática, as aulas de religião acabam justificadas pelos
professores como uma ferramenta a mais na luta pelo fortalecimento
do controle social e consequentemente preservação de sua autoridade.
A percepção generalizada de que há uma predisposição, entre muitas
famílias de alunos, de adesão a um credo religioso faz com que esse
caminho pareça útil, inclusive para professores e diretores que não
estão pessoalmente envolvidos na prática de alguma religião. (Idem, p.
24).

Aqui nos deparamos então com uma nova realidade, no que tange à relação
escola-igreja, educação-religião. Se antes a simbiose se dava entre família e igreja,
simbiose essa que depois teria cedido vez a uma relação mais estreita entre escola e
família, a realidade que hoje se põe diante de nós é uma simbiose entre escola e igrejas
evangélicas. E nessa dinâmica o fator mais preocupante é que o discurso evangéliconeopentecostal que tem pautado esse processo todo está repleto de fundamentalismos,
etnocentrismo, intolerância, e em última análise, racismo. Retomarei essa questão mais
adiante, ao fazer referências aos estudos de Santana (1999; 2004) e Santos (2010), por
enquanto é suficiente chamar a atenção para essas profundas transformações pelas quais
tanto o campo educacional quanto o político e religioso tem passado no Brasil.

Contudo, ao tratarmos da relação entre a escola e a reprodução das estruturas
sociais dominantes, vale ressaltar que essa relação vai além da reprodução das
estruturas. A mesma coisa se pode dizer no que concerne aos valores que sustentam
essas estruturas e que são tidos como merecedores de reprodução. E, como na nossa
sociedade uma das principais instituições tidas como repositório de valores são as
religiões, quando o assunto é religião, a escola também não pensa duas vezes antes de se
posicionar: fica sempre do lado dos grupos majoritários e de maior expressão na
sociedade. Isso influencia tanto os currículos quanto o fazer pedagógico cotidiano. Até
porque, mesmo havendo parâmetros curriculares nacionais e uma gama de orientações
curriculares específicas, voltadas para a garantia de uma educação multicultural e
inclusiva, as dinâmicas sócio-religiosas sempre influenciam o fazer pedagógico dos
professores, já que as vivências pessoais, a história individual e o pertencimento
religioso dos docentes e gestores não estão totalmente desligados da sua atuação como
profissional da educação, haja vista os estudos desenvolvidos por Marise Santana
(1999; 2004) e Erisvaldo Pereira dos Santos (2010).

3. 5. Os professores e a intolerância: o problema da formação

Um dos principais temas que tem adquirido muita importância nas discussões a
respeito da relação entre a escola e a história e cultura afrobrasileira é justamente a
formação dos professores. Esse quesito é deveras fundamental já que, independente das
orientações e da legislação oficial, os professores representam a objetivação de toda
ação pedagógica dentro da escola. Sendo assim, deve-se admitir a centralidade do papel
do professor quando o assunto é a discussão em torno das relações étnico-raciais na
escola. E, como sabemos, mesmo antes da promulgação da Lei 10.639/2003, muitos
pesquisadores e profissionais da educação já manifestavam certa preocupação com esse
tema.140 Muitos deles, como era de se esperar, eram negros e, em alguns casos, ligados
às religiões afrobrasileiras. Tomarei então dois pesquisadores preocupados com essa
problemática, sendo que os dois falam da privilegiada, mas nem sempre confortável,
posição de quem transita entre o terreiro e escola.
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Quando se dedicou às suas pesquisas a respeito da formação e do trabalho
docente, Marise de Santana (1999) declarava estar interessada em analisar ―A formação
e o trabalho do docente frente ao desafio de ter sido formado por uma tradição
maniqueísta, branca e cristã e ter necessidade de atuar no desenvolvimento de uma
educação que respeite as diversas formas de expressão cultural, conforme proposta do
Ministério da Educação e Cultura – MEC‖. Note que aqui ainda não há menção à Lei
10.639, já que ela ainda estava em processo de gestação e discussão nas diferentes
instâncias de luta pela promoção da população negra brasileira.
Ao estabelecer como campo de pesquisa a cidade baiana de Jequié, aonde a
pesquisadora vivia e atuava como professora de ensino superior, Santana cria uma rede
de interlocução com um grupo de professores e professoras de educação básica naquela
cidade. Em uma passagem da sua dissertação, Santana relata um depoimento de uma
professora a respeito da convivência de diferentes religiões em uma escola pública de
Jequié:

Perguntei o que ela faria se um aluno lhe dissesse que seu deus era
Buda e ela respondeu: ―Bom, eu não iria falar abertamente que não
seguisse essas coisas, eu iria procurar mostrar dentro da minha
religião, dentro da palavra de deus, que aquilo é errado, mas sem
impor nenhuma religião a ele, tanto que nas minhas orações no início
da aula, eu respeito qualquer religião que tenha na sala de aula, se o
aluno permanece de pé e não faz o sinal da cruz, eu não pergunto o
por quê, porque eu sei que ele é de outra religião (...) eu sigo a minha
e mostro a minha a eles e mostro a verdade de maneira sutil (...)‖.
(Santana, 1999, p. 107. Grifos meus.).

Este depoimento é um exemplo típico de que a formação, assim como a história
pessoal e o pertencimento religioso, influenciam sobremaneira o fazer pedagógico dos
professores. Em outras palavras, a escola termina sendo espaço de atuação de
disseminação dos valores que os professores têm como verdade, como fica bem claro
nas palavras dessa professora.
Contudo, em se tratando da Bahia, a situação da educação refletida nesse
depoimento não se resume à região polarizada por Jequié. Nos anos subsequentes ao
término dessa primeira pesquisa, Santana prosseguiu suas pesquisas, só que agora
elegeu como elemento de análise O legado ancestral africano na diáspora e o trabalho
docente. Sua assertiva era que na escola se dava uma espécie de desafricanização para a
cristianização. E novamente os principais agentes desse processo eram os professores.
Mas como isso se dava? Santana explica: ―Buscamos mostrar como docentes,

impregnados pela doutrina cristã, discriminam os saberes da cultura afro-brasileira,
deixando de tomá-los adequadamente em seu trabalho na escola, dissociando a teoria da
prática. (Santana, 2004).141 Travando uma interlocução com professoras e professores
das cidades de Candeias e São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano, Santana
desenvolve a pesquisa-ação que comprovaria, mais uma vez, o quanto a formação e o
pertencimento religioso das professoras influenciam no seu fazer pedagógico quando se
tenta desenvolver uma educação inclusiva e multicultural.
Fundamentando-se nos depoimentos dos professores envolvidos na pesquisaação, Santana é categórica ao afirmar que, mesmo havendo orientações curriculares que
preveem a valorização das diferentes manifestações e expressões culturais na escola:
―Todavia, os docentes (afro-brasileiros, católicos e protestantes), com formação
cristianizada, através dos ensinamentos do mito cristão, acabam por desenvolver
atividades que promovem o processo de desafricanização pela cristianização.‖ (Santana,
2004).
É a partir desses pressupostos que Santana busca respostas para a pergunta que
norteia a sua pesquisa: ―Como, impregnados/as por seus valores religiosos, professoras
e professores lidam com o legado africano no âmbito de seu trabalho docente?‖ Santana
explica, que:

Para responder a essa indagação, desenhamos um caminho para trilhar
elegendo as seguintes hipóteses: 1) Os docentes de quaisquer
denominações religiosas não trabalham tomando os símbolos e mitos
trazidos pelas crianças, a partir das suas vivências da diversidade do
vivido, pois, historicamente, os únicos símbolos e mitos que fazem
parte do ―bom senso‖ da aprendizagem lógica e objetiva da escola são
os do mito-cristão; 2) os valores das doutrinas religiosas cristãs,
professadas por docentes, negam e excluem os saberes deixados pelos
africanos; 3) na atualidade a ―higiene mental‖ preconizada na década
de 30, utiliza-se do espaço escolar através do folclore, dos PCNs, do
―Dia da Consciência Negra‖, para ensinar conteúdos da ética
integracionista. (Santana, 2004, p. 18).

A mim interessa, principalmente, as duas primeiras hipóteses já que o que
estamos tratando aqui é a questão das religiões e os valores culturais e civilizatórios que
podem estar vinculados a elas. Retomo essas hipóteses de Santana justamente como
parâmetro de uma pesquisa anterior à Lei 10.639 e que constata os mesmos problemas
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que constatamos hoje com as pesquisas mais recentes em torno das dificuldades de
efetivação dessa Lei. Veja bem, no recôncavo Baiano, região fortemente marcada tanto
por uma substancial população negra quanto pela presença da cultura afrobrasileira, a
pesquisadora já reconhece não haver uma prática pedagógica capaz de trabalhar com os
valores culturais afrobrasileiros, em função do pertencimento religioso dos professores.
Da mesma forma, ela admite que os valores das doutrinas religiosas cristãs, professadas
por docentes, negam e excluem os saberes deixados pelos africanos. Perceberemos a
mesma coisa em pesquisas como a já citada Racismo e educação na rede pública do
estado de São Paulo, e nos estudos de Caputo, Souza e Bakke. Outros elementos
comuns que encontrei na minha pesquisa de campo e que já aparecem em Santana são a
dificuldade dos docentes em assumirem a sua identidade religiosa na escola e o estigma
existente em torno das religiões afrobrasileiras que associam essas religiões a outras
práticas socialmente reprováveis. Nas palavras de Santana, assim, essa situação é
descrita:

Nas conversas que tivemos com os responsáveis pelos terreiros,
chamou-nos a atenção sua despreocupação com a questão da adesão
de novos adeptos ao candomblé. O terreiro pensado como local de
aprendizagem da ética ancestral africana é muito importante. Neste
espaço estão as referências de uma tradição que viveu sempre na
marginalidade dos discursos de tal forma que, os parentes das pessoas
ligadas ao terreiro não conseguem falar dessas tradições religiosas
para seus descendentes, da mesma forma que ex-prostitutas, expresidiários, ex-drogados tem receio de falar de seu passado. (Op. Cit.
p. 117).

As palavras de Santana parecem ser muito fortes ao criar uma linha de
comparação entre a identidade afro-religiosa e essas categorias sociais historicamente
discriminadas, todavia, é isso mesmo que tem acontecido. Como o estigma atinge a
ambos, muitas vezes a conduta de ambos se assemelha, no sentido de negar sua
condição de pertencimento. E aqui podemos recordar a sociologia do estigma de Ervin
Goffman, quando ele fala das diferentes estratégias desenvolvidas pelos portadores de
estigmas - sejam eles físicos, morais ou sociais. O mesmo comportamento pude
perceber entre os professores, professoras e alunos que pesquisei em São Paulo, tanto
nas escolas, durante a pesquisa Racismo e Educação, a Lei 10.639 na rede pública do
estado de São Paulo, quanto durante minha interlocução nos terreiros com os
seguidores de religiões afrobrasileiras que trabalham com educação. Isso faz com que
muitos professores escondam seu pertencimento religioso ou mesmo só o revele muito

tempo depois de já ter conseguido a confiança e afeição dos alunos, como demonstra a
fala de uma das minhas interlocutoras. Ela diz que o medo de falar sobre o assunto
atinge alunos e professores. Ela também fala da sua experiência pessoal e que
geralmente procura ganhar a confiança dos alunos para que, na hora que se fizer
necessário tocar no assunto, não haja reações negativas. Assim ela se explica:

No estado também tem alunos que já me disseram que são [ligados a
terreiros]. Mas, não em público, declaradamente. Depois da aula. Uns
tem medo que os colegas não conversem mais com eles ou que os
vejam com olhares diferentes. Aí eles não vão se abrir mesmo. Teve
uma aluna que já falou pra mim, no particular. Só uma colega da sala
dela sabia que ela era. E essa menina sempre estava calada. Depois
que ela se abriu comigo, nossa! No corredor ela fala comigo, no meio
da sala ela fala comigo. Antes ela não abria a boca, agora ela fala
muito. Aí eu contei pra ela que eu também era. Por que no particular,
assim, eu não cheguei a abrir, de cara, que eu era. Depois, com um
tempo, em algumas salas, que eu dei aula no ano passado, já sabem.
Agora, nas que eu entrei esse ano não sabem ainda por conta do
preconceito. O que é que você faz? Você tenta mostrar pra pessoa te
conhecer primeiro, saber quem é você sem os estereótipos que a
religião pode acarretar a você. Para aquela pessoa, se você contar,
ela vai ser indiferente. Se você é evangélica, se você é umbandista, se
você é candomblecista... Agora, se você contar logo de início, elas
não vão te aceitar. Mas aí, os outros, já por conhecerem um pouco, aí
eles já sabem que você é aquela pessoa, senão vai... Se a professora é
de candomblé “então ela é isso, aquilo, aquilo outro”... (Professora
de História, Muzenza e Yákekerê Carla de Mutalambô).

Trata-se daquilo que, no primeiro capítulo, chamei de ―O medo ou a vergonha de
ser quem se é‖. Porém, deve-se ressaltar que esse ―medo de ser quem se é‖ já é
condicionado pelo ―medo de que saibam quem eu sou‖. A estigmatização, todavia, tem
um objetivo bem claro: delimitação de espaço. Ao estigmatizar o negro e o
macumbeiro, o branco cristão (e mais acentuadamente evangélico) pretende lançá-lo em
um lugar marginal. E nisso também estou de acordo com Santana já que ela afirma que:
―Percebemos que da mesma forma que se discrimina uma prostituta, esperando que a
mesma ‗se coloque em seu lugar‘, o mesmo se espera de um religioso afro-brasileiro.
Espera-se que ele ou ela tenha uma postura que se esquive de usar qualquer símbolo que
aponte sua pertença‖. (Op. Ci. p. 117). A propósito, também é da Bahia, mais
precisamente da cidade de Salvador, que vem o emocionante depoimento a seguir, feito
por uma professora negra e iniciada no candomblé. Depoimento este que deve servir
como denúncia da grande violência que vem sofrendo as populações ligadas a terreiros
dentro e fora das escolas:

Eu passei por uma situação bastante constrangedora. No mínimo
constrangedora. Quando fui iniciada, eu tive que passar um período
fora do meu terreiro, eu tive que manter determinadas condições que
foram impostas, condições que deveriam ser cumpridas, resguardos.
Uma das situações que eu passei foi o fato de uma das professoras
tentar tirar o meu ojá. Tentar descobrir a minha cabeça para ver o
que é que eu tinha na cabeça. Mas o mais grave que aconteceu dentro
disso tudo foi o fato de nem eu e nem os meus colegas conseguirmos
dar aulas dentro da escola. Porque todos os dias das minhas aulas eu
estava em sala de aula mas tinham pelo menos quinze a vinte alunos
fingindo que estavam recebendo santo. Eu deixei de ser a professora
rasta para ser a professora macumbeira. Normalmente a minha
postura, enquanto educadora, era sentar com os alunos, explicar a
situação, e dar continuidade ao ensino, porque isso faz parte do
ensino. Só que, eu não podia falar nada, eu não podia me defender,
não houve nenhuma cooperação dos colegas. A direção da escola,
apesar de ver todo o tumulto, que isso causava na escola,
simplesmente não tomou nenhuma posição. Os meus colegas não me
respondiam boa noite, não falavam comigo e eu passei a ficar
isolada. De professora querida, de professora que participava eu
passei a ser adoradora do diabo. Acabei ficando com síndrome de
pânico. A partir de outubro de 2002 eu passei a ser tratada por
psicólogos, por psicanalistas, por psiquiatras também. O meu pânico
era ir para a escola. Eu continuo fora da escola... eu continuo... e não
consigo voltar pra escola. Mas... já dei curso, já fiz palestras em
outras escolas. Até sobre questões religiosas... Mas, eu simplesmente
não consigo voltar. Ainda estou em tratamento médico, embora isso
não tenha... [choro e silêncio]. O salário que eu ganho como
professora não dar nem para eu pagar a minha psicanalista. E inda
assim eu estou fora de foro, porque acham que eu não tenho problema
nenhum. Eu só gostaria que esse depoimento fizesse com que as
pessoas refletissem a respeito do seu dia a dia. Que haja respeito.
(Cristiane Santos, Professora de Educação Básica e iniciada no
candomblé).142

Vejam que o depoimento da professora Carla, de São Paulo, apresenta muitos
elementos em comum com o depoimento da professora Cristiane, de Salvador. Isso é
um sinal evidente de que esse racismo e intolerância são recorrentes em diferentes
regiões do país, como também atesta Marise Santana. E quando isso acontece, é o lugar
do negro que está em jogo. É a escola como não lugar para negro e para o macumbeiro
que está em discussão.
Na fala de Santana, assim como nos estudos de Antônio Sérgio Guimarães,
também aparece o estigma de ser macumbeiro equiparado ao de ser prostituta. Como
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veremos, essa prática de relacionar religiões afrobrasileiras à prostituição reaparecerá,
no ano de 2012, entre um grupo de alunos evangélicos do Ensino Médio, em uma escola
de Manaus, quando eles se recusam a fazer um trabalho escolar sobre essas religiões,
alegando que isso estimularia, além da idolatria, a prostituição e a homossexualidade.
Para terminar essa breve incursão pelo trabalho de Santana, vejamos um
depoimento dela, relatando um caso no qual ela mesma (pesquisadora, professora e
iniciada no candomblé) viveu, quando foi vítima de discriminação por parte de uma
aluna ligada à Renovação Carismática Católica. Ao falar do uso de símbolos afroreligiosos na escola, ela revela:

É interessante perceber que esses símbolos parecem causar
constrangimento aos indivíduos de outras religiões. Eu, enquanto
professora e desenvolvendo a pesquisa-ação, pude ser alvo de
discriminação por usar minhas contas para ir dar aulas. Alguns alunos
e alunas chegavam a me elogiar por ter a coragem de assumir minha
identidade religiosa, já que ser de terreiro lhes parecia ser uma coisa
perniciosa, o equivalente a prostituta, homossexual e ainda dizer ―eu
sou‖, era um ato de muita coragem. Mas, esses elogios não faziam
parte do todo das salas, tive o caso de uma aluna que se negava a
assistir minhas aulas. Convidei-a para conversar sobre suas faltas. Ela
logo se identificou como católica carismática e disse que desde
pequena ela sempre soube que quem usa essas contas era feiticeiro,
era quem tinha o saber do mal, por isso ela não gostava de assistir as
minhas aulas. Disse que fazia questão de marcar posição contrária ao
candomblé para não ser confundida com os católicos que vão para a
missa pela manhã e à noite batem tambor. (Op. Cit. p. 179).

Como se vê, o discurso da aluna está à altura de um Dom Motta e de um Frei
Boaventura Kloppenburg. Quanto ao relato de Santana, acredito que, além de ressaltar
que o fato aconteceu em um curso de nível superior, nada mais precisa ser explicado, já
que o relato em si é autoexplicativo.
A relação entre formação de professores e o diálogo entre a escola e as religiões
afrobrasileiras também ocupou as preocupações de Erisvaldo Pereira dos Santos (2010).
Estando ele no trânsito entre a escola e o terreiro, já que durante muito tempo
desenvolveu trabalhos ligados à formação de professores de educação básica e é
babalorixá do Ilê Axé Ogunfunmilayô, em Contagem (MG), Santos traz um olhar desde
dentro que resulta em reflexões profundas e consistentes no que se refere ao necessário
diálogo entre a escola e o terreiro. Suas constatações em muito se assemelham àquilo
que constatei na minha pesquisa e que vários outros pesquisadores também já haviam
constatado, entre eles Caputo, Bakke, Souza, etc. Santos chama a atenção tanto para o

conhecido silêncio sobre o assunto quanto para a corriqueira prática entre alunos e
professores, de, na escola, sempre que interpelados sobre sua identidade religiosa, se
identificarem como católicos a fim de evitarem as discriminações ligadas ao estigma
imposto às pessoas associadas às religiões afrobrasileiras. Assim ele fala do que
percebeu nas suas constantes observações:

De um lado, muitos professores evitavam falar desse assunto, mesmo
quando frequentavam algum segmento religioso correlato, do outro
lado, para evitar ser chamado de ―macumbeiro/a‖, ―feiticeiro/a‖,
―Pembeiro/a‖, ―xangozeiro/a‖ e mesmo ―congadeiro/a‖, o estudante
escondia sua identidade religiosa, apresentando-se como católico.
Nesse sentido, afirmar-se como católico tornava-se uma forma de
evitar a zombaria, os apelidos e as chacotas de colegas de sala.
(Santos, 2010, p. 17).

Nessas palavras de Santos, além dos elementos que já conhecemos, há outros
que merecem uma atenção especial pelo fato de extrapolarem aqueles que geralmente
aparecem como lugar-comum nessa discussão. O primeiro é que além da categoria
―macumbeiro/a‖ ele traz outras categorias utilizadas como xingamentos e como
marcadores do estigma. Sendo assim, ―feiticeiro/a‖, ―Pembeiro/a‖, ―xangozeiro/a‖ e
―congadeiro/a‖ aparecem como sinônimos, apesar de serem empregados em diferentes
regiões do país. E esse estigma é uma das novidades trazidas por Santos. Na sua
compreensão, ele possui abrangência nacional e assume formas locais de acordo com as
denominações aplicadas às religiões afro-brasileiras nos diferentes estados, daí a
referência a ―xangozeiro‖, já que em regiões como Pernambuco, Paraíba e Alagoas, o
candomblé também é chamado de xangô.
A outra novidade trazida por Santos está representada no designativo
―congadeiro‖. Essa relação entre o estigma e a congada revela ainda mais que o estigma
não acompanha apenas as manifestações religiosas mas tudo aquilo que é tido como
coisa de negro, já que a congada, não necessariamente está ligada às religiões
afrobrasileiras. Dessa forma, esses dados trazidos por Santos reforçam ainda mais nossa
teoria de que a intolerância religiosa contra as religiões afro-brasileiras é um fenômeno
de proporções nacionais e deve ser vista como uma forma de racismo, já que atinge a
herança cultural africana presente nas manifestações culturais afrobrasileiras.
Em consonância com o que pensa a grande maioria dos pesquisadores ligados a
essa temática, entre eles eu, Santos também reconhece que os principais agentes da

intolerância na escola são os neopentecostais e, entre os católicos, os carismáticos, fato
que também já tinha sido percebido por Santana, Caputo e Souza. Da mesma forma,
Santos relaciona a intolerância à negação e rejeição dos valores civilizatórios africanos e
afrobrasileiros. Nas suas palavras, assim se dá esse processo na escola:

Além de uma situação de impotência de educadores que consideram a
possibilidade de existência de preconceitos e discriminação religiosa;
a presença dos adeptos das igrejas neopentecostais e da renovação
carismática católica dentro da escola potencializa o silêncio sobre a
temática. A fim de evitar debates fanáticos e tensões, alguns dizem
que religião não se discute e cada um tem a sua. Todavia, os
conteúdos da matriz religiosa judaico-cristã vão sendo difundidos em
uma perspectiva missionária, que obedece ao mandamento do
Evangelho: ―Ide pelo mundo...‖. (Santos, 2010, p. 18-19).

A escola passa então a ser espaço de silenciamento dos valores culturais
presentes nas religiões afrobrasileiras, ao mesmo tempo em que se torna púlpito de
difusão da doutrina cristã. E o que é mais preocupante: das correntes mais intolerantes e
fundamentalistas dela. Por trás disso está aquela mesma ‗sutileza‘ já trazida por
Santana, através de um depoimento de uma professora de São Francisco do Conde.
Sutileza essa que, na verdade, é uma forte aliada do racismo disfarçado em intolerância
religiosa. E isso Santos afirma com todas as letras quando diz que: ―Os mecanismos
sutis do racismo brasileiro contribuíram para que afrodescendentes e outros
seguimentos da população brasileira não reconhecessem as marcas civilizatórias das
religiões brasileiras de matrizes africanas‖. (Op. Cit. p. 19). Novamente intolerância
religiosa e racismo aparecem associados. E, por estarem associados, sempre que a
escola finge não perceber a intolerância e o racismo no seu interior, para Santos essa
omissão resulta em um sofrimento por parte das pessoas ligadas a essas culturas
religiosas que muitas vezes a lançam em uma invisibilidade que também denuncia o
fracasso da escola, já que nesses casos a escola atua de forma a disseminar o medo entre
seus agentes, o que denuncia sua dificuldade em oferecer aos sujeitos envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem, os elementos básicos para a construção de uma
identidade saudável, isso porque, segundo Santos:

(...) A hegemonia das religiões de matriz judaico-cristã, a
discriminação racial e a satanização de entidades espirituais produzem
uma invisibilidade das religiões de matrizes africanas, pelas políticas
educacionais, e contribuem com a indiferença de educadores diante da

experiência de adeptos juvenis, que vivem com medo de dizer o nome
da religião a que pertencem. (Idem, Op. Cit. p. 42).

