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RESUMO 

 

SANTOS, Rachel Romano dos. Conheça seu irmão: Religiosidades de matrizes 

africanas no discurso escolar. 2018. 134 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Ensino de História da África) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

Esta pesquisa pretende pensar a escola enquanto ferramenta de combate às diferentes 

formas de racismo e, especialmente, ao racismo religioso contra as devoções de 

matrizes africanas, como a Umbanda e o Candomblé. Tal proposta tem como ponto 

central a mobilização de conhecimentos acerca dessas religiões na disciplina de 

História, foco e área de atuação dos autores deste estudo. O currículo escolar de 

História, apesar da luta dos movimentos negros das últimas décadas, permanece 

eurocêntrico e de referenciais cristãos, limitando ou dissimulando os saberes 

representativos acerca da participação da população afrodescendente na construção do 

país. Tendo por base a Lei 10.639 de 2003, que implementa na Educação a 

obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, este 

trabalho defende que a ação docente, de desconstrução de preconceitos através da 

construção de novos e atualizados conhecimentos, possa ser importante articuladora 

para o surgimento do respeito às religiões negras no Brasil. Para que esta proposta 

pedagógica seja possível, é necessário investimento na formação continuada dos 

professores para que tenham preparo acadêmico ao tratar e apresentar a temática das 

religiões de matrizes africanas aos alunos do Ensino Básico. É responsabilidade da 

escola produzir conhecimento democrático e amplo, incluindo as representações das 

diversas culturas formadoras da identidade e povo brasileiro. Assim, a expectativa deste 

trabalho é contribuir para a alteração do atual quadro de racismo religioso na sociedade 

brasileira através da mudança no currículo, introduzindo, como conteúdo escolar, 

conhecimento historicizado acerca das religiões de matrizes africanas, especialmente 

sobre a Umbanda e o Candomblé.  

 

 

Palavras-chave:Escola. História. Religiões de matrizes africanas. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

SANTOS, Rachel Romano dos. Conheça seu irmão: Religiosidades de matrizes 

africanas no discurso escolar. 2018. 134 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Ensino de História da África) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

This research intends to think of the school as a tool to combat the different forms of 

racism and, especially, to religious racism against the devotions of African matrices 

such as Umbanda and Candomblé. This proposal has as a central point the mobilization 

of knowledge about these religions in the discipline of History, focus and area of action 

of the authors of this study. The school curriculum of History, despite the struggle of the 

black movements of the last decades, remains Eurocentric and Christian referential, 

limiting or dissimulating the representative knowledge about the participation of the 

Afrodescendant population in the construction of the country. Based on Law 10.639 of 

2003, which implements in Education the obligation of Teaching Afro-Brazilian and 

African History and Culture, this work argues that the teaching action, of deconstructing 

prejudices through the construction of new and updated knowledge, can be an important 

articulator for the emergence of respect for black religions in Brazil. In order for this 

pedagogical proposal to be possible, it is necessary to invest in the continued formation 

of teachers in order to have academic preparation in dealing with and presenting the 

theme of religions of African matrices to students of Basic Education. It is the 

responsibility of the school to produce democratic and broad knowledge, including the 

representations of the diverse cultures that form the Brazilian identity and people. Thus, 

the expectation of this work is to contribute to the alteration of the current framework of 

religious racism in Brazilian society through the change in the curriculum, introducing, 

as a school content, historicized knowledge about the religions of African matrices, 

especially on Umbanda and Candomblé. 
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RESUMEN 

 

SANTOS, Rachel Romano dos. Conheça seu irmão: Religiosidades de matrizes 

africanas no discurso escolar. 2018. 134 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Ensino de História da África) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

Esta investigación pretende pensar la escuela como herramienta de combate a las 

diferentes formas de racismo y, especialmente, al racismo religioso contra las 

devociones de matrices africanas, como la Umbanda y el Candomblé. Esta propuesta 

tiene como punto central la movilización de conocimientos acerca de esas religiones en 

la disciplina de Historia, foco y área de actuación de los autores de este estudio. El 

currículo escolar de Historia, a pesar de la lucha de los movimientos negros de las 

últimas décadas, permanece eurocéntrico y de referencias cristianas, limitando o 

disimulando los saberes representativos acerca de la participación de la población 

afrodescendiente en la construcción del país. En el marco de la Ley 10.639 de 2003, que 

implementa en la Educación la obligatoriedad de la Enseñanza de Historia y Cultura 

Afro-Brasileña y Africana, este trabajo defiende que la acción docente, de 

deconstrucción de prejuicios a través de la construcción de nuevos y actualizados 

conocimientos, pueda ser importante articuladora para el surgimiento del respeto a las 

religiones negras en Brasil. Para que esta propuesta pedagógica sea posible, es necesario 

invertir en la formación continuada de los profesores para que tengan preparación 

académica al tratar y presentar la temática de las religiones de matrices africanas a los 

alumnos de la Enseñanza Básica. Es responsabilidad de la escuela producir 

conocimiento democrático y amplio, incluyendo las representaciones de las diversas 

culturas formadoras de la identidad y pueblo brasileño. Así, la expectativa de este 

trabajo es contribuir a la alteración del actual cuadro de racismo religioso en la sociedad 

brasileña a través del cambio en el currículo, introduciendo, como contenido escolar, 

conocimiento historicitado acerca de las religiones de matrices africanas, especialmente 

sobre la Umbanda y el Candomblé. 

 

 

Palabras Chaves: Escuela. Historia. Religiones de matrices africanas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é pensar a escola enquanto meio de combate às 

diferentes formas de racismo e, em especial, ao racismo religioso, foco desta pesquisa, 

baseado na Lei 10.6391, que implementa na educação a obrigatoriedade do Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Entendemos, aqui, religião enquanto parte 

da cultura de um indivíduo ou um grupo social, não podendo ser dissociada do 

conhecimento sobre um povo ou uma minoria, pois é parte constitutiva da 

complexidade de um sujeito.  

Assim, se a referida Lei obriga o ensino da cultura afro-brasileira para o combate 

ao racismo, não podemos ser seletivos ao tocar nos aspectos formadores desta minoria 

social, eliminando os estudos acerca de suas cosmogonias, especialmente se por 

motivos de preconceito religioso. Aqui, assim como no restante de nosso trabalho 

quando utilizarmos as expressões “minoria” ou “minoria social”, estaremos tratando não 

de uma minoria numérica, mas de grupos que possuem pouca ou nenhuma 

representatividade governativa, ou, ainda, que sofrem qualquer tipo de discriminação 

pela parte dominante da sociedade.  

Esta pesquisa pretende defender o combate à discriminação das religiões de 

matrizes africanas na sociedade brasileira através do discurso escolar, especificamente, 

na disciplina de História. Acreditamos que a ação docente, de desconstrução de 

preconceitos através da construção de novos e atualizados conhecimentos, possa ser 

determinante para o surgimento da tolerância e do respeito às religiões negras no Brasil. 

 Nesse sentido, defendemos que o ensino de História, que verse sobre o 

surgimento e o desenvolvimento das religiões de matrizes africanas, especialmente o 

Candomblé e a Umbanda, bem como seus significados míticos e sociais negros, possa 

contribuir para a transformação do atual quadro de racismo religioso nas escolas