Também uma interlocutora em campo, com quem mantive um diálogo longo e
fértil, confirma esse medo que impõe aos alunos da educação básica um sofrimento
constante e que às vezes se arrasta durante toda a sua vida escolar. Medo esse que
também pode vir associado à vergonha. Nas palavras de Tatiane de Yansâ:

Na escola, eu não sei se é tanto o preconceito. Apesar de que é por
causa do preconceito, mas eu vejo mais a questão da própria
vergonha assim... Às vezes pode até ser que o preconceito não
aconteça, mas as crianças tem medo de que ele aconteça. Então, para
que ele não aconteça, elas não se revelam. Porque quando eu dou
uma brecha, sei lá, apareço com uma guia, porque eu já vou de
propósito mesmo, com uma bem... Quando a gente começa a falar,
eles não ficam tirando o sarro. Eles ficam curiosos, eles falam. Só que
eles vem falar com você, bem perto. Ninguém fala, você de lá, bem
pra frente. A pessoa não levanta a mão e fala. Eles chamam e vem
conversar com você pertinho. Sem falar com os outros. É porque ela,
e principalmente na questão da cultura afro, é estigmatizada, né?
Porque ela está totalmente referenciada ao negro. Quer dizer, “só
negro é da umbanda”, “só negro é do candomblé”, “só ele está
voltado pra isso”. E, infelizmente, por mais que as pessoas neguem
ainda tem muito disso de que o que é do negro é ruim, não é bom, é
magia negra. (Professora de História e umbandista, Tatiane de
Yansã).

Diante dessas várias experiências, relatadas tanto por pesquisadores quanto por
professores da educação básica, fica claro que a escola tem sido incapaz de trabalhar de
forma consequente a temática ligada aos valores culturais associados às religiões
afrobrasileiras. Como vimos, um dos problemas que torna esse trabalho ainda mais
desafiador é a questão da formação dos professores. Contudo esse não é o único
problema que atravanca a implementação da Lei 10.639/2003 quando se tem em vista o
quesito religiões afrobrasileiras. Há de se pensar mesmo na natureza da escola no
ocidente.
A história da escola no ocidente, e da mesma forma no Brasil, sempre foi
marcada por contradições tanto nas suas pretensões quanto nas suas ações. Isso pode ser
percebido claramente quando a escola, ora defende a promoção da dignidade da pessoa,
ora se retrai nessa promoção, assumindo uma postura excludente, elitista e parcial. Ora
ela emancipa a pessoa, ora a aprisiona através do seu alinhamento com os grupos
sociais, culturais, econômicos e religiosos hegemônicos. Ora ela ajuda as pessoas a

superarem seus medos (medo de agir, de enfrentar os infortúnios da vida, medo de se
impor no jogo social como sujeito...), ora potencializa, alimenta e reproduz esses medos
limitantes.
É isso que temos visto no Brasil. A escola agindo de forma esquizofrênica ao
corroborar os medos disseminados pelos meios de comunicação a serviço de setores
religiosos hegemônicos (hoje principalmente o neopentecostalismo que, em si já possui
um discurso do medo fortemente marcado por crenças escatológicas e por discursos de
demonização do outro). Entre esses medos está o medo relacionado ao mal que as
religiões afrobrasileiras representariam. Nesse sentido, a escola iguala-se à televisão, ao
cinema, às igrejas.143 Mais do que nunca a escola tem reassumido o papel de
reprodutora das estruturas sociais e modelos culturais hegemônicos. Pior do que isso, ao
retomar esse papel, ela tem se colocado a serviço de um estado cada vez menos laico e
cada vez mais neopentecostal e intolerante, com pretensões de cristandade.
Na forma que se encontra hoje, o estado tem sido a bigorna de uma política
teocrática que se impõe, haja vista a influência comprovada das bancadas evangélicas
nas diferentes esferas do governo. Nela, as identidades religiosas afrobrasileiras são
esmagadas sob o martelo de um cristianismo raso que aspira ares de nova cristandade, já
que conservador, fundamentalista e intolerante. O estado é a bigorna: inerte e passivo. O
pentecostalismo, com aspiração a cristandade, é o martelo: ativo e intransigente. No
meio, sendo trituradas pelo impacto entre os dois, estão as religiões afrobrasileiras. E se
Bourdieu estiver certo, ao se referir à escola como inculcadora de habitus (2008; 2011),
as perspectivas futuras não são boas nem para a escola, nem para o estado e nem para as
religiões afrobrasileiras, já que as dinâmicas sociais que envolvem esses atores no Brasil
apontam para uma relação cada vez mais tensa. E, quando o assunto é a implementação
da Lei 10.639/2003, comungo com as palavras de Santos ao afirmar que ―O pressuposto
é o de que, se não forem valorizados e respeitados os conteúdos das religiões afrobrasileiras de matrizes africanas, o espírito da Lei não prevalecerá‖. (Op. Cit. p. 116).
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Sobre a construção dos objetos do medo e os agentes que participam dessa construção, veja, como já
se falou, a clássica obra de Jean Delumeau, História do medo no Ocidente, e La Rumeur d‟Orleans
(1969), de Edgar Morin. Para essa mesma discussão também convém a leitura de Comunidade: a busca
por segurança no mundo atual, de Zygmunt Bauman.

Da intolerância à aniquilação do outro...
“Homem mata mãe e três vizinhas em área nobre de Londrina”
(http://www1.folha.uol.com.br,04/08/2013).

“Um homem de 30 anos matou a mãe e
três vizinhas na noite de sábado (3)
em Londrina, no norte do Paraná. (sic)
Uma das vítimas foi Vilma Santos de
Oliveira, 63, conhecida como Yá
Mukumby, uma das mães de santo do
candomblé mais conhecidas no
Paraná e referência no movimento
negro no Estado. (sic) Ainda dentro da
casa de Yá Mukumby, Quirino
esfaqueou Alial de Oliveira dos
Santos, 86, mãe da mãe de santo, e
Olivia Oliveira, 8, neta”.
(“Homem mata mãe de santo e alega ter
sido a mando de Deus”, segundo
outros veículos de informação, como

noticias.gospelprime.com.br).

O assassinato de quatro mulheres, entre elas uma ialorixá, na cidade de Londrina chama a
atenção para o agravamento da intolerância religiosa que pode potencializar outras formas de
violência. Foto: Milton Dória.

Capítulo IV
Tempos de intolerância religiosa contra o povo de axé
4.1. Entre ataques e atabaques: o recrudescimento da intolerância contra a herança
religiosa africana no Brasil

Ema março de 2013, na aula inaugural do Programa de Estudos Pós-graduados
em Ciências da Religião da PUC-SP, o pesquisador Reginaldo Prandi - ao analisar o
crescimento e declínio das religiões afrobrasileiras a partir dos números dos últimos
censos demográficos brasileiros – chamou a atenção dos presentes àquela conferência
para o enorme fosso estatístico existente entre afro-religiosos e evangélicos. Segundo as
suas palavras ―Festejadas inicialmente como opções religiosas promissoras, hoje há,
entre afro-brasileiros e pentecostais, uma distância intransponível de 0,3 a 22%. A ideia

de que eram alternativas religiosas de pesos semelhantes em termos demográficos
desmoronou‖.144
Naquele momento, as acertadas palavras deste pesquisador também nos fizeram
pensar no gigantesco fosso simbólico existente entre esses dois universos religiosos
quando se leva em conta os conflitos e a violência simbólica materializada na
intolerância religiosa. Concordo com as palavras de Prandi quando ele afirma que o
fosso entre pentecostais e afrobrasileiros se ampliou ao ponto de talvez jamais poder ser
superado. Para além da intransponibilidade estatística, me parece que o fosso simbólico
representado pela intolerância religiosa tem imposto uma distância ainda mais abissal,
não obstante as iniciativas voltadas para a promoção de uma convivência saudável, a
exemplo do que tem acontecido com o projeto Koinonia.145 Contudo, não são apenas os
religiosos que têm se preocupado com o problema da intolerância religiosa. Em função
do agravamento da violência com motivação religiosa, e a partir do momento que se
percebeu a relação entre intolerância religiosa e racismo, também a academia começou
a se preocupar com a questão. Foi assim que o tema começou a despertar o interesse de
pesquisadores das mais variadas procedências e campos do conhecimento.
Em 2007, o professor de antropologia da Universidade de São Paulo, Vagner
Gonçalves da Silva, publicou um dossiê contendo textos de diferentes estudiosos
(alguns deles ligados ritualmente aos cultos afro-brasileiros) através dos quais se
apresentava um panorama dos impactos do neopentecostalismo no campo religioso
afro-brasileiro. Transcendendo a natureza acadêmica dos textos, essa coletânea, que na
verdade já era resultado de discussões surgidas nas reuniões da Associação Brasileira de
Antropologia (ABA) desde 2002,146 parecia querer também denunciar os incontáveis
casos de intolerância e ataques às manifestações religiosas afro-brasileiras, registradas
144

PRANDI, José Reginaldo. Crescimento e declínio das religiões afro-brasileiras. Comunicação pessoal
durante a Aula Inaugural do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências da Religião da PUC-SP.
20 de março de 2013. São Paulo, 2013.
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Sobre a natureza e ação do Projeto Koinonia Presença Ecumênica e Serviço, ver OLIVEIRA, Rafael
Soares de. Candomblé: diálogos fraternos contra a intolerância religiosa. Rio de Janeiro: DP & A, 2003.
E o próprio site da organização: koinonia.org.br
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Segundo as palavras do próprio professor Vagner: ―A preocupação com este conflito surgiu,
inicialmente, no âmbito da Associação Brasileira de Antropologia (ABA), com a instauração da
Comissão de Relações Étnicas e Raciais (Crer), em 2002. A discussão do tema foi incluída como um dos
objetivos desta Comissão e foi realizada em vários fóruns, como na „XXIV Reunião Brasileira de
Antropologia e na Jornada de Direitos Humanos‟ (ABA e Universidade São Judas Tadeu), ocorridos em
2003 em Olinda e São Paulo, respectivamente, e no „Seminário Raça, Racismo e Políticas Públicas: um
Debate Antropológico‟ (ABA-UFBA), ocorrido em 2004, Em Salvador‖. (SILVA, 2007, p. 24).

em diferentes regiões do país. Ao tomarmos contato com essa coletânea, é fácil perceber
que se ela fosse reescrita hoje a espessura do volume seria bem maior. No entanto, a
tônica dos resultados dessas discussões ainda se encontra no fato de associar os casos de
intolerância, majoritariamente, à dimensão religiosa. A ideia que perseguimos aqui é
que a intolerância religiosa contra essas religiosidades esconde uma aversão ainda mais
violenta às heranças culturais africanas e afro-brasileiras. E nisso estamos de acordo
com os pronunciamentos da ministra Luiza Bairros quando diz que essa forma de
intolerância religiosa pode ser encarada como um choque de civilizações. Isso por que,
quando se ataca a religião se está atacando a cultura, já que, como afirmou Clifford
Geertz (1989), a religião é um dos principais elementos de uma cultura.
No mesmo dossiê já citado, Vagner Gonçalves da Silva chama a atenção para
essa transposição da intolerância religiosa que, sem desvincular seus ataques à religião,
também direciona sua agressividade a outros elementos da nossa cultura, ligados às
heranças culturais afro-brasileiras:

Efetivamente, alguns símbolos das religiões africanas presentes em
outras manifestações, religiosas ou não, da cultura brasileira têm sido
ostensivamente negados ou substituídos por uma ―versão pentecostal‖.
É o caso, entre outros, da proibição do aprendizado da música de
percussão, associada ao demônio, ou da prática da capoeira, que é
substituída pela capoeira gospel ou evangélica na qual são retiradas
das letras das cantigas as referências religiosas ao candomblé e aos
santos católicos, substituindo-as por referências a Jesus. Também o
acarajé, tradicionalmente uma comida votiva de Iansã, vendido nas
ruas pelas ―baianas‖ quituteiras, associadas às filhas-de-santo do
candomblé, pode ser alvo dessa restrição, sendo substituído pelo
―acarajé do Senhor‖, feito pelas evangélicas que negam tais vínculos.
Nesse processo, até os livros escolares que abordem a importância das
religiões afro-brasileiras na constituição da sociedade nacional podem
ser contestados. (Silva, 2007, p. 253).

A intolerância religiosa vive então, assim como acontece amiúde com o racismo,
uma metamorfose. É a ―mutação da intolerância religiosa‖, para utilizarmos uma
expressão de Michael Wieviorka (2008, p. 27), ao se referir às diferentes e recentes
formas de racismo na Europa.
A história das agressões às manifestações religiosas e culturais ligadas à herança
africana no Brasil não é recente. Muitos pesquisadores e pesquisadoras se dedicaram ao
estudo dessa perseguição. Entre os estudos que já se tornaram referência nessa matéria

estão alguns trabalhos do babalorixá-antropólogo baiano Júlio Braga.147 A invasão aos
terreiros, geralmente acompanhada da apreensão de objetos sagrados ligados ao culto e
da prisão dos sacerdotes, é apresentada sempre como uma realidade passada,
incompatível com o nível de amadurecimento da democracia brasileira. Ora, e quem
poderia prever que em pleno alvorecer do século XXI atrocidades e arbitrariedades
desse tipo seriam novamente enfrentadas pelo povo do axé? É isso que tem acontecido.
E aqui caberia uma indagação feita por mim, inclusive, aos meus interlocutores em
campo: até que ponto o crescimento dos casos de intolerância religiosa contra o povo de
axé pode ser associado ao crescimento dos evangélicos (em sua maioria pentecostais e
neopentecostais) no Brasil?

4.2. Fatos e dados preocupantes

Em congressos, simpósios e eventos científicos recentes tem sido comum
pesquisadores de diferentes filiações acadêmicas e ideológicas apresentarem
posicionamentos pessimistas quanto ao futuro das religiões afro-brasileiras. Em 2010,
em um seminário promovido pelo Departamento de Estudos Pós-graduados em Ciências
da Religião da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) o conhecido
antropólogo Sérgio Ferretti previu, a despeito da discordância de alguns ouvintes
presentes, um iminente fim da centenária e tradicional Casa das Minas (Kerebetan de
Zomadônu), em São Luís do Maranhão. Da mesma forma, na já citada aula inaugural do
Departamento de Ciências da Religião da PUCSP (2013), o também muito conhecido
sociólogo Reginaldo Prandi fez uma exposição pouco animadora a esse respeito, ao
analisar os dados dos últimos censos (principalmente os de 2000 e 2010).148 Ao cruzar o
declínio estatístico das pessoas que se declaram adeptas dessas religiões com outros
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Entre os vários trabalhos de Júlio Braga a esse respeito citarei apenas dois: BRAGA, Júlio. Na Gamela
do feitiço: repressão e resistência nos candomblés da Bahia. Salvador, EDUFBA, 1995; BRAGA,
Júlio.(Org.). Religião e cidadania. Salvador: EGBA/UFBA, 1990.
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Como foi advertido pelo próprio Reginaldo Prandi em sua exposição, o texto lido na aula inaugural
pretendia ser uma continuação ao Capítulo 10 do seu livro Segredos Guardados (2005), capítulo este
intitulado ―Devotos, terreiros e igrejas‖. Este capítulo analisa as relações entre as religiões afro-brasileiras
e as demais expressões religiosas no Brasil, através dos dados dos diferentes censos realizados no país.
Alguns dados importantes aqui, principalmente nos Censos de 2000 e 2010, é que no de 2000 as religiões
afro-brasileiras compreendiam 0,3%, enquanto os evangélicos compreendiam 15,4% da população. No de
2010 as religiões afro-brasileiras se mantêm em 0,3%. Três em cada mil habitantes residentes.

elementos ligados à observação do campo religioso afro-brasileiro, esse sociólogo
chegou mesmo a se referir à umbanda como ―alternativa religiosa em decadência‖.
Mesmo se tratando de uma triste constatação, não podemos acusar esses
pesquisadores de excesso de pessimismo. Não se trata de ―futurologia‖, trata-se de fatos
comprovados não só pelos sensos mas também pela realidade dessas religiões. Se não
fosse assim, o que justificaria a campanha ―Quem é de axé diz que é‖, levada a cabo por
diferentes terreiros e lideranças religiosas ligadas a esse campo? Recorde-se que essa
campanha surgiu justamente em período imediatamente anterior ao Censo de 2010, na
tentativa de encorajar os adeptos dessas religiões a se declararem como tais e não como
católicos, prática historicamente adotada por parte da população ligada a terreiros e que
ainda continua em vigor, como percebemos nas escolas pesquisadas em São Paulo.
Por outro lado, diferentes estudos, a exemplo dos desenvolvidos por Ari Pedro
Oro, Ismael Pordeus e Alejandro Frigerio, chamam a atenção para a expansão dessas
expressões religiosas em diferentes regiões do continente americano e mesmo da
Europa. Argentina, Uruguai, Paraguai, França, Portugal, Alemanha, para citar apenas
alguns, são países que já entendem do que se trata quando se fala em ―orixá‖, ―caboclo‖,
―Pomba-Gira‖, ―Zé Pelintra‖, etc. Como entender isso então? Enquanto no Brasil essas
religiões encolhem, fora dele elas se expandem. O que estaria por traz dessas
dinâmicas? Entender esse movimento continua sendo um desafio, porém o desafio não
parecer ser tão enigmático.

4.3. Novamente a intolerância religiosa como “choque de civilizações”

Há pouco tempo a Agência Brasil divulgou a expressiva notícia de que a
quantidade de denúncias de casos de intolerância religiosa que chegam ao Disque 100,
número de telefone disponibilizado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República (SDH-PR), havia subido de 15 para 109 casos, entre 2011 e 2012. Isso
representa um salto de 626%. Crescimento no mínimo preocupante, principalmente se
associado ao progressivo declínio numérico das religiões afro-brasileiras, registrado
pelos censos de 2000 e 2010. Mesmo sabendo que tais ataques também se estendem a
outras categorias de povos tidos como tradicionais (como os ciganos, quilombolas e
indígenas) essas notícias lançam desespero sobre qualquer babalorixá ou ialorixá atentos
a esses números.

Campanha ―Quem é de axé diz que é‖. Com o objetivo de estimular a auto-estima e o sentimento de
pertencimento, a fim de adquirir mais visibilidade nos censos demográficos, a população afro-religiosa
tem desenvolvido essa campanha em todos os estados do país. No panfleto (acima e abaixo) pode-se lê os
fatos que motivaram a campanha e observar fotos de algumas das principais lideranças do candomblé e da
umbanda em São Paulo.

Campanha ―Quem é de axé diz que é‖, conforme descrição da página anterior.

Outra iniciativa que também demonstra a perversidade da intolerância religiosa
no Brasil contemporâneo é o Mapa da Intolerância Religiosa e Violação ao direito de
culto no Brasil, organizado por Marcio Alexandre M. Gualberto, e publicado em

2011.149 Também aqui, pode-se perceber claramente que, entre todos os casos de
violação ao direito de liberdade de culto às religiões afrobrasileiras são as mais
atingidas.
Diante do acirramento dos ataques a heranças religiosas afro-brasileiras e do
crescimento da violência contra membros dessas religiões, tem aumentado também as
preocupações de diferentes setores da sociedade, e até mesmo do governo brasileiro, no
sentido de barrar tal violência e garantir aquilo que a constituição brasileira de 1988 já
deveria ter garantido, uma vez que consta no seu texto: a liberdade religiosa.150
Recentemente, no dia 21 de janeiro de 2013, dia dedicado no Brasil ao combate
à intolerância religiosa, a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial (SEPPIR), Luisa Bairros, chegou a afirmar que tais ataques na verdade revelam
uma disputa entre valores civilizatórios.151
Concordando com as palavras da ministra, também advogamos a ideia de que o
ataque às religiões afro-brasileiras faz parte de um movimento consciente de combate à
heranças africanas, com as quais as elites brasileiras nunca quiseram ser associadas,
apesar de constituírem parte dos principais e mais assíduos consumidores dos serviços
mágico-religiosos oferecidos pelos terreiros, como já explicou Yvonne Maggie em seu
conhecido livro Medo do feitiço (1992). Sim. Trata-se mesmo de um choque de
civilizações. O movimento neopentecostal que tanto quer se impor como a nova
cristandade brasileira (para não dizer mundial) pode ser vista como a principal
inoculadora do ódio contra as religiões afro-brasileiras. Através de um arsenal de meios
de comunicação e das, cada vez mais crescentes, bancadas evangélicas, tanto nos
149

Deve-se ressaltar que os organizadores do Mapa, desde a primeira edição de 2011, manifestaram o
desejo de que o mapa seja anual, reunindo assim, de forma atualizada, os principais casos registrados no
Brasil de intolerância religiosa e violação da liberdade de culto.
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Um marco emblemático que merece destaque é a instalação do Comitê Nacional de Diversidade
Religiosa, que será ligado à SDH-PR, realizada em Brasília no dia 22 de janeiro de 2013, em uma
cerimônia ecumênica no Templo da Boa Vontade, em Brasília. (Conforme a matéria: Comitê Nacional de
Diversidade Religiosa será lançado em ato ecumênico nesta 3ª feira (22), em Brasília (DF). :
http://portal.sdh.gov.br/clientes/sedh/sedh/2013/01/18-jan-13-comite-nacional-de-diversidade-religiosasera-lancado-em-ato-ecumenico-na-3a-feira-22. Acessado em 21/01/2013, às 13:28.
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―A ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), Luiza Bairros, disse
hoje (21) que os ataques às religiões de matriz africana chegaram a um nível insuportável. ―O pior não é
apenas o grande número, mas a gravidade dos casos que têm acontecido. São agressões físicas, ameaças
de depredação de casas e comunidades. Nós consideramos que isso chegou em um ponto insuportável e
que não se trata apenas de uma disputa religiosa, mas, evidentemente, uma disputa por valores
civilizatórios”, disse ao chegar ao ato lembrando o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa no
Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo.‖ (Agência Brasil. Acesso: http://www.geledes.org.br/areas-deatuacao/questao-racial/afrobrasileiros-e-suas-lutas/17023-ministra-diz-que-evangelicos-querem-acabarcom-religioes-africanas). Acesso em 22/01/2013 às 11:28).

legislativos municipais quanto nos estaduais e no Congresso Nacional, esses grupos têm
disseminado o medo e a desconfiança em relação às religiões afro-brasileiras ao
satanisarem seus símbolos. Com isso, atingem diretamente os valores culturais e
civilizatórios africanos que sempre estiveram presentes no processo de construção da
cultura brasileira. E no centro desse alvo estão alguns dos espaços de maior
concentração e manutenção da memória afro-brasileira: os terreiros. Ora, se os terreiros,
além de espaços religiosos, são locus de preservação de parte da memória afrobrasileira, não é arriscado e nem precipitado afirmar que quando se ataca o terreiro
também se ataca a memória ali preservada. Sendo assim, há que se analisar o
recrudescimento da violência contra os terreiros na perspectiva de ataque à própria
memória afro-brasileira.

Estátua de Iemanjá é mutilada na Avenida Marechal Castelo Branco, Teresina – PI.
(Conforme matéria: ―Imagem de iemanjá é apedrejada e umbandistas denunciam evangélicos‖. Blog
Cidade verde. 29/09/2012. Foto: Evelin Santos. Cidadeverde.com
(Disponível em:
http://cidadeverde.com/imagem-de-iemanja-e-apedrejada-e-umbandistas-denunciam-intolerancia-114149)

Imagens da intolerância...
Um homem de 41 anos quebrou várias imagens que estavam na porta de uma loja de artigos
religiosos no centro de Santos, no litoral de São Paulo. O ataque aconteceu na tarde desta
terça-feira (29). O dono do comércio observou o homem quebrando as imagens de Iemanjá e
de Oxalá e resolveu chamar a Polícia Militar. O proprietário recolheu as imagens e registrou
um boletim de ocorrência no 1º Distrito Policial de Santos. Segundo a polícia, durante o
depoimento, o suspeito alegou que cometeu o vandalismo "a pedido de Jesus". Ele foi
liberado pela polícia após prestar esclarecimentos. (Foto: Bruno Miani/Jornal A Tribuna).
Fonte: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2013/01/homem-destroi-imagens-e-alega-que-agiu-pedido-dejesus-diz-policia.html

O rastro da destruição. Evangélico invade terreiro e destrói imagens de orixás no Ilê Axé
Igbenbalé em Goiânia - GO. Março de 2014. Fotos: Ilê Asè Igbenbale.

“Decapitação” da estátua de Iemanjá causa
revolta na Paraíba
“Para autoridades paraibanas, não passou de vandalismo.
Para militantes dos direitos humanos e do movimento
negro, foi um ato de intolerância religiosa. O fato é que a
estátua de Iemanjá que fica na praça de mesmo nome
na praia turística do Cabo Branco, em João Pessoa,
amanheceu "decapitada" no início da semana. A cabeça
foi colocada no chão, ao lado da imagem de concreto,
que tem cerca de 2,5 metros e quase 20 anos. A base foi
escavada. "Foi intolerância. Estamos tristes e
indignados. Por que decapitar e deixar a cabeça certinha
no chão?", diz mãe Renilda, presidente da federação de
cultos afro-brasileiros da Paraíba. O episódio levou o
Conselho Estadual dos Direitos Humanos -que é
presidido por um padre - a publicar nota de repúdio
contra o "desrespeito à diversidade religiosa". "As
pessoas agredidas, principalmente, são as adeptas das
religiões de matrizes africanas e ameríndias,
candomblecistas, umbandistas e juremeiros", afirma a
nota. A seccional da OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil) na Paraíba prepara uma nota de repúdio, que até
a tarde de ontem havia sido subscrita por outras sete
entidades --entre elas, a Convenção Nacional de
Pastores e Teólogos, que representa evangélicos”.
Fonte: www.jornalagaxeta.com.br . Acesso em 18/04/2013.

4.4. Quando a memória corre riscos

Ao lado de outros espaços de expressão cultural como a música, as artes, as
irmandades religiosas católicas, os quilombos, os clubes e associações sociais e
recreativas, dos jornais e periódicos negros, os terreiros sempre foram espaços
depositários da memória afro-brasileira.152 Estudos clássicos sobre as culturas africanas
no Novo Mundo, e mais especificamente no Brasil, dão conta de que os terreiros
conseguiram preservar boa parte dos saberes, práticas e muitos outros elementos ligados
às culturas africanas trazidos para cá no contexto da diáspora. Abrindo mão
deliberadamente de retomar aqui uma reconstituição do processo de desenvolvimento
dessas religiões, acho suficiente afirmar que essa memória africana, ao longo desse
mesmo processo diaspórico, foi se constituindo em uma memória afro-brasileira. Com
isso os terreiros também passaram a ser responsáveis pela preservação dessa memória.
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De cujos espaços Petrônio Domingues, entre outros, fala tão claramente em seu conhecido livro Uma
história não contada: racismo e branqueamento em São Paulo no pós-abolição (São Paulo: Editora
SENAC São Paulo, 2004).

Ora, como muitos estudos acerca da memória têm demonstrado, quando falamos
das relações entre memória e identidade, não se pode esquecer que a Memória, longe de
ser um processo individual, jamais prescinde do grupo, da comunidade, do coletivo.
Isso Maurice Halbwachs já havia dito153 e Michael Pollak reafirma.154 São de Pollak as
seguintes palavras sobre essa relação entre memória, indivíduo e grupo:

A priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo
relativamente íntimo, próprio da pessoa. Mas Maurice Halbwachs, nos
anos 20-30, já havia sublinhado que a memória deve ser entendida
também, ou sobretudo, como um fenômeno coletivo e social, ou seja,
como um fenômeno construído coletivamente e submetido a
flutuações, transformações, mudanças constantes. (Pollak, 1992).

Sendo assim, ao falarmos da memória preservada nos terreiros estamos falando da
memória de um grupo. Grupo esse que tanto pode ser identificado com a população
afro-brasileira quanto com a população brasileira como um todo.
Um bom exemplo de reconstituição da memória afrobrasileira, através do
resgate da memória dos terreiros e de suas lideranças, é o trabalho realizado por
Bernardo (2003), ao estudar as memórias da famosa ialorixá baiana de sangue real Olga
Francisca Régis ou Olga do Alaketu. Ao perscrutar a memória preservada pelo terreiro
do Alaketu (Ilê Axé Maroiá lájié), através das lembranças de Mãe Olga, Bernardo vai
destrinçando uma complexa teia composta pela memória e pela história dos africanos
que foram sequestrados para a Bahia. As duas pontas desse fio, que como as
extremidades da serpente mitológica se tocam, compondo o círculo no qual a vida se
desenvolve, são: de um lado a ialorixá baiana (o terreiro do Alaketu) e do outro a
princesa africana Otampê Ojarô (a família real de Arô, do reino de Ketu). Trata-se,
então, de uma memória que vem de longe e que aqui passa por um complexo processo
de interações culturais até se afirmar como cultura e memória afro-brasileira.
Em outro trabalho da mesma pesquisadora (1998), podemos perceber, no
entanto, que essa memória afro-brasileira é fortemente marcada pelo sofrimento e por
um histórico de agressões, racismo e incompreensões. Isso faz com que o trabalho de
revolvê-las se torne também um momento de evocação de sofrimentos nem sempre
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HALBWACHS, Maurice. A Memória coletiva. Editora Vértice, Revista dos Tribunais, São Paulo,
1990.
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POLLAK, Michael. Memória e identidade social. In: Estudos Históricos, vol. 5, nº 10, Rio de Janeiro,
1992.

declarados, principalmente quando se trata das memórias ligadas ao pertencimento
religioso.
Nas lembranças que Bernardo coletou entre mulheres e homens negros de São
Paulo, na década de 1980, pode-se perceber as marcas do sofrimento e da perseguição,
associados à ligação com as religiões afro-brasileiras. Segundo ela (1998, p. 134), isso
faz com que essas memórias caiam no campo do indizível, processo que ela explica da
seguinte forma:

Percebe-se, dessa forma, que essas lembranças, apesar de o tempo ter
passado e das religiões afro-brasileiras não receberem no presente a
marca estigmatizadora de outrora, permanecem indizíveis para esses
velhos negros. Para eles, são ainda proibidas e são ―zelosamente
guardadas em estruturas de comunicação informais‖ (Pollak, 1989, p.
8). (...) A perseguição foi de tal monta, que quem praticava corria o
sério risco de ser estigmatizado como charlatão ou como louco e,
portanto, de ir para a cadeia ou o manicômio. (Bernardo, 1998, p. 134135).

Em seguida ela acrescenta ainda mais elementos, a fim de facilitar a
compreensão do sofrimento que essas lembranças evocam:

A lembrança da cadeia e do manicômio associada às religiões afrobrasileiras não fez parte de memórias-fantasia, pois a própria medicina
oficial concebia as manifestações religiosas afro-brasileiras como
patológicas. (...) Assim, a perseguição aos cultos afro-brasileiros era
legitimada pela medicina. E os praticantes dessa modalidade religiosa,
além de caso de polícia, tornavam-se caso médico, porque eram
considerados portadores de patologias. Nessa perspectiva, o terror
lembrado pelos meus interlocutores tem base na realidade. (Idem, p.
135).

Ora, quando falamos dessa memória estigmatizada, é da memória afro-brasileira
que estamos falando. Memória essa que compõe parte da nossa memória como um todo.
Assim, quando falamos de ataques a esses terreiros e a essas manifestações religiosas,
da mesma forma estamos falando de agressões a uma memória que, mesmo estando
ligada às populações afro-brasileiras, se constitui também como a memória do povo
brasileiro, já que não se pode dissociar uma coisa da outra. Depreende-se então que,
quando se persegue as religiões afrobrasileiras esta perseguição está atingindo
diretamente a cultura e o povo brasileiro. Por outro lado, não se pode perder de vista a
identidade dos perseguidores. Caberia então se perguntar: mas quem são afinal esses
perseguidores? Há quem ache mesmo que os evangélicos substituíram a polícia e a

Igreja Católica nessa perseguição (Mariano, 2005). É a memória afrobrasileira então
quem corre riscos quando a perseguição religiosa se acentua.
Contudo, se mesmo assim alguém contesta a já demonstrada relação entre a
memória preservada pelos terreiros e a memória afro-brasileira (e isso é previsível, já
que desde a década de 1980 fala-se de candomblé não mais apenas como uma religião
étnica mas como forma de religião universal, na qual pessoas dos mais variados
pertencimentos étnicos encontram sentido para sua existência) contra-argumentaremos
com uma evocação aos conhecidos e pouco volumosos casos de tombamento dos
terreiros como patrimônio etnográfico, cultural, histórico e ambiental, dos quais as casas
de candomblé mais antigas de Salvador são um bom exemplo. Ilê Axé Iyá Nassô Oká
(Casa Branca do Engenho Velho), Ilê Axé Opô Afonjá, Gantois, e, mais recentemente,
Ilê Axé Oxumarê, são casos exemplares de preservação de um patrimônio estreitamente
ligado a uma memória que exige ser respeitada e preservada. E a via institucional
(através do tombamento) muitas vezes se apresenta como uma medida mais do que
urgente, diante da iminência de ataques potencialmente destrutivos, com o afirmou o
antropólogo Gilberto Velho:

O trabalho dos antropólogos, embora não de maneira exclusiva, tem
tido como um dos seus focos principais a investigação de grupos que
se encontram mais à margem da história oficial e da cultura
dominante. Muitas vezes suas crenças e valores são transmitidos
através da tradição oral. As datas podem ser imprecisas e a
documentação precária, ou mesmo inexistente. Além disso, são grupos
com identidade própria, marcada por sistemas simbólicos nem sempre
acessíveis às elites tradicionais. Trata-se, por conseguinte, de procurar
interpretar o significado de rituais, sítios, etc. dentro da especificidade
do seu contexto. Foi exatamente isso que possibilitou o tombamento
recente do Terreiro de Candomblé Casa Branca, em Salvador, Bahia.
Constituía-se, sem dúvida, em uma situação rica e fascinante, na
medida em que um sítio, de grande importância e significado para
vastos seguimentos da sociedade brasileira encontrava-se ameaçado.
A decisão de tombar o terreiro implica no reconhecimento da
legitimidade de uma tradição cultural e de um sistema de valores que,
até a relativamente pouco tempo, foram objeto de discriminação e até
perseguições. Esta iniciativa tem como consequência o
reconhecimento de que a sociedade brasileira é muito mais rica e
diversificada em termos culturais do que se poderia supor a partir de
uma visão mais tradicional de patrimônio. (Velho, 1984, p. 37-39).

Veja bem, Gilberto Velho fala em 1984. E na sua fala, assim como também na
fala de Bernardo, reproduzida acima, podemos perceber ecos de um período de

arrefecimento dos ataques aos espaços religiosos afro-brasileiros.155 Todavia, esse fato
viria mudar visivelmente três décadas depois. Esse período de três décadas seguintes à
fala do antropólogo registra um grande crescimento das igrejas evangélicas,
principalmente das neopentecostais, no Brasil, haja vista os resultados dos últimos
censos, como já foi dito. Mais adiante veremos que um fato está intimamente ligado ao
outro. Por enquanto devemos atentar para o fato de os tombamentos terem evitado
catástrofes iminentes em termos de ataques a esses espaços de Memória. Antes de
prosseguirmos, porém, façamos uma pequena reflexão sobre os tombamentos aplicados
ao terreiro de candomblé ao qual Velho se refere.
Segundo a placa afixada no portão principal de acesso ao terreiro da Casa
Branca, as datas dos tombamentos daquela casa são as seguintes: ―Tombamento como
Patrimônio Histórico e Etnográfico do Brasil: Lei Federal nº 6.292 de 15/02/75.
Homologado em 27/06/86. Tombamento como Área de Preservação Cultural do
Município de Salvador: Lei Municipal nº 3.591 de 16/12/85.‖ Na parte inferior da placa
lê-se: ―Qualquer violação deste espaço constitui crime contra o patrimônio da União e
do Município‖. Ora, se há a necessidade de advertir para as consequências da violação é
por que há o reconhecimento da existência de violadores. Uma pergunta que se pode
fazer a esta altura é: quem seriam esses violadores?

4.5. Quando a notícia ganha as manchetes

Estando eu no dia 12 de setembro de 2013 em Salvador, para participar do XVI
Congresso Brasileiro de Sociologia, promovido pela Sociedade Brasileira de Sociologia
(SBS), ao chegar no hotel à noite, fui surpreendido por uma matéria jornalística no
Jornal da Band que poderia surpreender a muitos, mas que para mim não representava
novidade. Anunciada com uma manchete muito realista e nada sensacionalista, a
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Esse arrefecimento temporário dos conflitos religiosos fez com que alguns pesquisadores,
comprovadamente experientes nas análises sociológicas do campo religiosos brasileiro, afirmassem com
segurança e convicção que no Brasil o problema da liberdade religiosa já estava definitivamente
resolvido. Assim se pronuncia, por exemplo, Antônio Flávio Pierucci, em artigo intitulado Liberdade de
cultos na sociedade de serviços (In: A realidade social das religiões no Brasil. p. 276): ―Liberdade para
as religiões é o que, decididamente, não falta por aqui. Não falta mais. Foi-se o tempo, graças a Deus,
graças aos deuses.‖ Contudo, diante de todos os fatos e imagens que tenho mostrado até aqui, seria
possível afirmar com tanta segurança e convicção essa dita realidade? Tenho minhas dúvidas.

matéria jornalística denunciava uma situação já muito conhecida pela população de
terreiro do Rio de Janeiro.
Lideranças religiosas e ligadas a movimentos negros denunciavam que em
morros da zona norte daquela cidade a perseguição aos terreiros e às lideranças
religiosas afro-brasileiras havia aumentado muito nos últimos tempos em função da
conversão de traficantes às igrejas evangélicas. Devido ao grande poder que o crime
organizado possui naquelas regiões da cidade, o que estava acontecendo amiúde era
que, ao se tornarem evangélicos, esses traficantes passavam a perseguir as religiões
afro-brasileiras, perseguição essa que se materializava através de invasão de terreiros,
agressão física a lideranças religiosas, expulsão dessas lideranças dos morros e até
mesmo destruição dos terreiros.
Assim começava a matéria: ―Intolerância religiosa na favela: traficantes estão
expulsando praticantes do candomblé de algumas comunidades do Rio. Preconceito
que pode acabar em tragédia‖.156 Com imagens de Rodrigo Balduino e reportagem de
Mônica Puga, a matéria denunciava que em diversas regiões da cidade, entre elas Ilha
do Governador, Pavuna e Jacarepaguá, esse problema já era bem conhecido do povo
ligado a terreiros. Afirmava ainda que, só no morro do dendê, o chefe do tráfico,
Fernando Gomes de Freitas (o Fernando Guarabu), havia proibido o funcionamento de
pelo menos 10 terreiros.
Em um emocionado depoimento, uma mãe de santo que evita mostrar o rosto
por medo de represálias, afirmava que já não podia nem mesmo estender suas roupas
litúrgicas no varal ou sair de branco nas ruas, sob o risco de ser agredida por isso. Nas
suas próprias palavras o medo se justifica porque: ―Se você não fizer as coisas que eles
estão pedindo, eles dão o primeiro aviso, o segundo aviso, e no terceiro é o castigo, a
expulsão, chegando até a matar mesmo‖. A reportagem segue com depoimentos de pais
de santo, como Luís do Omolu, e de lideranças religiosas e políticas como Ivanir dos
Santos, da Comissão de Combate a Intolerância Religiosa. Segundo essas lideranças, é
mais do que urgente que o Ministério Público garanta investigações a respeito desse tipo
de crime. E por sua vez, faz-se necessário também que todos aqueles religiosos que se
sentirem vítimas desse tipo de crime oficializem a queixa junto ao Ministério Público a
fim de que tais crimes não fiquem impunes.157 Nesse sentido, a maioria dos juristas e
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Matéria disponível em http://www.youtube.com.br/watch?V=4afLG1Hyfa0.
A propósito, quando eu já estava encerrando esta pesquisa, o Brasil se surpreendeu com a divulgação
de um vídeo produzido por uma unidade da IURD no Ceará, no qual era apresentado uma espécie de
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operadores do direito que prestam assistência jurídica para o povo do santo tem insistido
na importância de se formalizar a queixa, pois sem ela nada poderá ser feito. Essa
insistência na importância da formalização da queixa apareceu bem proeminente tanto
na fala do advogado Jader Freire de Macedo Júnior, por ocasião do Seminário Anual de
Umbanda de São Vicente,158 já citado, quanto no pronunciamento de Hédio Silva
Junior, durante o III Seminário Estadual sobre Liberdade religiosa da OAB/SP, como
veremos mais adiante.
Contudo, um dos elementos que quero destacar nessa reportagem é o fato de a
escola também ser citada. Segundo a reportagem, essa intolerância também chega à
escola. Segundo o depoimento de Gisele Romão, mãe do garoto Rafael, que aparece na
reportagem, repetidas vezes o garoto escutou da sua professora na escola que ele não
iria para o céu, pelo fato de ser do candomblé. Nesse caso, pode-se mesmo dizer que
tanto a ação da professora quanto a do crime organizado atuam em consonância,
alimentando uma violência que já ganha visibilidade nacional, uma vez que a matéria
foi exibida incialmente no jornal local, através de uma emissora afiliada à Bandeirantes,
mas depois foi retransmitida, em noticiário veiculado por cadeia nacional de televisão.
Para quem ainda não sabia que isso acontecia agora ficava sabendo.
Posteriormente, o cartunista carioca Ykenga, sensível ao que acontece à sua
volta, representou, de forma bem lúcida, esse fenômeno que, lamentavelmente, cada dia
ganha mais força.

tropa para-militar desta igreja chamados de Gladiadores do Altar. Naquele vídeo, as evoluções
performáticas dos Gladiadores incluíam marcha no interior da igreja, gritos de ordem, desfiles e paradas.
Depois se soube que essas mesmas formações já existiam em diferentes regiões do país e que esses
grupos também já desenvolviam treinamentos periódicos e organizados. O alvoroço provocado pela
divulgação do vídeo e de fotos desse exército foi tamanho que o deputado estadual Jean Wyllys (PSOLRJ) se posicionou oficialmente, exigindo investigação do caso, por parte do Ministério Público. Como é
de se imaginar, também as populações afro-religiosas entraram em polvorosa e iniciaram uma campanha
exigindo investigação por parte do Ministério Público. Liderada pelo babalorixá do Ilê Axé Oxumarê
(salvador, BA), Pai Pecê de Oxumarê, essa campanha em pouco tempo tomou proporções nacionais e
mobilizou diferentes setores e lideranças dessas religiões. Como principal meta da campanha ficou
definido que no dia 23/03/2015 essas lideranças entregariam, nas diferentes seções do MP no Brasil, uma
carta oficial assinada pelo referido babalorixá. A carta exigia investigação em relação às reais intenções
da IURD com o grupo Gladiadores do Altar. Enquanto finalizo a redação desta tese ainda não é possível
prever o desfecho tanto desse grupo da IURD quanto do movimento encabeçado pelo Pai Pecê de
Oxumarê. Contudo, podemos nos interrogar sobre as possíveis conseqüências da união entre crime
organizado e neopentecostais, como já vem acontecendo no Rio de Janeiro. Mesmo nos parecendo uma
possibilidade remota, se não dispondo de um exército organizado essa aliança já tem interferido tanto no
campo religioso carioca, como seria essa ação quando mediada por uma espécie de ―exército
organizado‖?
158
Ocorrido em São Vicente, no dia 15 de novembro de 2012.

Disponível em http://blogdoykenga.blogspot.com.br

O mesmo artista, compromissado com uma arte-denúncia, representou, no
mesmo estilo, o que tem acontecido nas escolas quando o assunto é religiões afrobrasileiras. E já que na matéria do Jornal da Band a escola também é citada,
reproduzirei aqui sua percepção da intolerância protagonizada por professores e alunos
que apresentam condutas discriminatórias com alunos de candomblé:

Disponível em http://blogdoykenga.blogspot.com.br

Contudo, esse tipo de intolerância, violência e crime não tem acontecido apenas
no Rio. Casos como esses têm sido registrados em todas as regiões do país. Para citar
apenas alguns casos (já que minha intenção aqui não é repertoriar tudo que acontece no
país), lembremos os também noticiados casos do terreiro Oyá Onipó Neto, da iyalorixá
Mãe Roselice Santos do Amor Divino, destruído pela prefeitura de Salvador, em 27 de
fevereiro de 2008, no bairro do Imbuí, em Salvador – BA; o caso da Invasão policial da
Tenda de Umbanda Caboclo Pajelança, situada na Rua Adolfo Augusto Zie Mann, 342,
Czerniewicz, no Município catarinense de Jaguará do Sul, em Santa Catarina, no dia 26
de junho de 2010; Nesse caso específico vale lembrar que a diretora de culto, Cristiane
Tomaz de Oliveira, e outros membros da casa receberam voz de prisão. Nas mãos, a PM
apresentava um Abaixo Assinado de vizinhos exigindo o fechamento da casa e a
mudança do bairro. Situação que nos permite perguntar: a quem a legislação protege?
Em João Pessoa (PB) também houve o caso da decapitação da imagem de
Iemanjá, cuja imagem está há anos erigida na Praia do Cabo Branco, para onde todo ano
acorrem milhares de pessoas durante as festas em homenagem a esse orixá. Também
esse caso ganhou as manchetes e chegou a mobilizar o Ministério Público da Paraíba
que abriu inquérito para apurar as responsabilidades pelo vandalismo. Da mesma forma
em Santos (SP) se registrou caso de destruição de imagens de orixás e entidades da

umbanda, assim como em Petrolina (PE), a intransigência de vereadores evangélicos fez
ser retirada do Rio São Francisco uma bela imagem da Mãe D‘Água, por ter sido
associada pelos evangélicos da cidade à Iemanjá e, portanto, segundo eles, ao diabo. Já
em Olinda foi o terreiro Centro da Cabocla Jacyra, localizado na Rua Manuel de Souza
Lopes, no Bairro Peixinhos, conduzido pelo babalorixá Pai Jaildo de Iemanjá Sabá, que
por pouco não foi invadido por evangélicos.
O tumulto de fanáticos na frente do terreiro foi filmado por adeptos de outros
terreiros e alguns dias depois ganhou o noticiário local e nacional, tendo o SBT e o
Jornal do Comércio exibido o caso. Segundo o babalorixá e filósofo Pai Érico
Lustosa,159 os invasores eram ligados à IURD, e só não consumaram a invasão porque
estavam sendo filmados. Mesmo assim, ainda houve quem ameaçasse os
―macumbeiros‖ de morte, já que, segundo o depoimento do Pai Érico Lustosa,
testemunho ocular do tumulto, o jovem que fez a ameaça havia dito que tivessem
cuidado porque, ele havia se convertido mas ainda era ―O rei dos matadores‖. Ainda
segundo essa testemunha ocular, essa reação esteve diretamente ligada à exibição de
matérias preconceituosas em relação às religiões africanas por parte da Rede Record de
Televisão (de propriedade de Edir Macedo) e a uma entrevista com Rosane Collor,
exibida pela Rede Globo,160 poucos dias antes do tumulto acontecer.
Os rastros da destruição desencadeada por essa perseguição sistemática têm
aparecido de forma cada vez mais recorrente na imprensa. Exemplos disso são os casos
da invasão do no Ilê Axé Igbenbalé, na cidade de Goiânia (GO), em março de 2014,
cujas imagens já mostramos. Também os casos de mutilação das imagens de Iemanjá
em Teresina (PI) e João Pessoa (PB), já mostrados anteriormente, revelam os efeitos
deletérios desse ódio que atinge as religiões afrobrasileiras e seus símbolos, sejam no
espaço público ou privado.
Tais agressões têm acontecido tanto de forma isolada, sendo protagonizadas por
um único sujeito, quanto de forma coletiva, onde grupos inteiros se organizam para
invadir terreiros ou agredir membros dessas religiões. Em outros casos, a intolerância
159

Em vídeo produzido pelo Jornal do Comércio, com imagens de Marcos Pastich e disponível em
www.youtube.com/watch?=xbRRiyjP7il.
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No dia 14 de julho de 2012, a ex-mulher do ex-presidente Fernando Collor de Melo, Rosane Collor,
concedeu uma polêmica entrevista ao programa Fantástico, da Rede Globo, na qual fazia supostas
revelações sobre a ligação entre o ex-presidente da República e uma mãe de santo. Nessa entrevista,
Rosane, hoje evangélica, associava rituais e símbolos do candomblé a Magia Negra, criando assim uma
relação também entre as pessoas ligadas ao candomblé e uma conduta corrupta e criminosa, como era a
do seu ex-marido. A tal entrevista provocou muitas reações no país, reforçando ainda mais o preconceito
já existente em relação às religiões afrobrasileiras.

tem se manifestado como ação planejada e proposta até em programas de candidatos
ligados a partidos políticos reacionários de direita, como aconteceu em Salvador,
durante a campanha política de 2014, quando o candidato a deputado federal, Elionai
Muralha (PRTB), desenvolveu sua campanha sobre a proposta de retirar símbolos do
candomblé de espaços públicos, o que incluiria a remoção dos orixás do Dique do
Tororó, da frente dos Correios e de outros espaços da cidade de Salvador. Na mesma
época, e no contexto da mesma campanha, evangélicos de São Paulo faziam campanha
contra a candidata a deputada, Leci Brandão, alegando que ela era a favor de uma
religião que matava impiedosamente animais. Casos como esses têm sido cada vez mais
comum em diversas partes do país.
Naturalmente, o povo de axé não tem ficado inerte diante disso. Contudo, por
mais que se mobilize para fazer frente a toda essa violência, a reação tem estado sempre
aquém da violência. Ademais, problemas internos e externos a essa população têm
colocado-a sempre em desvantagem quando o assunto é reagir a tudo isso.

Panfleto distribuído pelo candidato a deputado federal Elionai Muralha (PRTB), durante a campanha de
2014. A intolerância religiosa tem se fortalecido e institucionalizado cada vez mais, com aliados dentro e
fora das esferas políticas representativas. Neste caso específico, muitos dos elementos mobilizados pela
campanha do candidato poderiam ser questionados, como a ideia de “Requalificação dos terreiros” e a
exposição permanente de símbolos religiosos das diferentes religiões existentes no Brasil, entre elas as
evangélicas e o catolicismo, já que todos possuem símbolos expostos em espaços públicos do estado.

Exemplo de uma das reações articulada pelo povo de axé de Salvador diante da proposta de remoção de
símbolos religiosos do candomblé dos espaços públicos no estado. Tal proposta constituía parte do
programa político do candidato a deputado federal pelo PRTB, Elionai Muralha, durante as eleições de
2014.

4.6. Intolerância religiosa como forma de racismo: questões jurídicas e implicações
criminais
Como tenho afirmado, a relação entre racismo e intolerância religiosa aos
poucos tem sido assumida com mais seriedade em diferentes setores da sociedade

brasileira. Isso se pode perceber tanto nas iniciativas institucionais voltadas para o
combate a esses dois males (criação de comitês, editais, políticas públicas, etc.) quanto
através das ações promovidas por movimentos religiosos e sociais levadas a cabo pelos
grupos de vítimas de agressões e vilipêndios com motivações religiosas. No
documentário já citado, Intolerância religiosa – ameaça à paz (Direção de Ordep Serra,
2004), o antropólogo brasileiro Ordep Serra reconhece e admite a inegável relação entre
a intolerância religiosa cometida contra adeptos das religiões afrobrasileiras e o racismo.
Segundo suas próprias palavras:

Não há coisa mais terrível no mundo do que a intolerância, a
dificuldade e a incapacidade de aceitar os outros. O racismo é uma
forma de intolerância. Mas é terrível quando se combinam coisas
como o racismo e intolerância religiosa. Eu considero tão perigoso
para o Brasil a intolerância religiosa quanto o crime organizado. São
coisas parecidas. Há uma destruição da teia social, dos laços
democráticos, quando a intolerância progride. E ainda pior, no nosso
caso aqui do Brasil, é que a gente está vendo que a intolerância se
tornou o cavalo-de-batalha do racismo. Quem é que é agredido pela
intolerância religiosa hoje? São justamente os cultos afrobrasileiros. É
o negro assimilado ao demônio, ao diabo. É o candomblé, a umbanda,
os cultos afros que estão sofrendo, esse processo de demonização. Há
uma caça às bruxas, há uma agressão continuada. E é um absurdo que
se fale em nome de Deus, se fale em valores religiosos, agredindo os
outros, insultando, condenando. Religião que condena, condena a si
mesmo. Então, é preciso restaurar o respeito mútuo. É preciso
reestabelecer o diálogo inter-religioso fraterno. Mas isso só pode
acontecer se a intolerância for proscrita, banida. (Ordep Serra, 2004.
Grifos meus).

Mas não é só a Antropologia que reconhece a relação existente entre racismo e
intolerância religiosa. Outro campo que tem ajudado a esclarecer melhor essa relação é
o campo do Direito. Na verdade, ao perscrutarmos a história das leis no Brasil não é
difícil perceber que, em termos de legislação, a questão das identidades étnicas e da
diversidade religiosa sempre esteve consubstanciada. E isso se deu tanto no sentido de
proibir o livre exercício de culto quanto no sentido de assegurar o direito à liberdade
religiosa ou mesmo de promover a liberdade de crença no país. Contudo, como o
discurso da diferença também monta ciladas (Pierucci, 1996), por vezes os mesmos
dispositivos que servem para assegurar os direitos também são instrumentalizados para
servirem de meios de agressão à diferença e à alteridade religiosa. Exemplo clássico
disso é a IURD reivindicar o direito à liberdade de expressão e religiosa, sempre que é

acusada de intolerância religiosa.161 Haja vista o caso da agressão à imagem de Nossa
Senhora Aparecida, quando o bispo Von Helder chutou a imagem em rede nacional de
televisão.162 Ou seja, um dispositivo legal constitucional (direito à liberdade de
expressão) também pode ser manipulado para agredir outras religiões sob o pretexto de
se fazer uso do direito à liberdade de expressão. Veremos como Hédio Silva Júnior
analisa essas contradições, inerentes a um país que se pretende democrático e
respeitador dos direitos dos seus cidadãos.
A respeito da legislação acerca da liberdade religiosa no Brasil e das suas
relações com o racismo historicamente ambientando aqui, Hédio permanece sendo um
dos maiores pensadores e jurista atuante no sentido de demonstrar a relação entre essas
duas realidades.
Autor da primeira tese de doutorado sobre liberdade religiosa no Brasil, nesta
sua pesquisa, intitulada: A Liberdade de crença como limite à regularização do Ensino
Religioso (Silva Jr. 2003), Hédio já aponta a direção na qual grande parte das suas
pesquisas posteriores iria se direcionar. Ao relacionar a liberdade de crença (direito
contra o qual a intolerância religiosa atenta) e a pretensão se de impor um Ensino
Religioso que na maioria das vezes assume um caráter confessional (como bem
constatou Caputo no Rio de Janeiro), este jurista compõe a plataforma sobre a qual as
pesquisas posteriores sobre esse assunto teriam que se apoiar.
Na sua tese citada, Hédio arrola todo um corpus de leis existentes no Brasil,
desde a chegada dos portugueses até a atualidade, no que se refere à liberdade de crença
e consciência. Ao citar as legislações oficiais que, no passado, limitavam o direito ao
exercício de cultos religiosos que não fossem católicos no território brasileiro (como era
o caso da Constituição do Império, 1824 e Código Criminal do Império, 1830), Hédio
reconstitui o processo histórico que desencadeou na separação entre o Estado e a Igreja,
161

A respeito dessa prática possibilitada pelos regimes democráticos, na qual os mesmos agentes
promotores da intolerância reclamam de estarem sendo vítimas de intolerância, quando interpelados pela
justiça por suas práticas de discriminação religiosa, Pierucci, acertadamente, afirma: ―A estridência com
que hoje no Brasil as novas e bem sucedidas igrejas pentecostais reclamam da falta de liberdade
religiosa não deixa de ser um modo sui generis de interpretação dos fatos vividos. O crente sai batendo
com a bíblia nas costas do umbandista, a quem ofende chamando de „macumbeiro‟, mas quem reclama
de intolerância religiosa é o crente, não sua vítima. Estamos, naturalmente, diante de um mecanismo
discursivo de retorsão‖. (Pierucci, Antônio Flávio. Liberdade de culto na sociedade de serviços. In: A
realidade social das religiões no Brasil. p. 275-285).
162
Como esse caso já foi analisado à exaustão, recomendo apenas alguns trabalhos acerca dele: veja, por
exemplo, os artigos de Ronaldo de Almeida, Dez anos do „chute na santa‟: a intolerância com a
diferença (In: Intolerância religiosa: impactos do neopentecostalismo no campo religioso afrobrasileiro. p. 171-190) e de Emerson Giumbelli, O „Chute na santa‟: blasfêmia e pluralismo religioso
no Brasil. In: Religião e espaço público. Movimentos religiosos no mundo comtemporâneo. BIRMAN,
Patrícia. (Org.). Attar Editora, São Paulo, 2003. P. 169-198.

processo este que só foi possível após a proclamação da República, em 1889. Com o
fim da monarquia chegava também ao fim a existência de uma religião oficial do
estado.
Assinado pelo presidente Deodoro da Fonseca, seria o Decreto 119-A, de 07 de
janeiro de 1890163 que colocaria fim à ingerência e imposição de uma religião através do
estado no Brasil. Nos termos do decreto ele: ―Prohibe a intervenção da autoridade
federal e dos estados federados em matéria religiosa, consagra a plena liberdade de
cultos, extingue o padroado e estabelece outras providências‖. Assim extinguir-se-ia o
estado confessional que havia caracterizado o período monárquico brasileiro e
estabelecia-se um estado laico que deveria garantir o direito à liberdade de crença e
consciência a todos os seus cidadãos. Esse advento de um estado laico deveria se
consolidar, ainda mais, um ano depois com a Constituição de 1891. Pelo menos era o
que se esperava.164
Neste mesmo trabalho, Hédio fala dos dispositivos constitucionais que, presentes
na Constituição Federal de 1988, asseguram a liberdade religiosa no país e, ao mesmo
tempo, proíbe o estado de interferir no funcionamento das religiões existente no
território nacional.165 Além dessa legislação nacional, Hédio também chama a atenção
para tratados e convenções internacionais das quais o Brasil é signatário e que
asseguram a liberdade religiosa e de crença. Entre eles estão o Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos (que no seu artigo 18, ítens 1 e 3, trata da questão da religião),
a Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (que
163

Assim se pronuncia esse decreto nos seus primeiros artigos: Art. 1º E' prohibido á autoridade federal,
assim como á dos Estados federados, expedir leis, regulamentos, ou actos administrativos, estabelecendo
alguma religião, ou vedando-a, e crear differenças entre os habitantes do paiz, ou nos serviços
sustentados á custa do orçamento, por motivo de crenças, ou opiniões philosophicas ou religiosas. Art. 2º
a todas as confissões religiosas pertence por igual a faculdade de exercerem o seu culto, regerem-se
segundo a sua fé e não serem contrariadas nos actos particulares ou publicos, que interessem o exercicio
deste decreto. Art. 3º A liberdade aqui instituida abrange não só os individuos nos actos individuaes,
sinão tabem as igrejas, associações e institutos em que se acharem agremiados; cabendo a todos o pleno
direito de se constituirem e viverem collectivamente, segundo o seu credo e a sua disciplina, sem
intervenção do poder publico.
164

Veremos, no entanto, que isso não se concretiza de todo, já que futuramente a laicidade do estado
voltaria a ser colocada em cheque em função do avanço, empoderamento e representação política dos
chamados ―evangélicos‖.
165

Conforme fica claro no Artigo 19, quando diz que: “É vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios: I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança,
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.”

no seu artigo 12, ítens 1 e 3, retoma a questão da liberdade de crença) e a Declaração
para a Eliminação de todas as Formas de Intolerância e de Discriminação baseada em
Religião ou Crença (na qual o artigo 6º retoma a questão da religião). Hédio lembra
ainda que ―O Código Penal pune o ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a
ele relativo (Art. 208),166 e que a Lei nº 4.898/65 pune o abuso de autoridade decorrente
de atentado à liberdade de associação, à liberdade de consciência e de crença e ao livre
exercício de culto religioso (art. 4º, alíneas ―d‖ e ―e‖). (Silva Jr., 2003, p. 74).
Ao transpor essa questão para a legislação educacional, o mesmo Hédio
relembra que, assim como as legislações já existentes que garantem o direito à liberdade
de crença, também ―Deste teor é a norma do art. 3º da Lei 9.394/96, a Lei de

Diretrizes e Base da Educação: ‗O Ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios: IV – Respeito à liberdade e à tolerância‘‖. (Idem, p. 117). Aqui encontra-se
um dos dispositivos legais que possibilitam a equiparação entre a intolerância religiosa
na escola e o crime de racismo.
Além dessas leis, códigos e convenções, há ainda a Convenção Relativa à Luta
Contra a Discriminação no Campo do Ensino, a Lei 7.716/89, entre outras, como
aponta Hédio:

A Lei da Tortura e a Lei do Genocídio. A Lei dos crimes de tortura
(Lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997) pune o sofrimento físico e
mental decorrente de discriminação religiosa, entre outras. A
Convenção para a Prevenção e a Repressão de Crime de Genocídio
(Promulgada pelo Decreto nº 30.822, de 06 de maio de 1952), a Lei de
Genocídio (Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956), bem como o
Código Penal Militar (Art. 208) punem o assassinato de fiéis e a
agressão física ou mental a membros de grupo religioso, entre outros.
(Idem, p. 138).

Ora, toda essa vasta e sólida legislação deveria ser mais do que suficiente para
inibir casos de intolerância religiosa, seja no âmbito da escola ou no âmbito da
sociedade mais abrangente. Contudo, como tenho demonstrado, isso não tem acontecido
já que os casos de intolerância religiosa contra as populações ligadas às religiões
166

―Art. 208: Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença por função religiosa; impedir ou
perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto
religioso. Pena – detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, ou multa. Parágrafo único: Se há emprego de
violência, a pena é aumentada de um terço, sem prejuízo da correspondente violência‖.

afrobrasileiras têm aumentado visível e consideravelmente no Brasil. Por outro lado, o
que é ainda mais preocupante, além dos crimes com motivação religiosa terem
aumentado sobremaneira por aqui, o tratamento jurídico a esse tipo de crime não tem
acompanhado o ritmo da proliferação desse tipo de crime, nem quantitativa e nem
qualitativamente. Esse tratamento legal dos crimes com motivação religiosa no Brasil
foi motivo de uma palestra de Hédio167 por ocasião do III Congresso Estadual de
Liberdade Religiosa da OAB-SP, que se realizou na cidade de São Paulo, no dia 15 de
agosto de 2013.
Essa fala de Hédio neste congresso é fundamental para que se entenda a relação
entre intolerância religiosa e racismo, assim como para conhecer os marcadores
histórico-jurídicos para essa equiparação, além dos precedentes jurídicos que equiparam
o crime por motivação religiosa a crime contra a humanidade. Sua fala, como negro,
jurista renomado, pesquisador e iniciado no candomblé, torna-se paradigmática para se
compreender as nuances entre racismo e intolerância religiosa. É por esse motivo que
tomo aqui a fala de Hédio naquele congresso, tanto como fundamentação teórica para a
discussão aqui travada como quanto material de campo, já que ele também possui
ligações religiosas com o universo das religiões afro-brasileiras. Assim Hédio começou
sua fala naquele dia:

Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que eu não vejo sendo
utilizada nos processos por discriminação religiosa, e é por isso que eu
a saquei. Porque nesse julgado, que é um julgado paradigmático do
Supremo, o famoso ―Caso Ellwanger‖.168 Nesse julgado o Supremo
entendeu que a discriminação religiosa é uma espécie de prática de
racismo. E do ponto de vista da Dogmática Penal isso tem enorme
relevância. Porque a discriminação religiosa sendo qualificada como
uma espécie de prática de racismo significa que ela é gravada pela
etiqueta da imprescritibilidade e da inafiançabilidade. E é o que foi o
caso apreciado pelo Supremo. (Silva Jr., 2013. Grifos meus).
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Trata-se de Siegfried Ellwanger Castan, proprietário da Editora Revisão, julgado e condenado
repetidas vezes pela justiça brasileira por crime de apologia ao nazismo e por afirmar a inexistência do
Holocausto.

E Hédio explica em que consistiu o ―Caso Ellwanger‖ que passaria a ser um
paradigma de jurisprudência quando o assunto é equiparar a intolerância religiosa ao
racismo:

O Supremo julgou o caso de um editor de livros do Rio Grande do
Sul, o Ellwanger, que publicava livros negando a existência do
nazismo169 e dizendo que se houve algum problema na Alemanha nos
anos 40 foram os judeus que provocaram o problema. E que se havia
algum pensamento racista, esse pensamento era dos judeus e não dos
nazistas. Então o Supremo teve que enfrentar uma série de questões,
inclusive se a liberdade de expressão permite ao sujeito falar o que ele
bem entende. Se a liberdade de expressão é um direito absoluto.
Porque muita gente entende que a liberdade de expressão é um direito
absoluto. Tem liberdade de expressão e por isso ele pode falar o que
bem entende, inclusive cometer crimes. E o Supremo, obviamente,
como é da jurisprudência da nossa corte constitucional, o Supremo
disse: ―Inexiste direito absoluto. Especialmente direito textualmente
previsto na constituição. Qualquer direito deve ser interpretado de
forma harmônica com os demais conjuntos de direitos
constitucionais.‖ (idem.).

Se parasse por aqui Hédio já teria dado uma contribuição substancial para a
compreensão de que discriminação e intolerância religiosa constituem crimes
inafiançáveis e imprescritíveis, já que o próprio Supremo assim julgou. Contudo ele
esclarece ainda mais:

Mas, o que é importante nesse HC [Habeas Corpus] 82424 do Rio
Grande do Sul, cujo relator foi o ministro Maurício Correia, neste
julgado, o Supremo chegou ao entendimento então que escrever
editoriais, divulgar e comercializar livros fazendo apologia de idéias
discriminatórias e preconceituosas contra a comunidade judaica
constitui crime de racismo. Portanto, quando nós estivermos lidando,
mitigando, com discriminação religiosa devemos lembrar que, por
interpretação do STF, discriminação religiosa é uma espécie de crime
de racismo, portanto, imprescritível e inafiançável. (Silva Jr., Idem.
Grifos meus).

As palavras de Hédio são claras. Fundamentadas na ação do Supremo, ele não
deixa dúvidas: intolerância religiosa é sim uma forma de racismo e, portanto, constitui
crime. Mais do que isso, atos de discriminação por motivação religiosa constituem
crimes inafiançáveis e imprescritíveis.
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Aqui há uma pequena confusão na fala de Hédio. Na verdade o que era negado por Ellwanger e a
Editora Revisão, de sua propriedade, era a existência do Holocausto (ou Shoah) e não no nazismo.

Um fato curioso a ser notado tanto nas palavras de Hédio quanto no HC do
Supremo é que, mesmo havendo tanta discriminação contra os afro-religiosos no Brasil
(como bem já constatou o Mapa da Intolerância no Brasil, e como também constata
Ordep Serra, no documentário Intolerância religiosa – ameaça a paz) é a partir de
agressões aos judeus que a intolerância religiosa adquire o status de crime de racismo.
A propósito, quando de fala em racismo e atentados contra a liberdade de crença,
historicamente judeus e negros sempre aparecem como vítimas clássicas. Não é à toa
que Jean-Paul Sartre, ao refletir sobre o racismo, escreveu justamente sobre esses dois
grupos.170 Aqui caberia uma reflexão sobre os motivos pelos quais, mesmo sendo
vítimas dos mesmos crimes, na maioria das vezes os judeus conseguem se impor muito
mais do que os negros, no que se refere à conquista de políticas anti-racistas. Exemplo
disso é o caso da decisão do Supremo analisada aqui. Mas isso seria matéria para uma
outra pesquisa.
No mesmo congresso sobre liberdade religiosa, Hédio nos lembra ainda que,
através da Emenda Constitucional nº 45, a Constituição Federal passou a abrigar os
chamados ―crimes de repercussão internacional ―(ou ―inter-estadual‖). Isso teria se dado
em função de tratados internacionais dos quais o Brasil se tornou signatário. Esses
crimes de repercussão internacional seriam crimes que o Brasil se obrigou a reprimir
em vista da sua participação nesses tratados e convenções internacionais, entre eles o
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a Convenção Americana de Direitos
Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) e a Declaração para a Eliminação de
Todas as Formas de Intolerância e Discriminação baseada em religiões e crenças,
além, é claro, dos acordos firmados através da III Conferência Mundial de Combate ao
Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata (Conferência de
Durban - 2001). Segundo esses tratados, o Brasil, ao considerar a discriminação
religiosa como ―crime de repercussão internacional‖, se comprometeu a equipará-la a
um delito e, portanto, inibi-la, eliminá-la ou julgar aqueles que nela incorrerem.
Além desses tratados internacionais, aos quais o Brasil tem que se submeter,
Hédio também nos lembra que, desde 1988, a Constituição Federal, no seu texto
original, já admitia, no seu artigo dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCP), que o país se submetia a um Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Ora,
através do artigo 5º da Constituição (§ 3º) o país se submete a jurisdição deste Tribunal
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Penal Internacional que por sua vez considera crimes por motivação religiosa como
crime contra a humanidade. Conforme o Estatuto que rege esse tribunal (Estatuto de
Roma) os crimes contra a humanidade são vários, entre os quais encontra-se o de
perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificada, entre outros, por
motivos religiosos. Sendo assim, além de constituir crime de racismo, a intolerância
religiosa também caracteriza crime de repercussão internacional e crime contra a
humanidade.171 E é por isso que tais crimes devem ser combatidos veementemente e, se
necessário, seus responsáveis devem ser julgados e condenados pelo Tribunal Penal
Internacional. E Hédio termina sua fala naquele congresso reafirmando:

Então vejam que a discriminação religiosa é capitulada como crime
contra a humanidade. Quer dizer, para além da vítima, para além do
Estado Nacional, cuja paz social é de sua responsabilidade manter e
também é atingida com a conduta discriminatória, segundo o Estatuto
de Roma, que é, digamos assim, o Regimento Interno do Tribunal
Penal Internacional (TPI), a discriminação religiosa é um crime que
afeta toda a humanidade. (sic) Então, o fato de o TPI catalogar a
discriminação religiosa como um crime contra a humanidade, eu
entendo que nós devemos utilizar isso ao máximo, quando formos
mitigar contra a discriminação religiosa. Seja na jurisdição penal mas,
inclusive, também na jurisdição cível. (Idem.).

As palavras de Hédio chamam nossa atenção para grandes avanços da
legislação, tanto nacional quanto internacional, no que se refere ao racismo e à
intolerância religiosa. Contudo, sendo o universo do direito muito heterogêneo, vez por
outra se percebe legisladores, juristas e operadores do direito resvalarem no que há de
mais retrógrado e abjeto em termos de retrocesso quanto às conquistas nesse quesito.
Um lamentável capítulo nesse sentido foi protagonizado por um juiz da 17ª Vara
Criminal do Rio de Janeiro, em maio de 2014. Vejamos como se deu esse fato.
Cansado de tantas agressões e ataques por parte de igrejas evangélicas
pentecostais e neopentecostais que, nas diferentes mídias veiculam acusações, mentiras
e notícias levianas acerca das suas religiões, o povo de terreiro da cidade do Rio de
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Assim consta no Estatuto de Roma a relação entre a intolerância religiosa e os crimes contra a
humanidade: ―Art. 7º - Crimes contra a humanidade: 1. Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se
por "crime contra a humanidade", qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um
ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse
ataque: (sic) Perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado, por motivos políticos,
raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, tal como definido no parágrafo 3 o, ou em
função de outros critérios universalmente reconhecidos como inaceitáveis no direito internacional,
relacionados com qualquer ato referido neste parágrafo ou com qualquer crime da competência do
Tribunal (...).‖

Janeiro e a Associação Nacional de Mídia Afro, resolveram entrar com uma ação
judicial, através do Ministério Público Federal, solicitando a imediata retirada de uma
série de vídeos ofensivos contra as religiões afrobrasileiras, colocadas no site de vídeos
You Tube por membros da IURD. Tendo o Ministério Público Federal do Rio de
Janeiro, através do procurador Jaime Mitropoulos, protocolado a queixa na 17ª Vara
Federal do Rio, a decisão do juiz federal, Eugênio Rosa de Araújo, viria surpreender os
proponentes da queixa e provocar reações em diversos setores da sociedade brasileira,
incluindo representantes do direito, de movimentos sociais e de diferentes setores
religiosos. A polêmica se estenderia por meses até o juiz reconsiderar sua decisão. Mas,
em que consistiu a decisão do juiz? A matéria jornalística sobre o fato, publicado pelo
jornal Folha de São Paulo, demonstra muito bem em que consistiu o entendimento do
juiz que motivou sua infeliz decisão:

Umbanda e candomblé não são religiões, diz juiz federal
Fabio Brisolla, Do Rio, 16/05/2014
Uma tentativa do Ministério Público Federal (MPF) de retirar do
YouTube uma série de vídeos com ofensas à umbanda e ao candomblé
resultou em uma decisão polêmica: a Justiça optou por manter a
exibição das imagens e ainda salientou que "as manifestações
religiosas afro-brasileiras" não podem ser classificadas como
religião. Em decisão de 28 de abril de 2014, o juiz Eugênio Rosa de
Araújo, titular da 17ª Vara Federal, afirmou que as crenças afrobrasileiras "não contêm os traços necessários de uma religião". De
acordo com o magistrado, as características essenciais a uma religião
seriam a existência de um texto base (como a Bíblia ou Alcorão), de
uma estrutura hierárquica e de um Deus a ser venerado. "Se o Juiz
tivesse simplesmente negado que havia ofensa nos vídeos já seria uma
decisão lamentável. Mas ele foi além. Em poucas linhas, resolveu
ditar o que seria ou não uma religião, o que nos pareceu um
absurdo", disse à Folha o procurador Jaime Mitropoulos, que
apresentou um recurso contra a decisão da 17ª Vara Federal.
Procurado pela Folha, o juiz Eugênio Rosa de Araújo preferiu não
falar sobre a decisão. Nos vídeos denunciados pelo MPF, pastores
evangélicos associam praticantes de umbanda a uma legião de
demônios. Também fazem comparação semelhante com o culto aos
orixás característico do Candomblé. A ação do MPF teve origem em
uma denúncia da Associação Nacional de Mídia Afro, que pedia a
exclusão dos vídeos citados do YouTube pelas ofensas disseminadas
contra as religiões com raízes africanas. No início de 2014, o MPF
chegou a recomendar que a representação do Google no Brasil
deletasse os vídeos. Entretanto, segundo a Procuradoria, a empresa

se negou a atender a orientação. A partir daí, o caso foi encaminhado
à Justiça.172

Como já disse, esse caso provocou polêmica em todo o país e mobilizou
diferentes setores da sociedade brasileira em defesa das populações ligadas às religiões
afrobrasileiras. Essas mobilizações, somadas à pressão feita pelas mídias e pela
imprensa, forçaram uma revisão da decisão do juiz que, mesmo reconsiderando seu
parecer sobre as religiões afrobrasileiras, não recuou na decisão quanto à retirada dos
vídeos ofensivos em questão. De acordo com matéria veiculada no periódico Carta
Capital (21/05/2014) assim se deu a reconsideração do juiz:

Juiz “reconsidera” decisão e diz que candomblé e umbanda são religiões
Por: Douglas Belchior

No início da noite desta terça feira 20, o juiz da 17ª Vara Federal do
Rio de Janeiro, Eugênio Rosa de Araújo, reviu a sentença em que
havia declarado que candomblé e umbanda não eram religiões e sim
cultos. A mudança foi divulgada em nota, pela assessoria de imprensa
da Justiça Federal do Rio de Janeiro. No documento o juiz admite o
erro e modifica parte do conteúdo da sentença. Ele afirma ainda que
“o forte apoio dado pela mídia e pela sociedade civil, demonstra, por
si só, e de forma inquestionável, a crença no culto de tais religiões”.
Eugênio Rosa foi alvo de duras críticas por sua postura que, para os
movimentos de defesa da cultura africana, reafirmava estereótipos,
preconceitos e racismo. Na primeira sentença o magistrado chegou
ao absurdo de afirmar que para ser considerada religião, uma
doutrina teria que seguir um livro-base, como o Corão ou a Bíblia,
por exemplo, o que não acontece, segundo ele, com as crenças de
matrizes africanas. Apesar da alteração da sentença, o Juiz reiterou a
negativa dada na ação movida pelo Ministério Público Federal do
Rio de Janeiro que pedia retirada do YouTube de 15 vídeos
considerados ofensivos à umbanda e ao candomblé. Na mesma nota o
juiz federal informou que ―manteve o indeferimento da liminar pela
retirada dos vídeos no Google postados pela Igreja Universal e
esclarece que sua decisão teve como fundamento a liberdade de
expressão e de reunião‖. Ou seja, a liberdade de expressão a serviço
da intolerância religiosa, do preconceito e do racismo, logo, da
violência.173 (Grifos meus).
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Naturalmente, a questão foi apresentada aqui de forma substancialmente
resumida. Contudo, mesmo nos utilizando de apenas duas matérias jornalísticas sobre o
caso, a polêmica instalada fez se multiplicar as notícias nas mais difentes mídias e
provocou mobilizações de muitas naturezas pelo país a fora, inclusive movimentos de
solidariedade de outras religiões que saíram na defesa das populações afro-religiosas e
contra a decisão do juiz. Não pretendo aqui analisar exaustuvamente o caso. Quero
apenas chamar atenção para alguns aspectos dele, já que retomam a relação entre a
intolerância religiosa e o racismo institucinalizado, presente nas escolas mas também
em outras esferas da vida social, como é o caso do Direito.
Inicialmente deve-se atentar para a postura do juiz quanto à cocepção de teologia
subjacente à sua decisão como operador do direito. Ao entender que as religiões
afrobrasileiras não possuem um livro sagrado como refercial o juiz revela seu
desconhecimento acerca da importância da oralidade, dos mitos e da vasta sabedoria
contida nos itans de Ifá. Ao falar, infundadamente, sobre a pretensa inexistência de uma
estrutura hierárquica nessas religiões, novamente o magistrado revela sua vergonhosa
ignorância em relação às complexas hieraquias existentes nessas religiões. Já ao afirmar
que tais religiões não possuem um deus a ser venerado o desinformado juiz da 17ª vara
federal do Rio expõe sua escandalosa e vergonhosa ignorância nesse campo. É a partir
desses pressupostos que o juiz em questão se arvora a atribuir ou negar o status de
religião às manifestações religiosas afrobrasileiras. Ao negar-lhes essa condição
Eugênio Rosa de Araújo abusa das suas prerrogativas ao mesmo tempo em que
extrapola sua competência, revelando assim a mentalidade racista existente no país,
inclusive nos meios em que mais de deveria resguardar os direitos dos cidadãos, entre
eles o de crença e de consciência. Em contraste com as palavras de Hédio, essa conduta
do juiz federal do Rio revela um terrível e vergonhoso retrocesso nas conquistas
nacionais e internacionais em matéria de liberdade religiosa.
Outro aspecto a ser aqui considerado - entre os muitos que poderiam sê-lo - é
que, conforme o STF já julgou (no caso Ellwanger já citado) e Hédio tem repetido, o
direito à liberdade de expressão não pode se sobrepor aos outros direitos
constitucionais, como o de liberdade religiosa. Ou seja, todo e qualquer direito
infraconstitucional tem que se submeter ao que consta na CF de 1988. Aqui, novamente,
a decisão (mesmo reconsiderada) do juiz federal do Rio se mostra limitada e injusta,
pois, ao afirmar que não retiraria os vídeos ofensivos do site, já que quem lá os colocou
estaria protegido pelo direito à livre expresão, o juiz novamente demonstra de que lado

está: do lado do racismo e da intolerância pois, como bem afirmou o autor da matéria
em Carta Capital, nesse caso específico, a liberdade de expressão estava: ― (...) a serviço
da intolerância religiosa, do preconceito e do racismo, logo, da violência.‖ Ademais, nas
palavras do próprio jornalista que assina a matéria (Douglas Belchior), é possível
perceber como a relação entre intolerância religiosa e racismo já constitui uma realidade
nos diferentes discursos sobre essa questão.
O saldo dessa polêmica é justamente o fato de que, por mais que o combate ao
racismo esteja na pauta do dia e mobilize diferentes agentes, o avanço desse racismo
também continua grande. O que parece é que, quanto mais se combate a intolerância e o
racismo, mais eles avançam, por vezes de forma declarada e explícita e por vezes de
forma disfarçada e não assumida. Contudo, uma coisa é certa: o Brasil está longe de ser
um país livre do racismo e da intolerância. A sensação que se tem é que sempre que o
racismo é desmascarado de alguma forma ele imediatamente arranja outras formas de
disfarce. Sempre que em algum lugar ele é reprimido e combatido, em outro lugar ele
reaparece difarçado ou refinado. É justamente por isso que o combate ao racismo, à
intolerância e às mais diferentes formas de discriminação devem ser sempre estimulado
e incentivado. É nessa perspectiva que essa pesquisa em curso se coloca: como mais um
instrumento de combate a esse racismo institucionalizado que tanto tem comprometido
a democracia no Brasil.
Capítulo V
Entre o terreiro e a escola: Exu expulso da escola e a rejeição dos valores culturais
africanos e afro-brasileiros nas escolas brasileiras.

5.1. Quando o Micro reflete o Macro. Três casos exemplares de intolerância e
racismo em escolas públicas brasileiras: Manaus (AM), Macaé (RJ) e Rio de Janeiro
(2014).

A fim de analisar a forma como o preconceito, a discriminação e principalmente
o racismo, se materializam nas relações e práticas estabelecidas nas escolas brasileiras,
tomarei como objeto de reflexão três casos de intolerância religiosa e racismo
registrados em três escolas públicas (uma estadual e duas municipais) em 2009, 2012 e
2014. Entre os muitos casos conhecidos, a opção por esses três se justifica por suas
peculiaridades, por terem acontecido em duas regiões geográficas relativamente
distantes do país (o que nos dá a ideia de como esses casos acontecem pelo país inteiro),

pelo fato de terem adquirido muita notoriedade em diferentes setores da sociedade
brasileira e, principalmente, por terem envolvido todos os setores da vida de uma escola
(alunos, professores, gestores, instâncias administrativas da educação local e pais de
alunos) e por terem despertado a atenção de diferentes setores da vida social brasileira
(como a imprensa, instâncias jurídicas, órgãos governamentais e pesquisadores).174
Como veremos, casos como esses não são isolados e revelam uma situação
histórica de negação, rejeição e recusa em relação aos valores culturais africanos e
afrobrasileiros no universo escolar. Seus desdobramentos, assim como as tentativas de
contorná-los, denunciam que, não obstante todas as orientações oficiais e curriculares
relacionadas com a implementação da Lei 10.639/2003, a escola, através dos seus
agentes e operadores, continua refratária às mudanças propostas por essa lei e pela
educação das relações étnico-raciais preconizadas pela mesma.
Os casos são os seguintes: (1) Em novembro de 2012 a Escola Estadual Senador
João Bosco Ramos de Lima, situada na Avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona
Norte de Manaus, promoveu um projeto interdisciplinar intitulado ―Preservação da
identidade étnico cultural brasileira‖. A proposta era que o projeto envolvesse
professores, alunos, gestores, familiares e comunidade do entorno da escola na
discussão sobre questões ligadas ao que o tema do projeto sugeria. Tendo sido
planejado para que as atividades fossem realizadas entre os dias 7 e 9 de novembro, o
projeto deveria também contemplar as discussões relacionadas com as populações,
história e cultura afrobrasileira. Contudo, um grupo de alunos evangélicos se recusou a
participar das atividades, alegando que esse tema era contra suas convicções religiosas
por consistir em apologia ao politeísmo, à prostituição e à homossexualidade, conforme
foi largamente noticiada pela imprensa local. Em poucos dias as notícias sobre o que
acontecia naquela escola tomaram repercussão nacional. Conforme a manchete e a
matéria jornalística abaixo, podemos perceber a repercussão do caso. Pelo seu poder
expressivo e tão grande significado simbólico dentro desta discussão, manterei todo o
texto, exatamente como se encontra disponível no site do qual ele foi recolhido:175
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Em um dos casos, o do aluno de 12 anos que foi impedido de entrar na Escola Municipal Francisco
Campos (Grajaú, Rio de Janeiro) por estar portando fios de contas (colares sagrados do candomblé)
houve, inclusive, o envolvimento até do prefeito da cidade que recebeu a mãe e o aluno e chegou a
formalizar um pedido de desculpas em nome da administração municipal.
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“Consciência Negra 2012:
Evangélicos se recusam a apresentar projeto sobre cultura africana, na AM.”
―Feira cultural tem como objetivo apresentar África através da literatura.
'A temática fere preceitos bíblicos e contraria nossas crenças', disse aluno‖.

Cerca de 14 alunos evangélicos da Escola Estadual Senador João
Bosco Ramos de Lima protestaram na frente da instituição nesta
sexta-feira (9) contra a temática proposta na sétima feira cultural
realizada anualmente na escola. De acordo com um dos alunos, Ivo
Rodrigo, de 16 anos, o tema "Conhecendo os paradigmas das
representações dos negros e índios na literatura brasileira,
sensibilizamos para o respeito à diversidade", vai de encontro aos
preceitos religiosos em que acredita. "A Bíblia Sagrada nos ensina
que não devemos adorar outros deuses e quando realizamos um
trabalho desses estamos compactuando com a idéia de que outros
deuses existem e isso fere as nossas crenças no Deus único", afirmou
o aluno. Para a professora coordenadora do projeto, Raimunda
Nonata, a feira cultural tem o objetivo, através da literatura, de
valorizar as diversas culturas presentes na constituição do Brasil
como nação. "Através deste projeto podemos proporcionar um debate
saudável sobre a diversidade étnico-racial brasileira. Mas não foi
isso que aconteceu", disse a professora. Segundo a professora, os
alunos se recusaram a ler livros clássicos como 'Ubirajara',
'Iracema', 'O mulato', 'Tenda dos Milagres', 'O Guarany',
'Macunaíma', entre outros, por apresentarem questões como
"homosexualidade, umbanda e candomblé". Segundo a diretora da
escola, professora Isabel da Costa Carvalho, os alunos montaram
uma barraca sem a autorização da direção na qual abordaram outra
temática que fugia à proposta inicialmente. "Eles montaram uma
tenda com o nome 'Missões na África' na qual abordavam a
evangelização do povo africano em seu próprio território", explicou a
diretora. A diretora afirmou ainda que a atitude dos alunos
desrespeita as normas e o plano de ensino da escola. Alunos
realizaram mostra paralela, chamada 'Missões na África'. Outra
estudante, Daniele Montenegro, de 17 anos, argumentou que desde o
2º bimestre os alunos vem apresentando a proposta à direção. "Desde
o início do ano que tentamos falar com a diretoria e eles nos negaram
uma reunião pra discutir o assunto. Somente nos proibiram de
apresentar outro tema. Fomos humilhados em sala de aula por
colegas e pelo nosso professor de história", contou a estudante. A
feira cultural, que teve sua primeira edição em 2006, aconteceu na
quarta-feira (7) e nesta sexta. Ao final dela, pais, professores,
coordenadores, alunos, representantes de turma se reuniram para
debater a questão. "Minha filha é uma das melhores alunas da sala e
por preconceito por parte dos professores, a nota dela e da turma da
'Missões na África' foi reduzida abaixo da média", afirmou dona
Wanderleia Noronha, mãe de Stephane Noronha, de 17 anos, do 3º
ano. Ao final da reunião, o conselho escolar decidiu por mais uma
reunião, a ser realizada na próxima semana, que contará com agentes
da Seduc. "Discutiremos como ficará a questão das notas dos alunos.

Se será necessário fazermos uma avaliação diferenciada para eles ou
se avaliaremos o projeto 'Missões na África'", afirmou a diretora”.

Ora, a matéria jornalística em si já é expressiva. Por isso não me deterei na
análise do caso, a fim de me debruçar com mais afinco no segundo e no terceiro.
Contudo, vale lembrar que a postura dos alunos, não obstante alegarem objeção de
consciência, contraria as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana que, na página 17 afirma categoricamente:

A obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana nos currículos da Educação Básica trata-se de decisão
política, com fortes repercussões pedagógicas, inclusive na formação
de professores. Com esta medida reconhece-se que, além de garantir
vagas para negros nos bancos escolares, é preciso valorizar
devidamente a história e cultura de seu povo, buscando reparar danos,
que se repetem há cinco séculos, à sua identidade e a seus direitos. A
relevância dos estudos de temas decorrentes da história e cultura afrobrasileira e africana não se restringe à população negra, ao contrário,
diz respeito a todos os brasileiros, uma vez que devem educar-se
enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade multicultural e
pluriétnica, capazes de construir uma nação democrática. (Brasília,
2005, p. 17).

E como essa pesquisa tem como base a realidade da educação em São Paulo,
devo relembrar que também as Orientações Curriculares da Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo, ao tratar das Expectativas de Aprendizagem para a Educação
Étnico-Racial na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, reforçam a
importância da inclusão dessa temática no currículo. Segundo a Diretoria de
Orientação Técnica da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura do Município
de São Paulo – DOT/SME-SP, há de se reconhecer a importância dos valores
civilizatórios africanos no contexto da educação básica já que:
Esse reconhecimento do valor civilizatório dos africanos e afrobrasileiros tem sido a mola propulsora dos diálogos em torno da
introdução da história das culturas africanas e afro-brasileiras no
Ensino Fundamental e Médio das escolas do país. A Lei nº 10.639/03
foi promulgada devido aos debates e às pressões presentes antes da
abolição da escravatura, às pesquisas estabelecidas pelos antigos e
novos movimentos negros e por intelectuais e estudiosos negros e
brancos. (DOT/SME-SP, 2008, p. 62).

Fiquemos, então, com essas palavras da SME-SP e passemos para a análise do
segundo caso emblemático de intolerância religiosa na escola, ocorrido em uma cidade
do Rio de Janeiro.
Saindo da região norte e indo ao sudeste do Brasil, veremos que, (2) em outubro
de 2009, na Escola Municipal Pedro Adami, Macaé, Rio de Janeiro, seria escrita mais
uma página lamentável na história da intolerância religiosa e do racismo nas escolas
brasileiras. Ao adotar o livro Lendas de Exú176, a professora de literatura Maria Cristina
Marques, que é umbandista, se viu envolvida em um triste episódio digno do século
XVI na Europa católica, onde vigorava o Index Librorum Prohibitorum (Lista dos
Livros Proibidos), imposto pela censura da Inquisição.
Acusada pela diretora evangélica e por alunos e pais de alunos da mesma
orientação religiosa que a diretora, de apologia ao diabo, a professora Maria Cristina foi
humilhada de diversas formas a ponto de ser afastada de suas funções e atribuições na
escola. Seu ―crime‖ teria sido adotar como material didático um livro, diga-se de
passagem, recomendado pelo PNLD/MEC, que tratava da mitologia ligada ao orixá
Exú. Este caso é mais do que emblemático já que, como será dito, a recusa e
perseguição a esta divindade também carrega em si uma negação dos valores culturais e
civilizatórios africanos e afrobrasileiros representados por essa divindade que nessas
culturas e cosmovisões é tida como um herói civilizador e um dos agentes
dinamizadores do mundo e da existência humana. E isso justifica a atenção mais
analítica que darei a este caso de Macaé, em detrimento da brevidade que reservei ao de
Manaus.
O caso flagrante de intolerância religiosa e intransigência administrativa da
diretora da escola de Macaé, respaldada no fanatismo dos pais de alunos, chamou a
atenção da imprensa carioca e por fim, ganhou notoriedade nacional. Por sua vez, a
pesquisadora Stella Guedes Caputo, que na época já se via envolvida em suas pesquisas
sobre a relação entre terreiro e escola e que mantinha seu olhar atento para quaisquer
sinais de intolerância religiosa e racismo nas escolas do Rio, incluiu nas suas reflexões
duas paginas que apareceriam no capítulo X do seu livro, ao tratar de Racismo e Escola.
Sua breve, mas densa, reflexão veio intitulada da seguinte forma: ―Por que Jesus pode
entrar na escola e Èsú não pode?‖.
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Tal indagação é crucial tanto nas reflexões de Stella Caputo quanto na discussão
que tenho feito nessa pesquisa, que, de certo modo, segue seu fluxo na mesma direção
das reflexões de Caputo. Analisando, então, o caso de Macaé, a pesquisadora comenta a
atitude da diretora e dá pistas na direção de uma compreensão da profundidade e
seriedade daquilo que acontecia na escola Pedro Adami. Assim ela reflete:

A questão é complexa e podemos fazer muitas perguntas a respeito,
mas farei aqui apenas uma: por que Jesus pode entrar na escola e Èsú
não pode? Por que um Jesus louro, coberto por uma túnica branca,
pode estar, como vimos, em um dos livros da coleção para o Ensino
Religioso católico? A resposta que tenho não agrada. Èsú não entra na
escola porque, como expus neste capítulo, este país é racista e, por
isso, o racismo está presente na escola. (Caputo, 2012, p. 246).

Como vemos, a pesquisadora é direta e categórica ao apontar o que está por trás
das atitudes intolerantes da diretora da escola, reflexão esta que também se aplica
perfeitamente aos alunos e pais de alunos que endossaram a conduta da diretora.
Contudo, para Caputo, assim como para mim, o caso de Macaé não deve ser visto como
fato isolado, resultante de idiossincrasias de uma intransigente diretora da Baixada
Fluminense. O problema do racismo e intolerância religiosa nas escolas brasileiras é
muito mais complexo e possui raízes muito profundas ligadas, inclusive, a todos os
processos e dinâmicas sócio-político-culturais que já analisamos aqui. Tais processos
vão desde as mudanças do campo religioso brasileiro, reveladas pelos censos, quanto ao
crescimento da representatividade política conservadora ligada às igrejas pentecostais e
neopentecostais, passando pelas transformações nos quadros do magistério brasileiro,
cuja maioria significativa hoje é composta por profissionais ligados a essas
denominações religiosas de tendências conservadoras e intolerantes. Na sequência da
sua reflexão, Caputo chama a atenção para essas dinâmicas políticas e sociais da
sociedade brasileira que terminam influenciando nas relações escolares:
Também acredito que atravessamos uma fase de avanços
significativos dos setores conservadores na educação pública. Como já
dissemos, a manutenção da oferta do Ensino Religioso na Constituição
de 1988, sua aprovação como confessional no Rio, o lançamento dos
livros didáticos católicos em 2007, a Concordata Brasil-Vaticano
aprovada pelo governo brasileiro, tudo parece fragmentado, mas não
é. Para mim são vitórias lentas e sigilosas, mas que garantem as
circunstâncias necessárias para que a discriminação sofrida por Maria
Cristina e por alunos e alunas continue sendo uma prática bastante
comum em nossas escolas públicas. (Idem, p. 246).

Não obstante, a Secretaria Municipal de Educação de Macaé ter divulgado nota
desaprovando e fazendo críticas ao ocorrido, a professora continuou afastada
temporariamente de suas atribuições e mais uma vez estava reforçado o estigma sobre a
cultura afro-brasileira e principalmente sobre a figura desta divindade que para as
populações e religiões afro-brasileiras é mais do que uma divindade: trata-se de um
agente civilizador e representa toda uma força civilizadora. É sobre a natureza de agente
civilizacional de Exu e das implicações que sua expulsão da escola representa que
voltarei a tratar mais adiante. Contudo, antes de passar a essa questão, vejamos como se
deu o terceiro caso.

(3) No dia 25 de agosto de 2014, na Escola Municipal Francisco Campos, bairro
do Grajaú, zona norte do Rio de Janeiro, as discriminações pelas quais um aluno de 12
anos vinha sofrendo sistematicamente por ser de candomblé, atingiram seu ponto
máximo. Ao comparecer na escola portando colares sagrados do candomblé (fios de
contas ou guias), o adolescente foi impedido pela diretora de entrar na escola. Segundo
o depoimento da sua mãe:

Na segunda-feira retrasada, quando fui levar meu filho para a
escola, a própria diretora colocou a mão no peito dele e disse que
ele não iria entrar. Fez isso na frente de todo mundo. Ele voltou
para casa muito triste, chorou a semana inteira porque não ia poder
mais estudar. Tive que pedir ajuda na CRE (Coordenadoria
Regional de Educação), que conseguiu a transferência para uma
outra unidade (Escola Municipal Panamá), onde ele começou na
segunda-feira. Mas foi muito triste o que passei. Nada vai apagar a
humilhação que meu filho sofreu — afirmou a mãe. Ela contou
ainda que, por iniciativa própria, o filho decidiu, há cerca de dois
meses, começar o processo de iniciação no candomblé, o que
implicaria no uso das guias, conhecidas como fios de conta, além
da bermuda branca, e um boné para cobrir a cabeça, que ele tiraria
ao entrar na unidade. (...) A diretora me falou que ele não entraria
na escola vestido de branco como pede a religião. Meu filho ficou
sabendo o que ela disse e passou um mês sem querer ir ao colégio.
Na segunda retrasada, tentamos, ele foi com a camiseta do
uniforme, só com uma bermuda branca e o colar, e ela o impediu
na frente de todos.177
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Apesar de tentar desviar a causa do impedimento da entrada do aluno na escola,
alegando que a bermuda e o boné não faziam parte do uniforme oficial, a atitude da
diretora foi interpretada como um ato de discriminação e intolerância religiosa,
ganhando as notícias que se espalharam rapidamente por todo o país. Diante dos fatos
que não se podia contestar, ou seja, que a motivação da diretora foi religiosa, a
imprensa, nas suas mais variadas formas, a família do garoto, sua comunidade religiosa
e outros movimentos populares, repercutiram o caso, forçando assim um
posicionamento tanto da Secretaria Municipal de Educação quanto do prefeito, Eduardo
Paes. Este, além de formalizar um pedido de desculpas, prometeu abrir uma sindicância
para apurar o caso e punir a diretora, caso fosse constatado que o fato caracterizava
discriminação religiosa. Em função da grande repercussão do caso, o prefeito e a
secretária municipal de educação (Helena Bomeny) receberam o aluno, sua mãe e o
advogado da família, a fim de pedirem desculpas formalmente e esclarecerem o fato.
Por ocasião desse encontro, Eduardo Paes tentou explicar que se tratava de um fato
isolado e que essa não era uma prática aprovada pela Secretaria Municipal de Educação.
Segundo ele:

Fiz questão de pedir pessoalmente desculpas ao jovem e à sua
mãe. Ressaltei que foi um caso absolutamente isolado. Nunca
tivemos um problema com essa escola. Considero que foi um
lapso, e que não irá se repetir em nenhuma outra unidade de ensino
- disse o prefeito. - Todos os nossos alunos podem e devem,
quando for da sua vontade, manifestar seu apreço cultural e
religioso. Seja usando acessórios, como as guias do candomblé, ou
broches. Nada disso pode ser proibido - completou. (Idem).

Contudo, mesmo a prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação não
admitindo, o povo ligado a terreiros sabe que esse não foi um fato isolado. E justamente
por isso, a comunidade religiosa do terreiro frequentado pelo aluno e sua família
organizou uma manifestação na frente da escola que se realizou no dia 09 de setembro
daquele mesmo ano. Diante da escola, o grupo, com trajes religiosos e tocando
instrumentos de percussão, dançou afoxé e distribuiu doces a quem passava, entrando
ou saindo da escola. Naturalmente, as opiniões dos expectadores eram as mais diversas,
indo desde aqueles que apoiavam o aluno até aqueles que defendiam a diretora e não
viam nada de anormal na sua conduta ao impedi-lo de entrar na escola com os fios de
conta. O fato é que, para aqueles que sofrem a violência da discriminação e intolerância

religiosa, esse foi apenas mais um caso entre tantos que acontecem todos os dias em
inúmeras escolas do país.
Esses três casos são emblemáticos para termos uma ideia de como a intolerância
religiosa no Brasil, assim como o racismo, é estrutural e se manifesta de diversas formas
na escola. Seja na recusa do currículo, do material utilizado (como o livro Lendas de
Exu, em Macaé), ou mesmo na rejeição dos símbolos afro-religiosos e de quem os porta,
na escola. Na minha opinião, ao impedir o garoto que porta os símbolos, a escola (e não
só aquela diretora do Rio) tem rejeitado a própria cultura afrobrasileira, como veremos a
seguir.

O aluno e seus fios de conta, diante da Escola Municipal Francisco Campos, onde foi barrado pela
diretora.
Foto: Maíra Coelho / Agência O Dia. R7.com

Escola Francisco Campos, no Grajaú, Zona Norte do Rio de Janeiro. Aqui um aluno de 12 anos, recém
iniciado no candomblé, foi barrado pela diretora por portar fios de conta e usar bermuda e boné branco.
Foto: Marcelo Piu / Agência O Globo. Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/prefeitura-apura-porque-aluno-com-guia-de-candomble-foi-barrado-por-diretora-13811050#ixzz3CNIXQBB3

09/09/2014. Grupo de religiosos protesta contra ato de intolerância religiosa, fazendo uma roda de afoxé
diante da Escola Municipal Francisco Campos, no Rio de Janeiro. Foto: Gabriel de Paiva / Agência O
Globo. Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/manifestantes-fazem-atos-contra-a-favor-de-diretorade-escola-onde-estudante-foi-barrado-13878580

5.1.1. Exú: o Herói Civilizador afrobrasileiro. Quem é Exu e o que a escola precisa
saber sobre ele?
Muito já se escreveu a respeito dessa divindade africana que sobreviveu à
diáspora através das religiões afro-brasileiras. Não discorrerei longamente aqui sobre a
personalidade de Exu e suas atribuições na cultura e na vida social afro-brasileira. Sem
retomar os inúmeros trabalhos e pesquisas realizadas sobre Exu, direi apenas que a ele
podem ser atribuídos a função e o papel de um dos principais agentes civilizadores das
culturas africanas, afro-americanas e afrobrasileiras. Presente ainda hoje em grande
parte do continente africano, e assumindo diferentes nomes e formas nas diferentes
religiões daquele continente, Exu, na diáspora, também se adaptou e se viu
ressignificado, como é de praxe acontecer com os elementos de qualquer cultura que
passa pela experiência diaspórica.
Se tomarmos como referência o contato dos europeus com essa divindade, ainda
no século XV, e a saga desse deus para o continente americano, veremos que Exu
também sobreviveu nas diferentes regiões para as quais as populações africanas foram
levadas. Nos Estados Unidos, em Cuba, no Haiti, assim como no Brasil, Exú foi
precursor e promotor das diferentes experiências civilizatórias que as populações
africanas radicadas no Novo Mundo iriam empreender.
A ubiquidade de Exu também se afirma através da sua onipresença nas mais
diferentes formas de religiões afrobrasileiras, de forma que sem ele não se pode dizer
que uma religião é afrobrasileira. Da umbanda ao candomblé, passando pela encantaria,
catimbó, terecô e demais expressões afro-religiosas, Exu está presente. Sem ele nada se
faz. E ele não preside apenas os rituais. Ele também preside a transmissão do
conhecimento no interior dos terreiros. A educação nos terreiros é presidida por Exu.
Como mensageiro entre os deuses e os homens, Exu é indispensável à
comunicação entre o mundo visível e o invisível. É ele que possibilita a comunicação
entre essas diferentes formas de existências e entre aqueles que habitam tais universos.
Da mesma forma, sem Exu nada se realiza nas religiões afrobrasileiras. Sua precedência
em todos os rituais e o fato de ele presidir o principal canal de comunicação entre
homens e deuses, o oráculo, faz de Exú o senhor da comunicação. Ele é o verbo
preexistente, existente e por existir. O ―verbo devoluto‖, na feliz expressão de Edmilson

de Almeida Pereira178 (1985), também adotada por Maria José Sormelato Barbosa179.
Devoluto e não silente. Devoluto por não ser refratário a novos sentidos. Devoluto por
ser e estar pleno de sentido, ao mesmo tempo em que se mantém aberto à plenitude de
novos sentidos. O verbo aberto a múltiplas possibilidades de sentidos. E sendo assim,
Exú é polissêmico. Como deveria ser todo processo educacional. Afinal, Exú não fala
todas as línguas? Não pensa em qualquer idioma? As fronteiras da língua não impedem
a capacidade comunicativa de Exú. Sendo assim, paredes de barro não deveriam prender
essa poderosa divindade. Contudo a escola conseguiu essa proeza. Macaé, repito, é
apenas uma pequena amostra da intransigência da escola com Exú. Foi ao seu poder
civilizatório que a escola fechou as portas quando impediu o dono do portão de cruzar
seus umbrais.
Na vida social Exu preside e predomina também em tudo que requer
comunicação, desenvoltura, raciocínio, estratégia, inteligência, perspicácia, esperteza,
movimento. Dono das entradas e saídas, dos encontros e desencontros, ele age sobre o
corpo e organismo do indivíduo (atuando principalmente nos órgãos ligados (i) à
reprodução e manutenção da vida, como os órgãos sexuais e reprodutores, os sentidos e
as aberturas corporais); (ii) ao movimento, como nos membros superiores e inferiores e
nas articulações; (iii) ao pensamento e à comunicação, como o cérebro, a boca, as
cordas vocais, e o aparelho fonador no seu conjunto. Porém, Exu não atua apenas sobre
o sujeito, ele também atua nas relações dos sujeitos com o mundo, e, portanto, com o
espaço físico através do qual as pessoas se movimentam. Dessa forma, Exu exerce
influência no sujeito e no seu entorno. Ele está sempre presente nos lugares pelos quais
as pessoas passam (principalmente nas estradas, encruzilhadas, soleiras, divisas,
fronteiras, rodoviárias, portos, aeroportos, estações de trens e metrô, logradouros
públicos como praças, largos, bulevares, parques, etc.). Outro lugar fundamental de
atuação de Exu são aqueles considerados como liminares, intermediários e intersticiais,
como portas e portões. É comum, inclusive, os terreiros instalarem Exu nas suas portas
e portões, seja pelo lado de dentro ou pelo lado de fora, contudo ele está sempre ali: na
entrada. Exu é então o Senhor dos Portões.
Nos aspectos da vida social que requerem comunicação também é Exu que
preside. Com isso, Exu é o dono do mercado, da diplomacia, do desenvolvimento e,
finalmente, da educação. Exú é o senhor de qualquer processo educativo, seja ele formal
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ou informal. Parece paradoxal afirmar que uma divindade geralmente associada à
desordem presida os processos de educação formal. Contudo, como se compreenderá
melhor ao longo dessa discussão, veremos que associar Exu apenas à desordem já faz
parte das calúnias e injustiças infligidas a essa divindade. Exú preside a desordem mas
também preside a ordem. Já expliquei essa multifacetada natureza de Exu em outro
trabalho (Araújo, 2011). Ali afirmei ser Exu o agente dialógico entre ordem e desordem
em busca de reorganização e transformação do mundo e da existência humana. Mas,
não esqueçamos: sendo senhor dos processos de educação, Exu também é senhor da
escola. Ele é dono da escola. Contudo, e esse é o ponto central dessa reflexão, mesmo
nos lugares onde Exu sobreviveu à diáspora, a escola nunca soube acolher seu patrono.
Mais do que isso, a escola rejeitou esse agente civilizador, expulsando Exu, de forma
humilhante dos seus quadros.
Não o admitindo no seu interior, a escola relegou a Exu o lado externo dos seus
portões. É comum, então, perceber na frente das escolas (e isso é ainda mais evidente
nas escolas públicas das periferias das grandes cidades), momentos antes da entrada
para as aulas, pequenas aglomerações de alunos e alunas que, em perfeita sintonia com a
ação da força vital (axé) de Exu, exercem suas capacidades de interação, conversação,
discussão e argumentação. A entrada da escola é então lugar e tempo sobre os quais Exu
ainda consegue atuar, levando todos a experimentarem a alegria que é ser capaz de se
comunicar. Brincadeiras, fuxicos, acertos, negociações, socializações, paqueras e, às
vezes, pequenas confusões, dão dinamicidade a este momento relegado e ignorado pela
escola mas que para Exu e para os alunos possui um grande sentido. Ao gosto de Exu, e
sob sua supervisão, essa convivência do lado de fora do portão da escola, precede
(assim como as reverências a Exu precedem qualquer ritual nas religiões afrobrasileiras) tudo que deverá acontecer dentro da escola depois que o portão se fechar nas
costas dos alunos e ―na cara‖ de Exu. Todavia, como era de se esperar, todo espaço
presidido por Exu termina por ser estigmatizado. E, por não se submeter ao controle
institucional da escola, esse espaço e momento de intensa interação, sociabilidade e
comunicação, ao pé do portão e pelo lado de fora, passou a ser visto pela escola como
momento e lugar perigoso.
Nas grandes cidades a desconfiança em relação ao entorno da escola tem sido
ainda mais considerada perigosa, marginal e insegura. Por ser um espaço de
liminaridade, tanto espacial quanto temporal, a entrada da escola foi taxada de lugar
arriscado. Não é raro diretores e coordenadores pedagógicos, por ocasião das reuniões

de pais, recomendarem aos responsáveis pelos alunos que fiquem atentos e vigilantes
com o momento que separa a saída dos alunos de suas casas e a sua entrada na escola. A
rua, assim como o entorno e a entrada da escola (todos lugares de liminaridade e,
portanto, espaço privilegiado da influência de Exu) são vistos pela escola como lugares
perigosos nos quais o perigo espreita os alunos incautos. Até hoje nunca se teve
conhecimento de possibilidades de ―aproveitamento pedagógico‖ desse momento de
vivência ao pé do portão e do lado de fora, sendo que, para os alunos, às vezes o que é
conversado ali possui mais sentido do que tudo que se discute lá dentro. Não é à toa que
muitas vezes as conversas travadas ali se prolongam corredores à dentro, chegando
inclusive a influenciar no início das primeiras aulas. E, na sua dificuldade de
compreender a importância desse intenso momento de sociabilidade, a escola interpreta
os resultados dessa convivência como indisciplina e mau comportamento. Essa postura
da escola pode muito bem ser atribuída e interpretada como uma das consequências da
escola, nos seus moldes ocidentais, ter recusado a importância dos valores culturais
africanos e afro-brasileiros, como é o caso da oralidade. Isso é mais uma prova de que a
escola ainda tem muito a aprender com o terreiro.
As formas ocidentais de educação, copiados pelos países colonizados pelos
europeus, jamais entenderam a profunda relação entre Exu e a educação, entre Exu e a
escola. E sendo assim, a disputa entre os dois principais agentes civilizatórios em
interação (de um lado o civilizador europeu por excelência, Jesus, e do outro o agente
civilizador africano, Exu) travaram uma disputa que iria culminar com a simbiose entre
evangelização e educação formal, como já explicamos no capítulo II.
O saldo dessa disputa é que Jesus adentrou a escola (literalmente já que até hoje
é comum perceber ícones e imagens cristãs em muitas escolas brasileiras, sejam
públicas ou privadas) permanecendo lá até hoje com seus exércitos de defensores em
cujas fileiras se encontram alunos, professores, coordenadores, diretores... Exú, por sua
vez, foi barrado no portão. As palavras de Caputo sobre o caso da professora de Macaé
adquirem então um significado ainda mais proeminente. Contudo, considerando as
representações dessas duas divindades, é imperioso admitir que aqui há uma questão
que transcende o simbolismo religioso. Há aqui também uma questão racial que não se
pode olvidar. Afinal, as cores dos deuses não são dados insignificantes que devem ser
ignoradas. Eu mesmo já discuti isso em outro texto chamando a atenção para o racismo
que pode está escondido na atitude aparentemente simples de representar orixás em
manequins brancos (Araújo, 2011a). Além disso, sabemos todos que, não obstante as

discussões existentes em torno da possível fisionomia negra de Cristo, a iconografia
cristã está repleta da imagem europeia de Cristo, a ponto de ser remota a possibilidade
de se imaginar essa divindade como negra. Por outro lado, Exu é assumido e
indisfarçavelmente negro, como bem afirmou Caputo, no seu texto já citado. Acredito
então não estar sendo leviano quando afirmo que ao admitir Cristo na escola é o branco
que se está admitindo, e ao impedir a entrada de Exu é ao negro que se está barrando;
até porque, no Brasil, a escola não foi pensada para o negro. Muito menos para seus
valores culturais e civilizacionais.
Durante muito tempo a escola relutou em aceitar o negro. Cabe, inclusive,
refletir até que ponto a escola hoje tem sido lugar para o negro. Ou seja, não se trata
apenas de poder estar ―Na escola com os orixás‖ (Bakke, 2011), mas de se admitir
também que está com os orixás – valores culturais – na escola. Trata-se de não precisar
abrir mão dos seus valores culturais e referenciais simbólicos como condição para ser
admitido na escola. É nesse sentido que situamos a diferença entre ―estar na escola‖ e
―sentir-se incluído pela escola‖. Aqui acompanho o mesmo raciocínio de Florestan
Fernandes, quando no seu clássico estudo sobre a integração do negro na sociedade de
classes (1965, p. 105) ele falou sobre a diferença entre ―morar dentro da cidade‖ e
―pertencer a ela.‖ Pode parecer que não, mas existe uma grande diferença entre essas
duas coisas. É esse o resultado sobre o sujeito quando um determinado lugar se torna
―não-lugar‖ para ele. Além disso, não se trata de propor Ensino Religioso, trata-se de ter
e ver seus valores culturais reconhecidos.
Mas, há ainda outro elemento fundamental nessa reflexão, já que quando se
aceita o branco é a sua cultura que se está aceitando e quando se rejeita o negro também
se rejeita a sua cultura. É aqui que defendo a ideia, para mim muito cara, de que o caso
de Macaé é apenas uma minúscula amostra de uma rejeição histórica tanto em relação
ao negro quanto em relação a sua cultura, por parte da escola. Jesus está dentro, dos
corredores à sala da diretora. Exu ficou no portão, pelo lado de fora.
Mas por que reclamar de estar Exu no portão se ele também predomina ali? Não
estaria ele no seu devido e merecido lugar? Esse seria um argumento facilmente
utilizado por quem acredita que estando no portão já é mais do que suficiente. É a
mesma coisa que dizer que o negro, por estar na escola, deve se dar por satisfeito.
Novamente, relembro aqui a diferença proposta por Fernandes (1965, p. 105) entre
―morar dentro da cidade‖ e ―pertencer a ela.‖

Contudo, se pensarmos a educação formal como possibilidade de preparação do
sujeito para a vida social, o trabalho, a dignidade e o exercício pleno da sua cidadania
(como reza a LDB), logo perceberemos que estar na escola não é suficiente para o
negro, assim como ficar do lado de fora do portão não é suficiente para Exu. Afinal,
para o negro depois da passagem pela escola vem o mercado de trabalho. Da mesma
forma Exu não se contenta com a parte externa do portão já que ele preside não só a
entrada mas a própria escola e o processo educativo em si. Afinal, há ambiente aonde a
comunicação e a interpretação (campos de atuação de Exu) são mais intensas do que na
escola?
Senhor da interpretação, Exu encontra na escola um ambiente mais do que
propício ao exercício das suas múltiplas atuações. Essa consonância e combinação,
entre a natureza de Exu e o ambiente da educação e da escola, fica bem visível nas
palavras de Maria José Somerlate Barbosa, ao discutir a característica de Exu como
―Verbo devoluto‖. Assim ela diz:

Considerando-se que, segundo a cosmologia africana, Exu é o
princípio e o fim, senhor dos encontros e desencontros, das
encruzilhadas, das opções e da palavra, poder-se-ia dizer que ele atua
tanto no sistema religioso como no campo da fala/escrita. Na
mitologia fon, ―Legba é considerado ‗o linguista divino‘, aquele que
fala todas as línguas e interpreta o alfabeto de Mawu para os homens e
destes para os deuses. (Gates, 1988, p. 7). Se Ifá pode ser considerado
a ―metáfora do texto em si mesmo‖, Exu representa as ―incertezas da
explicação‖, a abertura e a multiplicidade de significados de cada
texto, tornando-se, portanto, o próprio processo de interpretação
(Gates, 1988, p. 21). (Somerlate, Ibidem, p. 1580.

Voltando à forma como a escola no Brasil tem tratado essa divindade, como
então reduzi-lo ao portão? Porque deve ficar do lado de fora e não dentro da escola,
inclusive na sala de aula? Seria pelo mesmo motivo pelo qual o negro deve ficar na
cozinha, na direção do carro, nas portarias dos prédios... mas não na mesa da direção e
da chefia? Inevitável não perceber o fio racista que perpassa esses discursos tão
conhecidos por nós.
Entendam que aqui não se trata de propor a utilização de símbolos ou
representações dessa divindade na escola ou nas salas de aula. Estou falando de uma
presença simbólica que pode se dar através do reconhecimento e valorização daquilo
que esta divindade representa para as populações afro-religiosas, nas suas características

de agente civilizador, responsável por todas as formas de comunicação e transmissão de
saberes.

5.1.2. A escola como território proibido a Exu e como “não lugar” para o povo negro
e de axé.
A intolerância religiosa, que, como já disse, admite ser lida e interpretada como
uma das formas de manifestação do racismo, pode ser percebida e mensurada através do
fenômeno de expulsão de Exu da escola. Essa expulsão, por sua vez, nada mais é do que
uma forma de rejeição dos valores culturais africanos e afrobrasileiros. Dessa forma, ao
rejeitar sua cultura, a escola rejeita o negro. Não há então uma identificação da escola
com o negro e nem do negro com a escola. Por motivos já conhecidos ele não se
reconhece no espaço da escola, não se reconhece no livro didático, assim como não se
reconhece na cultura da escola e nem no tratamento que lhe é dispensado. E não
havendo essa identificação, o negro não consegue se reconhecer na escola ou
reconhecê-la como lugar para ele. Esse é um dos motivos que lançam os negros no
terrível e sepulcral silencio escolar, tão bem analisado por Eliane Cavalleiro (Op. Cit.).
Território proibido a Exu (que personaliza e representa o principal agente
civilizador africano e afro-brasileiro) a escola faz-se então ―não lugar‖ tanto para o povo
de axé quanto para o negro que reconhece as religiões afro-brasileiras como herança
cultural africana, mesmo quando não mantém nenhum vínculo com elas. Isso porque
mesmo o negro que não tem ligações com essas religiões, mas que tem consciência da
história e das influências africanas na cultura brasileira, não se sente confortável ao ver
essa herança religiosa e cultural ser desprezada, desqualificada e, no limite,
demonizada. Ao tornar-se não lugar para o negro e para o povo de axé a escola de hoje
retrocede então às suas primeiras formas, ainda na época do Brasil colonial. É como se
não tivesse havido nenhum avanço. Apenas alguns agentes da educação formal teriam
sido substituídos: saíram os jesuítas e entraram os neopentecostais. Mas em que sentido
a escola se configura como não lugar?
Para o antropólogo Marc Augé (1994, p. 36), ―Os não lugares são tanto as
instalações necessárias à circulação acelerada das pessoas e bens (vias expressas, trevos,

rodoviários, aeroportos) quanto os próprios meios de transporte ou os grandes centros
comerciais, ou ainda os campos de trânsito prolongado onde são alojados os refugiados
do planeta‖. Marcado pela efemeridade da passagem e pela não identificação do sujeito,
o não lugar se opõe ao lugar antropológico. Mais comum ao antropólogo, esse lugar
antropológico traz em si as marcas e o simbolismo das relações dos sujeitos entre si e
com o espaço. O lugar antropológico, ainda segundo Augé, é espaço de identidade, já
que traz em si as marcas da vivência, do trabalho, da relação com as forças
transcendentes tanto dos ancestrais quanto dos espíritos que povoam a sua geografia
íntima. O lugar antropológico é então, diferentemente do não lugar, aonde o homem
realiza a sua humanidade. Contudo, na análise de Augé, a supermodernidade força e
impõe uma passagem dos lugares aos não lugares. É como se a humanidade e a
identidade das pessoas fossem engolidas pela fragmentação e liquefação das relações
(Bauman, 2003; 2005; 2006). Os não lugares então se impõem. Na minha compreensão,
teria sido isso que acontecera à escola quando rejeita o principal agente civilizador
africano - e junto com ele o negro e sua cultura. Com essa atitude a escola deixou de ser
lugar antropológico para o negro e converteu-se em um não lugar para o negro e para
o povo de axé. Isso porque, com tanta rejeição, sob um silêncio tão violento (Cavalleiro,
2000), e vítima de tanta intolerância (Santos, 2010), o negro adepto de religiões
afrobrasileiras não consegue se reconhecer na escola. Da forma que ela está organizada
e funciona, a escola perdeu sua natureza de lugar antropológico para esse tipo de aluno.
Se é que um dia ela o foi.

Portão principal da Escola Estadual Luiz Gonzaga, D. E. Sul 2, Zona Sul de São Paulo (SP). Se pensado
na perspectiva das religiões afrobrasileiras, o Cristo está ocupando exatamente o lugar devido a Exu, o
portão. Pergunta-se então: por que Jesus pode ocupar o local de maior visibilidade da escola e Exu não
pode?

Chamada para um ―Grande evento pentecostal‖, promovido pela Igreja Deus é Amor, na Escola Estadual
Martinho da Silva, D.E. Sul 2, em São Paulo (SP). O uso das instalações das escolas públicas para a
realização de cultos evangélicos tem se tornado cada vez mais comum no Brasil. O fato de o cartaz da
igreja se sobrepor à faixa com a chamada para matrículas no curso de Educação para Jovens e Adultos é
simbólico e revela o quanto a escola tem feito alianças com os evangélicos. (Foto: Professora Mariana
Fonte Boa. Maio de 2014).

Mas o orixá brincalhão tem aprontado uma bela peça na escola. Dinamizador por
natureza, Exu frustra a escola na sua pretensão de lançar sobre a interação ao pé do
portão e antes das aulas, no rol dos não lugares. Em vez de ser um não lugar o lado de
fora do portão adquiriu forma de lugar antropológico, afinal, os alunos não apreciam
tanto esse lugar e momento? Já a escola, em vez de ser lugar antropológico se tornou
não lugar. Sendo assim, a escola tem pagado o preço de uma anedota por marginalizar a
divindade que preside o tão valoroso processo de educação. Ao limitar Exu ao lado de
fora do portão, a escola se enganou nos cálculos e deu margem ao surgimento de um
espaço e tempo significativamente férteis em termos de vivências e comunicação. Em
outras palavras, a escola ―indo buscar lã voltou tosquiada‖. Mesmo assim, o negro e o
aluno ligado às RABs continuam sem reconhecerem na escola. Ao terem sua identidade
racial, cultural e religiosa rejeitada, estigmatizada, humilhada e execrada, tanto alunos
quanto professores não conseguem mais encontrar na escola o terreno propício a uma

segurança identitária e relacional. E é isso que diferencia o lugar antropológico do não
lugar. Nas palavras de Augé:

Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico,
um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como
relacional, nem como histórico definirá um não lugar. A hipótese aqui
defendida é que a supermodernidade é produtora de não lugares, isto
é, de espaços que não são em si lugares antropológicos e que,
contrariamente à modernidade baudelairiana, não integram os lugares
antigos: estes, repertoriados, classificados e promovidos a ―lugares de
memória‘, ocupam aí um lugar circunscrito e específico. (Augé, Op.
Cit., p. 73).

Ora, ao não respeitar e incorporar as identidades, culturas, religiões e história
afro-brasileiras, a escola deixou esvair-se sua natureza de lugar antropológico para o
negro. O racismo também tem essa capacidade. E essa é uma das suas proezas. O
racismo institucionalizado tem privado a escola até disso. E a não efetivação satisfatória
da Lei 10.639/2003 é uma boa prova. Augé não afirmou também que a noção de lugar
antropológico ―inclui a possibilidade dos percursos que nele se efetuam, dos discursos
que nele se pronunciam e da linguagem que o caracteriza‖ (Op. Cit., p. 77)? Sendo
assim, nos perguntamos: casos como aqueles registrados nas escolas Pedro Adami
(Macaé, RJ) e na Escola Estadual Senador João Bosco Ramos de Lima (Manaus, AM),
e em tantas outras pelo país a fora, revelam que percursos, discursos e linguagens?
Racismo, intransigência, fanatismo e intolerância é o que os fatos noticiados por essas
escolas tem revelado. E repito, o que acontece nessas escolas é apenas um pequeno
indicativo do que tem acontecido diuturnamente nos meios escolares brasileiros.
Os efeitos dessa combinação maléfica podem ser percebidos em escolas do país
inteiro, tanto no cotidiano escolar quanto nas pesquisas realizadas a respeito da relação
entre escola, racismo e intolerância religiosa. E, não sendo a escola uma entidade
abstrata que age por si, a idiossincrasia dos agentes que a operacionalizam pautados nos
seus pertencimentos religiosos racistas, fundamentalistas e intolerantes, fazem da vida
na escola um verdadeiro suplício para alunos negros, principalmente quando possuem
algum grau de ligação com as religiões afro-brasileiras. No seu estudo junto a crianças
de candomblé em escolas de Juazeiro do Norte (CE), Kássia Mota de Souza (2010)
percebeu, com muito realismo e honestidade, o terrível sofrimento dos alunos e alunas
ligadas a candomblé em uma cidade onde as escolas são quase teocráticas. A

idiossincrasia dos agentes escolares era uma das principais causas do sofrimento dos
alunos. Assim ela se expressa:

Esta idiossincrasia torna a experiência escolar dolorida para uma parte
significativa da população. Durante a pesquisa acompanhei o
desempenho escolar das crianças e me deparei com alto número de
faltas, reprovações, evasões, motivadas pelo processo de exclusão
sofrido pelas crianças candomblecistas. As doloridas experiências
escolares, e os atos discriminatórios diminuem a auto-estima e inibem
o pleno desenvolvimento cognitivo, fazendo com que as nossas
crianças optem, por exemplo, entre a escola e o candomblé. (Souza,
2010, p. 40).

Mas, por que essas crianças se viam diante desse dilema, tendo que escolher
entre uma coisa e outra? Não poderiam a escola e o candomblé atuarem de forma
complementar na educação, socialização e formação dessas crianças? Pessoalmente,
julgo que sim. Contudo, não esqueçamos, Exu continua preso fora do portão. E, preso,
sua atuação é limitada. Sendo ele dinâmica e movimento, faz-se necessário que possa
atuar também na escola. Exu precisa fazer parte desse processo. Isto é, escola e terreiro
precisam dialogar. A escola carece de escutar o terreiro. Mas, lamentavelmente, isso não
tem acontecido. Não porque o terreiro se recuse a esse diálogo. Pelo contrário, é a
escola que julga ser o terreiro incapaz e desnecessário nesse diálogo. Sendo assim, o
dilema sob o qual as crianças de Juazeiro do Norte se encontravam pode ser explicado
pelo fato de o terreiro ter sido muito mais lugar antropológico do que a escola. A escola
optou pela condição de não lugar. Essa triste e deliberada mudança de condição tem
consequências graves para a situação do negro no Brasil como perceberam tantos
pesquisadores e pesquisadoras e como reafirma Souza:

E assim nossas crianças são impedidas de frequentarem as escolas e
entramos para as estatísticas como o grupo étnico dentro da sociedade
brasileira possuidor de menor índice de escolaridade. (...) É a partir
desta nossa compreensão sobre educação e escola que concluímos ser
preciso construir uma escola de qualidade para a população negra
deste país. Gomes (2001) explica que a construção desta escola indica
a necessidade de repensar a estrutura, os currículos, os tempos e os
espaços escolares. A autora justifica a necessidade de construção deste
projeto, afirmando o caráter excludente da escola brasileira que em
sua rígida estrutura, mostra-se inadequada à população negra. (Souza,
Op. Cit., p. 40).

Estou de acordo tanto com Souza quanto com Gomes. Acrescentaria apenas que
não se trata de uma construção e sim de uma re-construção, já que nossa tarefa consiste,
principalmente em devolver à escola sua condição de lugar antropológico, levando-a a
deixar de ser apenas não lugar. Logicamente, essa tarefa, nada fácil, inclui uma reconstrução das relações, percursos, discursos e linguagens até então adotadas pela
escola. Há de se recuperar a capacidade da escola de conscientizar, politizar, libertar.
Nas palavras de Moacir Gadotti, ao tratar da pedagogia do conflito (1982, p. 35) ―Isso
significa que hoje, um dos maiores obstáculos à conscientização é a própria educação, o
próprio sistema escolar, funcionando como aparelho ideológico de ocultação da
consciência. Assim, para educar (conscientizar) é preciso lutar contra a educação, contra
a educação dominante que é a educação do colonizador‖.
É preciso então devolver à escola sua natureza de lugar antropológico para o
negro. É preciso restabelecer a capacidade de a escola possibilitar o social orgânico e
não a tensão solitária (Augé, p. 87) dos sujeitos que nela transitam. Em outras palavras,
é preciso reverter a posição na qual a escola se encontra. É necessário romper o silêncio
escolar no qual os alunos negros e de religiões afrobrasileiras foram lançados. Precisase libertar novamente a oralidade típica das culturas africanas e afrobrasileiras. Isso
inclui revisão de currículo e mudança de mentalidade e de políticas educacionais. É
urgente que se devolva a Exu sua natureza de verbo devoluto, libertando-o da sua
posição silente imposta pela intolerância que possui fundamentos no velho e conhecido
etnocentrismo europeu e judaico-cristão que tanto influenciou a escola ocidental.
Inicialmente esse movimento me parece consistir mais numa reconstrução radical do
que numa construção mesma. A escola tem que voltar a ser lugar antropológico e
deixar de ser não lugar. Mas como isso é possível?

5.2. Reconstruindo a escola.

Em contraste com as conclusões de Caputo (2012), segundo as quais a
intolerância religiosa sofrida pelas crianças de candomblé na escola não chega a
comprometer seu rendimento180, para Souza (2010) essa intolerância, a qual ela também
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É bem verdade que, ao se referir ao quesito rendimento escolar, o universo de crianças ao qual a autora
se refere é bem específico e não chega a ser tão abrangente, condição, no entanto, que não compromete
em absolutamente nada a consistência das suas conclusões.

considera uma forma de racismo, vivenciada na escola provoca sim baixo rendimento e
está diretamente ligada ao fracasso escolar dessas crianças. E, nesse particular, os
depoimentos dos seus interlocutores confirmam sua opinião.
No caso de Juazeiro do Norte, o círculo vicioso, infernal e nada pedagógico:
racismo – intolerância religiosa – baixo rendimento escolar, concorre para corroborar
as mentirosas palavras de Edir Macedo, no seu infame livro Orixás, caboclos e guias:
deuses ou demônios? (Macedo, 1998). Segundo sua distorcida visão naquele livro, as
crianças envolvidas com candomblé e umbanda, em função desse envolvimento,
estariam condenadas ao fracasso escolar e à infelicidade na vida familiar e social.181
Contudo, sabemos muito bem que, na maioria das vezes em que o baixo rendimento é
detectado entre crianças ligadas às RABs em idade escolar, esse baixo rendimento pode
ser atribuído mais ao sofrimento provocado pelo racismo e intolerância na escola do que
ao pertencimento religioso. Até porque, para essas crianças a escola se tornou muito
mais um não lugar, enquanto o terreiro faz as vezes de lugar antropológico. Não é à toa
que, quando forçados a escolher entre um e outro, elas terminam escolhendo o terreiro,
decisão que muitas vezes tem o aval dos pais e familiares, apesar das admoestações das
lideranças religiosas no sentido contrário. Novamente, nos vemos diante da tarefa
urgente e inadiável: reconstruir a escola devolvendo a sua capacidade de ser lugar
antropológico para o negro, principalmente quando macumbeiro.
Há que se reconstruir a escola. Mas, a partir de que momento? A partir do
momento em que ela passou a ser um não lugar para o negro. Até porque, quando isso
aconteceu (o que coincide com a expulsão e rejeição do seu principal agente civilizador,
o que pode remeter à própria gênese da escola), deixou-se de fora também a cultura e a
religião do negro. Isso a história da educação no Brasil demonstra, como já
rememoramos nos capítulos precedentes. Faz-se necessário e urgente então desconstruir
(destruir?) a escola que está aí e reconstruir tudo de novo. Do zero? Talvez. Contudo,
não achamos essa possibilidade imperiosa. Há muito que se pode aproveitar. Afinal,
muitos já se empenharam na tentativa de fazer uma escola mais tolerante e anti-racista.
Não podemos, jamais, desprezar a seriedade das iniciativas já desenvolvidas. Seríamos
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injustos caso agíssemos assim. Contudo, uma reconstrução é necessária. O que podemos
afirmar com segurança é que a escola que está aí não serve a um projeto de construção
de uma sociedade justa, democrática e igualitária. Como ela pode agir nesse sentido se
continua racista e intolerante? O país está então diante de um dilema: (i) Assume sua
conduta racista e mantém a escola como está, assumindo assim uma postura contrária à
maioria dos países democráticos do mundo inteiro e seus respectivos sistemas
educacionais, ou (ii) admite a hipocrisia racial que a acomete, reconhece seu racismo
crônico e institucionalizado e reconstrói a escola e a educação escolar brasileira.
Deve-se admitir, contudo, que esse processo exige um mea culpa da escola em
relação ao terreiro. A escola precisa se retratar com ele e com Exu. O terreiro precisa ser
ouvido, como historicamente a igreja católica sempre o foi e como as igrejas
evangélicas têm sido contemporaneamente. Todavia, ao eleger seus interlocutores a
escola excluiu o terreiro, comprando a falsa e mentirosa ideia construída pelo
imaginário cristão de que os terreiros eram lugar de loucos, depravados, selvagens,
pervertidos e criminosos. Era assim que o catolicismo colonial, imperial e mesmo
republicano pensava o terreiro. E foi assim que a escola passou a pensá-lo. Hoje, pouca
coisa avançou nessa compreensão errônea sobre o terreiro por parte da escola. Chegou a
hora de ela se retratar e acolher as contribuições que o terreiro tem pra dar. Ou ela tem
humildade e faz isso, ou continuará sendo um não lugar para o negro, principalmente
para aquele ligado por algum laço de pertencimento, afinidade ou identificação com as
RABs. E se assim ela continuar, permanecerá no seu fracasso, ao abdicar da sua tarefa
primordial que dá sentido a sua existência e razão de ser e justifica o respeito ao qual
julga merecer, afinal, como diria Mãe Beata de Iemonjá, ―Se a escola não respeita as
crianças de candomblé, também não merece o nosso respeito‖. (Caputo, 2012).

Considerações finais

Durante essa pesquisa, ao visitar escolas de São Paulo, entrevistar professores,
aplicar questionários para alunos e professores, analisar material didático e paradidático,
etc., busquei observar como estava sendo implementada a Lei Federal 10.639/2003, que
tornou obrigatório o ensino de história e cultura africana e afrobrasileira no ensino
básico.

Considerando as religiões afrobrasileiras como parte dessa cultura a qual a lei se
refere, eu desejava verificar como estava sendo trabalhada a temática relacionada com
essas religiões. Como já havia suspeitado, percebi que o racismo existente nas escolas
tem dificultado sobremaneira esse trabalho. Percebi também que, diferentemente do que
acontece em relação à herança cultural representada por outras religiões (como é o caso
do cristianismo, nas suas diferentes modalidades), sempre que o tema relacionado às
religiões afrobrasileiras é incluído na discussão, há resistência por parte de alunos,
professores e gestores em desenvolver a temática.
Da mesma forma, nas respostas aos questionários aplicados pude constatar que,
assim como acontecia no quesito cor, em que as pessoas mesmo sendo negras se
afirmavam brancas, também no quesito religião a maioria se declarava ou católico, ou
evangélico ou sem religião. Comecei então a desconfiar que estava diante de estratégias
de fuga dos estigmas associados tanto à condição de negro quanto à ligação com
religiões afrobrasileiras.
Fiquei, então, mais interessado ainda em compreender as questões ligadas a esse
tipo de comportamento.

Para mim, estava claro que havia um medo de ser associado a essas relegiões. Isso fazia
com que muitos alunos e professores escondessem seu pertencimento religioso já que na
escola essa identidade era amiúde exposta a escárnios, ironias e piadas. Orientei-me,
então, através da hipótese de que a intolerância religiosa ocasionada em função disso
constitui uma forma de racismo. E foi para verificar tal hipótese que procedi com esta
pesquisa.
As tentativas de interlocução com pessoas ligadas a essa religiões, a partir da
escola, se mostraram inviáveis em função do estigma e do preconceito que pesam sobre
elas, também no ambiente escolar. Foi então que comecei minha incursão nos terreiros a
fim de, a partir de lá, chegar às pessoas que transitam entre o terreiro e a escola.
Com o desenvolvimento da pesquisa ficou claro para mim que, para estabelecer
uma discussão da natureza que eu pretendia, seria mais razoável procurar os professores
e gestores ligados a terreiros, diretamente neles. Abdiquei então da ideia inicial de
procurar os alunos nas escolas. Foi assim que essa pesquisa foi tomando forma. Procedi
então com uma observação sistemática nos terreiros e uma interlocução contínua com
um grupo de pessoas que vive no limiar entre o terreiro e a escola. Aos poucos, essa
rede de contatos foi se ampliando e pude proceder com as entrevistas.

Contudo, procurei não ficar apenas na pesquisa de campo e na bibliografia sobre
o tema. Busquei acompanhar mobilizações promovidas pelo povo de axé e eventos
temáticos (fossem eles acadêmicos ou não) nos quais estivesse sendo discutindo
questões relacionadas com educação inclusiva, racismo, liberdade e intolerância
religiosa. O resultado dessas incursões pode ser percebido na análise que aqui apresento.
Chegando ao final deste trabalho, espero que, pelo menos em parte, tenha
conseguido demonstrar que a intolerância religiosa, na sua forma infligida contra
pessoas ligadas às religiões afrobrasileiras, se configura como uma das formas de
manifestação do racismo à brasileira. Minha intenção foi apresentar o quadro atual do
racismo e da intolerância religiosa em escolas brasileiras - partindo de escolas de São
Paulo e passando por escolas de outros estados, através de estudos existentes sobre essa
mesma situação em diferentes estados do país - e analisá-las no sentido de demonstrar
que a rejeição à herança cultural e religiosa africana configura casos de racismo, já que,
de acordo com o modus operandi do racismo no Brasil, tudo que é associado ao negro
tem sido historicamente considerado inferior, mal e perigoso.
Por outro lado, essa forma de manifestação do racismo, que desloca seu objeto,
da cor para a cultura, não é novidade. Pesquisadores em diferentes países do mundo
(entre os quais se encontram EUA (Stokely Carmichael e Charles Hamilton, entre
outros), Inglaterra (Martin Barker) e França (Etienne balibar, Immanuel Wallerstein e
Pierre-André Taguieff) já haviam constatado tal fenômeno, passando a chamá-lo de new
racism, racisme differéncialiste, symbolic racism, etc. De nossa parte, infelizmente
também temos que admitir que ―lá e cá fadas há‖. Ou seja, também sofremos desse mal
e por aqui, em muitos casos, essa forma de racismo se manifesta exatamente através da
intolerância religiosa contra pessoas associadas às religiões afrobrasileiras. O foco do
racismo se desloca então do pertencimento racial para a ligação com a cultura ou as
religiões afrobrasileiras. Assim como na França tem acontecido às populações de
religião islâmica, no nosso caso, as principais vítimas dessa forma de racismo tem sido
os negros e afro-religiosos.
Como podemos ver ao longo deste trabalho, a pesquisa Racismo e Educação na
rede pública de São Paulo..., constatou também que, mesmo existindo uma lei federal
que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afrobrasileira no ensino
básico nacional, esta lei tem sido dificultada em função do racismo existente nas
escolas. O que inspira ainda mais preocupação é perceber que, em muitos casos, esse
racismo tem se manifestado através dos próprios professores e gestores escolares. E

sendo assim, fica evidente que no Brasil o racismo é institucionalizado, como
comprovou a ONU recentemente em um dos seus relatórios.182 Essa admissão oficial,
por parte da ONU, de que o racismo estrutural e institucional no Brasil é uma realidade,
na verdade já chega atrasado. Isso porque há muito tempo coletivos negros,
pesquisadores e lideranças políticas já vem denunciando essa triste realidade. O coletivo
de mulheres negras Geledés, inclusive, já havia proposto um Guia de enfrentamento do
racismo institucional (Geledés, s/d), facilmente encontrável hoje na Internet, e que pode
ser um poderoso instrumento de apoio para essa atuação anti-racista. Entre os dados que
constam desse Guia, podemos verificar, por exemplo os seguintes:

Alguns indicadores do racismo institucional:
―Segundo a PNAD de 2008, 40,9% das mulheres pretas e pardas
acima de 40 anos de idade jamais haviam realizado mamografia em
suas vidas, frente a 26,4% das brancas na mesma situação‖ (Paixão
etalli, 2011: 19).
Ainda segundo a PNAD de 2008, das mulheres acima de 25 anos de
idade, 18,1% das mulheres negras e 13,2% das brancas jamais havia
realizado o exame de Papanicolau. A taxa de mortalidade maternal
entre as mulheres negras, em 2007, era 65,1% superior à das mulheres
brancas. De acordo com a PNAD de 2009, a distorção idade-série no
ensino fundamental atingia a 22,7% da população negra, contra 12,4%
da população branca. Já no ensino médio, a taxa de distorção era de
36,6% para a população negra e de 24% para a população branca.
―Considerando o país como um todo, o número de homicídios brancos
caiu de 18.867 em 2002, para 14.047 em 2010, o que representa uma
queda de 25,5% nesses oito anos. Já os homicídios negros tiveram
forte incremento: passam de 26.952 para 34.983: aumento de 29,8%‖
(Weiselfisz, 2012: 14). (GELEDÉS, Guia de enfrentamento do
racismo institucional, p. 13.).

Esses preocupantes dados são a prova viva de que a situação do racismo no
Brasil continua sendo um dos principais problemas a serem enfrentados pela nossa
sociedade. Até porque, esse racismo também tem sido disseminado, de diferentes
formas, no interior das nossas escolas. Contudo, o racismo existente nas escolas, e
constatado por essa pesquisa, apenas evidencia o racismo existente na sociedade
brasileira como um todo. E, apesar desse racismo dificilmente ser admitido, a relação de
dependência e influência, existente entre a sociedade e a escola, tem feito com que as
atitudes e condutas racistas atravanquem e até impeçam a aplicação da Lei 10.639/2003.
Sobre esse particular, a pesquisa também confirmou que, como outros pesquisadores já
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haviam afirmado, de todos os temas a serem trabalhados na educação básica, os que têm
encontrado mais resistência são justamente aqueles relacionados às religiões
afrobrasileiras e ao legado cultural africano preservado por elas.
Considerando que o currículo oficial sempre trabalhou temas ligados a outras
modalidades religiosas (até porque o Brasil é e sempre foi um país pluri-religioso) a
resistência a trabalhar temas ligados às religiões afrobrasileiras não aceita outra
explicação senão a força do racismo que se revela também através da rejeição, do medo,
desaprovação e até demonização dessas religiões. Sendo assim, os resultados desta
pesquisa devem ser sempre considerados à luz e em consonância com grande parte das
pesquisas sobre racismo e relações raciais no Brasil, como bem demonstra a literatura
especializada que foi referenciada como horizonte teórico ao longo desta pesquisa.
Também chamo a atenção nessa pesquisa para o fato de as tensões religiosas
existentes no Brasil revelarem o racismo existente e não admitido no Brasil. Racismo
esse muitas vezes chamado de ―à brasileira‖, ―cordial‖ ou ―velado‖.
Espero ter deixado evidente que, mesmo podendo atribuir a gênese dessa
violência e intolerância religiosa à igreja católica, nos dias atuais são as igrejas
evangélicas pentecostais e neopentecostais (das quais a IURD é exemplo máximo) que
são, de longe, as principais perseguidoras das religiões afrobrasileiras. Nesse sentido, a
teologia, evangelização e pastoral dessas denominações, ao demonizarem as religiões
afrobrasileiras, terminam por revelar que, também entre elas, o racismo já se encontra
naturalizado. Fatos que comprovam isso podem ser facilmente percebidos hoje tanto na
mídia quanto nas relações sociais estabelecidas no campo religioso.
Concomitantemente ao crescimento da população evangélica demonstrada pelos
censos demográficos, cresce também a violência contra a população ligada às religiões
afrobrasileiras. Cenas de invasão de terreiros, agressão a pessoas e vilipêndio contra
símbolos e liturgias afroreligiosas têm se tornado cada vez mais comuns. E diante de
tudo isso a escola tem sido omissa. Sua conduta diante dessa intolerância expõe sua
incapacidade de mediar os conflitos estabelecidos fora dela e que se prolongam no seu
cotidiano. É nesse sentido particular que concordo com Bourdieu, quando ele aponta a
escola como reprodutora dos modelos sociais e culturais hegemônicos. Da mesma
forma, assim como a escola, muitas vezes o poder público também tem sido omisso e
até conivente com essa modalidade de racismo, preso que está aos promotores dessa
violência, já que nas casas legislativas das três esferas públicas essa política de
intolerância tem sido incrementada.

A cooptação do poder público através das chamadas Bancadas Evangélicas,
como deixei claro neste trabalho, tem feito com que as populações afro-religiosas se
vejam cada vez mais inferiorizadas já que dos legislativos têm saído leis restritivas ao
seu funcionamento. As leis contra sacrifício (ou abate religioso) de animais, entre tantas
outras de abrangência local, estadual ou nacional, são apenas algumas das que, mesmo
não declaradamente, atuam de forma a dificultar ou inviabilizar a realização das
liturgias afro-religiosas. Tais leis, além de criminalizarem essas religiões, revelam a
invisibilidade na qual elas foram lançadas e a insensibilidade do poder público
relativamente a essas comunidades. É toda uma história, uma memória e uma herança
cultural que é negligenciada e lançada na clandestinidade. Adeptos e lideranças dessas
religiões, a cada dia que passa se sentem mais coagidos e aos poucos vão sendo tratados
como criminosos, efeito mais terrível e deletério de um racismo historicamente
engendrado.
Os três casos de intolerância religiosa nas escolas (Manaus, Macaé e Rio de
Janeiro), analisados aqui, devem ser vistos apenas como exemplos localizados de um
problema que, aos poucos, se generaliza. Como me esforcei pra deixar evidente,
qualquer consulta à imprensa será suficiente para perceber que o problema da
intolerância religiosa no Brasil tem crescido muito nos últimos tempos e que suas
principais vítimas são as religiões afrobrasileiras. Da mesma forma, qualquer pesquisa
séria detectará que a escola tem sido omissa nessa questão, contribuindo assim para que
o problema tome ainda maiores proporções. Naturalmente, há de se admitir que existem
muitas iniciativas educacionais voltadas para o combate ao racismo nas suas diferentes
formas de manifestação. O problema é que tais iniciativas são tão pontuais e isoladas
que nem chegam a obter visibilidade. Isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade,
tanto como educadores que somos quanto como pesquisadores.
Espero, sinceramente, que esta pesquisa tenha servido e sirva para, no mínimo,
nos sensibilizar quanto a essa questão, alertando-nos para a necessidade de se
desenvolver políticas e iniciativas voltadas para a promoção da dignidade humana e
para o combate ao racismo, independentemente da sua forma de manifestação. Até
porque, intolerância religiosa também é racismo. E, sendo racismo, ela se constitui
como crime de repercussão internacional e, portanto, como crime contra a humanidade.
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Anexos

Entre o terreiro e a escola: Lei 10.639/2003 e intolerância religiosa sob o olhar
antropológico

Pesquisa de campo
Entrevista Semi-estruturada
(Alunos)

1. Identificação (Nome, relação com o candomblé, série que estuda...)
2. Sobre a Lei 10.639/2003:
a) Você conhece essa lei?
b) Na sua opinião a escola tem feito alguma coisa para colocar em prática essa lei?
c) Dê exemplos de iniciativas voltadas para essa lei na sua escola.
d) O que mais poderia ser feito para fazer valer essa lei?

3. Sobre racismo na escola:
a) Você acha que existe racismo na escola?
b) Há algum fato que você lembra de casos de racismo na escola?
c) Em caso de haver racismo na escola, esse racismo, tem a ver com a cultura africana
ou afro-brasileira?
d) Você já viu alguém ser agredido na escola por causa da sua religião?
4. Sobre a relação entre escola e religião:
a) Você acha que a escola deve falar sobre religião?
b) Explique melhor sua resposta...
c) Como você percebe o convívio entre diferentes formas de religiosidades na escola?
d) Como são tratadas as pessoas ligadas às religiões afrobrasileiras (candomblé,
umbanda, quimbanda, xangô, batuque, catimbó, omolocô...) na sua escola?
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5.

Sobre intolerância religiosa:

a) Você sabe o que é intolerância religiosa?
b) Caso haja casos de intolerância religiosa na sua escola, quem são as maiores vítimas
desse tipo de abordagem?
c) Você acha que a intolerância religiosa contra o povo do axé tem a ver com racismo?
Explique.
d) Você já viveu ou presenciou alguma situação de agressão por causa do seu
pertencimento religioso? Explique.
e) Na sua opinião, o que poderia ser feito para diminuir os casos de intolerância
religiosa na escola em relação às pessoas ligadas às religiões afrobrasileiras?

6. Há algo mais que você gostaria de dizer e que não foi perguntado?
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Entre o terreiro e a escola: Lei 10.639/2003 e intolerância religiosa sob o olhar
antropológico

Pesquisa de campo
Entrevista Semi-estruturada
(Professores, gestores e funcionários)

7. Identificação (Nome, relação com o candomblé, profissão, relação com a escola e a
educação...)
8. Sobre a Lei 10.639/2003:
e) Você conhece essa lei? Qual a sua opinião sobre ela?
f) Na sua opinião a Lei tem sido implementada nas escolas? Explique.
g) Que iniciativas você tem presenciado e/ou desenvolvido no sentido de
implementação da lei?
h) O que mais poderia ser feito para que a Lei seja, de fato, implementada?

9. Sobre racismo na escola:
e) Você acha que existe racismo na escola (nas relações, no currículo, nas estruturas,
no material, na prática pedagógica...)?
f) Há algum fato que você lembra de casos de racismo na escola?
g) Em caso de haver racismo na escola, esse racismo, em algum momento aparece
associado às heranças culturais africanas ou afro-brasileiras?
h) Você já presenciou ou ficou sabendo de casos de intolerância religiosa na escola?
10. Sobre a relação entre escola e religião:
e) O que você entende por “laicidade do estado e da política”?
f) Qual a sua opinião sobre a “laicidade da escola”? Dê sua opinião.
g) Como você percebe o convívio entre diferentes formas de religiosidades na escola?
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h) O que é possível falar sobre as pessoas ligadas às religiões afrobrasileiras
(candomblé, umbanda, quimbanda, xangô, batuque, catimbó, omolocô...) que
convivem no ambiente escolar (alunos, professores, gestores, funcionários, etc.)?
11. Sobre intolerância religiosa:
a) Caso haja casos de intolerância religiosa na escola, quem são as maiores vítimas
desse tipo de abordagem?
b) Você vê alguma relação entre intolerância religiosa contra o povo do axé e racismo?
Explique.
c) Você já viveu ou presenciou alguma situação de agressão por causa do seu
pertencimento religioso? Explique.
d) Na sua opinião, o que poderia ser feito para diminuir os casos de intolerância
religiosa na escola em relação às pessoas ligadas às religiões afrobrasileiras?

12. Há algo mais que você gostaria de dizer e que não foi perguntado?
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A querela em torno dos Gladiadores do Altar

No dia 15 de fevereiro de 2015, o Brasil se surpreendeu com a publicação, por parte
de uma unidade da IURD do Ceará, de um vídeo no qual um grupo de jovens chamado de
Gladiadores do Altar, marchava pela igreja. Uniformizados e gritando palavras de ordem,
tanto a estética quanto a performance eram típicas de um exército. Imediatamente as
imagens do vídeo foram visualizadas, compartilhadas e comentadas por pessoas dos mais
variados pertencimentos religiosos. O vídeo despertou muita polêmica e acalorados
embates nas redes sociais e no ciberespaço. Um deputado federal (Jean Wyllis, PSOL-RJ)
chegou a publicar na sua pagina, em uma rede social, que o comportamento do grupo
poderia assemelhava-se ao de grupos religiosos fundamentalistas como o Estado Islâmico.
Na comunidade afro-religiosa, de imediato foi feita uma associação entre os
Gladiadores do Altar e um possível exército de combate a “macumbeiros”. O babalorixá do
terreiro Ilê Axé Oxumarê, localizado em Salvador, Bahia, Silvanilton Encarnação da Mata
(Pai Pecê de Oxumarê) escreveu, então, uma carta direcionada às autoridades brasileiras,
manifestando a preocupação acerca das reais intenções da IURD com os Gladiadores, e
cobrando do Ministério Público investigações sobre o caso. Alguns dias depois da
divulgação da carta (07/03/2015), a campanha já havia tomado proporções nacionais e
convocava lideranças afro-religiosas do país inteiro para se apresentarem no dia
23/03/2015, às seções do Ministério Público dos seus referidos estados e entregarem a
petição que exigia investigação imediata do grupo da IURD.
Apesar de ainda não ser possível prever o desfecho de toda essa querela, o
imbróglio que se criou em torno dessa questão é suficiente para perceber que há sempre um
clima de desconfiança em relação a ação de igrejas historicamente intolerantes como a
IURD, assim como dá para comprovar o clima de animosidade que existe no campo
religioso brasileiro. Nas próximas páginas veremos a carta assinada pelo Pai Pecê, assim
como algumas imagens, entre as muitas que circularam no ciberespaço acerca dessa querela
que parece se arrastar ainda por muito tempo.
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EXMO. SR. DR. PROCURADOR REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADADÃO PRDC NA CIDADE DE “COLOCAR O NOME DA SUA CIDADE”

REPRESENTAÇÃO / MANIFESTO ELABORADO POR INSTITUIÇÕES
RELIGISOSAS, SACERDOTES, ADEPTOS, ATIVISTAS E CIDADÃOS CONTRA
A CONTINUAÇÃO DE PRÁTICA DE INTOLERÂNCIA/DISCRIMINAÇÃO
RELIGIOSA CARTA ABERTA ÀS AUTORIDADES BRASILEIRAS: PROTEÇÃO
DAS RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA CONTRA OS “GLADIADORES DO
ALTAR”, E OUTRAS QUESTÕES RELATIVAS À DISCRIMINAÇÃO
RELIGIOSA.
Por décadas a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) promove um massacre cultural e
religioso contra as Religiões Tradicionais de Matriz Africana, perpetrando uma contínua,
incansável, declarada e brutal perseguição através dos meios de comunicação social. A
IURD promove o ódio religioso e através da bancada evangélica no Congresso Nacional
estimula o fundamentalismo nas instâncias legislativas de nosso país, atentando contra o
princípio constitucional que garante a laicidade do Estado.
Os principais alvos da IURD são o Candomblé e a Umbanda, religiões brasileiras
edificadas com base nas tradições milenares de culto aos Orixás, N’kisis e Voduns,
responsáveis pela preservação e difusão da cultura africana no país. Religiões estas que
serviram de instrumentos de resistência para o povo negro e contribuíram de forma
significativa para a cultura e identidade do Brasil. No entanto, o prejuízo vai muito além da
desvalorização cultural e religiosa deixada pelos africanos no país. Para as comunidades
tradicionais de matriz africana, os danos causados são incalculáveis, atingindo desde os
seus espaços sagrados, que são destruídos e fechados, até a processos criminais, como o
repercutido caso que levou a óbito a Ialorixá Gildásia dos Santos e Santos, em 1999, e
tantos outros frequentemente noticiados em jornais.
As comunidades tradicionais de matriz africana não revidam estes ataques com base nos
seus próprios dogmas de respeito a vida e à convicção de que a paz, a fraternidade, a
irmandade e o amor nos garantem estar de fato ligados em harmonia com o poder superior.
Acreditamos ainda que compartilhamos a crença em um mesmo Deus, único e onipotente,
senhor de todo universo, porém, por uma diferença cultural, o chamamos de Olodumare, e
isto igualmente nos faz irmãos na fé. De forma pacífica, na tentativa de coibir os ataques da
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IURD contra os Povos de Santo, reivindicamos diariamente o direito constitucional da
liberdade religiosa, lutamos por políticas públicas e buscamos o diálogo inter-religioso,
contudo sem lograr o devido êxito. A IURD continua oprimindo as Religiões de Matriz
Africana, munida de uma imensa fortuna, de poder político e agora de um exército, que
poderá levar a Umbanda e o Candomblé a vivenciar uma releitura da santa inquisição.
Nos últimos dias, foram publicados vídeos de uma recente iniciativa da IURD, os
Gladiadores do Altar. Em meio a pregações lotadas, adentram ao culto dezenas de rapazes,
trajados uniformemente, marchando e repetindo palavras de ordem, com evidente
inspiração militar. Segundo informações da própria IURD, os Gladiadores existem há
somente dois meses – desde janeiro deste ano – e nesse curto período, já agregaram mais de
4 mil jovens. Se as cenas do “exército de evangelizadores” já são assustadoras no ambiente
controlado das igrejas, há que se imaginar o que esses “soldados da fé” podem fazer nas
ruas, longe da vigília de seus “comandantes-pastores”. A mistura explosiva entre fé e força
produz resultados imponderáveis. O Povo de Santo, vitimado por tantos atos de violência
perpetrados por pastores da IURD e seus fiéis, não tem condições de “pagar para ver”, até
porque, são obviamente previsíveis os desdobramentos dessa iniciativa irresponsável: o
fortalecimento de um ideário de ódio contra tudo e todos que não se conformam à pregação
estreita da IURD – nas quais se enquadram também outras religiões, os povos indígenas, a
população LGBT e grupos com ideologias libertárias.
No plano internacional o tema da intolerância religiosa não poderia ser mais atual. O
mundo assiste atônito à escalada de movimentos paraestatais militarizados criados a partir
de leituras fundamentalistas de textos religiosos. É este o caso do BokoHaram, na Nigéria,
e do Estado Islâmico, na Síria. Supostamente seguindo mandamentos religiosos, esses
grupos sequestram, matam e torturam quem não se converte à sua fé, numa estratégia de
expansão religiosa fundada na violência e no mais completo e sórdido desrespeito à
diversidade. Muitos poderão dizer que exageramos ao comparar os tais “Gladiadores” com
extremistas islâmicos, mas e resposta é simples: não é exagero. Trata-se de uma
preocupação fundada em experiências reais que demonstram que o fundamentalismo
religioso, quando aliado simbólica ou objetivamente a um ideário de violência, pode
despertar uma energia incontrolável e destruidora, intransigente e emburrecedora.

10

Assim, não podemos permitir que essa iniciativa se expanda e se consolide. A liberdade de
consciência e de crença, garantida em nossa Constituição, não pode servir de guarida para
atos de intolerância e de violência, e, no caso concreto, nos parece que esse direito
fundamental colide com outro dispositivo elencado no mesmo artigo 5º da Carta Magna – a
vedação de organização paramilitar, que configura crime previsto em nosso Código Penal
(art. 288-A). A conceituação de organização paramilitar pode ser depreendida de julgados e
da doutrina jurídica, embora não haja uma definição legal clara. Podemos defini-la como
associações de civis armados, organizadas a partir de ideologia política, ideológica ou
religiosa, com estrutura semelhante à militar. O comportamento e uniformização dos
Gladiadores revela, de forma evidente e alarmante, a estruturação de um embrião
paramilitar. É certo que até agora, não há evidências de que disponham de armamentos,
mas igualmente não há evidências de que não os tenham. É possível que entre esses 4 mil
jovens se encontrem pessoas com treinamento militar prévio, ou mesmo pessoas com porte
de arma de fogo e outros tipos de armas.
Diante de tamanha incerteza sobre os objetivos dessa organização, sobre a sua natureza, o
real controle que a Igreja conseguirá exercer sobre esses jovens e da possibilidade palpável
de que essa alegoria se converta em ódio e violência real, CONCLAMAMOS os líderes
religiosos de todas as tradições, a sociedade civil organizada, a classe política, as
instituições democráticas e todos aqueles comprometidos com a consolidação do Estado
Laico a se manifestarem veementemente contra a manutenção das atividades dos
“Gladiadores da Fé”, organização que abertamente atenta contra o Estado Democrático de
Direito e que deve ser suprimida antes que se torne uma força incontrolável, que produza
agressão, dor e morte.
“Senhor, tu que és autor da vida e consumador da fé, guia-nos em nossa
jornada, e nos ajuda a ficar de pé, combater o bom combate, completar a
carreira e guardar a nossa fé. Diante das nossas dificuldades, não nos
deixe esmorecer. Somos homens de caráter, escolhidos pelo senhor, para
dar vida em favor dos perdidos e façamos com amor. Temos força,
coragem e determinação para nunca fracassar no cumprimento da nossa
missão. Graças ao senhor, hoje estamos aqui, prontos para batalha, e
decididos a te servir, somos gladiadores do teu altar, isso é uma decisão,
todos os dias enfrentamos o inferno, confiantes na tua santa proteção.
Eterno é o senhor que nos ama, e a ti pertence o sucesso de nosso
trabalho, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre,
amém” – Oração proferida pelos Gladiadores do Altar, da IURD.
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Diante do sofrimento que vivemos, do contexto brasileiro permeado de intolerância
religiosa, da herança execrada do período escravocrata e do preconceito racial, rogamos às
Autoridades Brasileiras um maior direcionamento de políticas públicas para assegurar os
nossos direitos enquanto comunidades religiosas e tradicionais, assim como o
reconhecimento das nossas contribuições para a formação cultural do Brasil, como a efetiva
implementação da Lei 10.639/03. Do mesmo modo, diante das evidências aqui
apresentadas, solicitamos ao Governo Brasileiro que tome as providências necessárias para
investigar rigorosamente como, por que e com qual finalidade os Gladiadores do Altar
foram criados. E, caso seja constatada a incitação ao ódio e à violência física, psicológica e
moral, pedimos que seja minucioso e criterioso na aplicação da Lei.
Por fim, os subscritores do presente entendem, S.M.J., e em tese, que além dos
instrumentos internacionais de proteção de direitos humanos fundamentais, com recorte
étnico, racial cultural e religioso, e a legislação interna nacional constitucional e
infraconstitucional, não por ser um instrumento de perseguição politico-ideológico, mas
como uma ferramenta, hermeneuticamente entendida - busca dos sentidos segundo a
perspectiva gadameriana - em defesa do Estado Democrático de Direito e das instituições
democráticas, que a legislação infraconstitucional a ser aplicada no caso, não é o Código
Penal , e sim a Lei de Segurança Nacional.
Veja que o objeto do tipo penal do art. 288-A são as organizações criminosas, tais como os
esquadrões da morte, as milícias e outras organizações de natureza paramilitar sem contudo
serem de natureza politica ou religiosa, isto adveio de um contexto de combate ao crime
organizado. Essas organizações Gladiadores do Altar, em tese, tem como desafetos outras
religiões, notadamente as afro-ameríndias, e isto traz uma desestrutura do tecido social de
tal forma que ameaça o Estado Democrático de Direito. A LSN tipifica a hipótese
examinada, E mais: o autor da ação penal é o MPF, pois se trata de crime federal, ou
mesmo o Ministro da Justiça , cabendo à Policia Federal a investigação.
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LEI Nº 7.170, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983.
Define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, estabelece seu
processo e julgamento e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1º - Esta Lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão:
I - a integridade territorial e a soberania nacional;
Il - o regime representativo e democrático, a Federação e o Estado de Direito;
Ill - a pessoa dos chefes dos Poderes da União.
Art. 22 - Fazer, em público, propaganda:
I - de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social;
II - de discriminação racial, de luta pela violência entre as classes sociais, de perseguição
religiosa;
III - de guerra;
IV - de qualquer dos crimes previstos nesta Lei.
Pena: detenção, de 1 a 4 anos.
§ 1º - A pena é aumentada de um terço quando a propaganda for feita em local de trabalho
ou por meio de rádio ou televisão.
§ 2º - Sujeita-se à mesma pena quem distribui ou redistribui:
a) fundos destinados a realizar a propaganda de que trata este artigo;
b) ostensiva ou clandestinamente boletins ou panfletos contendo a mesma propaganda.
Art. 24 - Constituir, integrar ou manter organização ilegal de tipo militar, de qualquer
forma ou natureza armada ou não, com ou sem fardamento, com finalidade combativa.
Pena: reclusão, de 2 a 8 anos
Art. 31 - Para apuração de fato que configure crime previsto nesta Lei, instaurar-se-á
inquérito policial, pela Polícia Federal:
I - de ofício;
II - mediante requisição do Ministério Público;
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III - mediante requisição de autoridade militar responsável pela segurança interna;
IV - mediante requisição do Ministro da Justiça. Parágrafo único - Poderá a União delegar,
mediante convênio, a Estado, ao Distrito Federal ou a Território, atribuições para a
realização do inquérito referido neste artigo.
Em face do exposto, as entidades religiosas e as pessoas que vivenciam as religiões de
matriz africana subscrevem o presente, para requerem a Vossa Excelência as seguintes
providências:
1) Que seja instaurado um inquérito civil público e criminal para a apuração dos fatos
apresentados no texto acima, nas cópias das reportagens jornalísticas impressas da internet,
e no dvd contendo as diversas apresentações desses grupos nos programas religiosos
patrocinados pela IURD, anexados ao manifesto/representação, quanto à violação dos atos
normativos internacionais e nacionais;
2) A realização de uma audiência pública na sede do MPF, objetivando não somente esse
fato, mas também, a prática do proselitismo, conversões forçadas ou mediante coação
psicológica e ideológica praticadas nos programas religiosos veiculadas nas Tvs
patrocinados pela IURD. A apropriação e desfiguração e ainda desqualificação de rituais e
liturgias das religiões afro-brasileiras objetivando pratica de captação e conversão de fiéis,
e as práticas de discriminação religiosa mediante atos, expressões e ritualização de atos
considerados como sendo de exorcismo, etc. Bem como o chamamento da diretoria das
redes de televisão que veiculam esses programas, considerando a legislação que regula a
concessão e o funcionamento dos canais de TVs abertas e fechadas;
3) Após a realização dessas atividades e constada violação da legislação em relação aos
fatos denunciados, a propositura de um termo desajustamento de conduta com a IURD e as
TVs para acabarem com os fatos denunciados, além de reservar uma parte do horário da
programação às religiões afro-brasileiras se expressarem quanto a sua existência e
finalidades;
4) Que sejam ajuizadas ações de cunho civil e criminal, objetivando a aplicação de sanções
penais e civis, tais como:
a) proibição da manutenção desses grupos;
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b) a proibição da veiculação desses programas religiosos nos moldes que foram
denunciados; c) a reserva de horário na grade de programação da TV, em horário nobre,
para as religiões afro-brasileiras se posicionarem sobre os fatos narrados;
d) a condenação da IURD e da rede de televisão ao pagamento de uma indenização que se
destine a criação de um fundo para financiar a produção de mídias diversas contra a
intolerância religiosa, bem como a veiculação em jornais, rádios e emissoras de TV’s
(abertas e fechadas, de grande circulação e audiência), e ainda a implantação das leis
10.639/03 e 11645/08 (e suas alterações) nas escolas públicas de ensino fundamental e
médio;
e) a dissolução da IURD e a perda da concessão das redes de rádio e TV do Sistema
Record.
Salvador, 23 de março de 2015.

Sivanilton Encarnação da Mata
Babalorixá da Casa de Oxumarê.

Assinam a Representação/Manifesto:

Nome:
______________________________________________________________________
Instituição:______________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________________
CNPJ/CPF:_______________________________________________________________
RG:_____________________________________________________________________
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Imagens dos Gladiadores do Altar, na forma como foram divulgadas pela IURD.
Fonte: Reprodução da Internet.
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Releitura dos Gladiadores do Altar, feita por setores da população ligada a terreiros.
Fonte: Reprodução da Internet.

Chamada para a mobilização do povo de santo, no dia 23 de março de 2015, motivada pela
divulgação de vídeos e imagens dos Gladiadores do Altar da IURD.
Fonte: Reprodução da Internet.
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Idem. Fonte: Reprodução da Internet.

Idem. Fonte: Reprodução da Internet.
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Sob o lema “Exija o cumprimento da lei”, a campanha que pede investigação por parte do
Ministério Público, acerca das reais intenções da IURD com os Gladiadores do Altar, rapidamente
se espalhou pelo país inteiro como rastilho de pólvora.
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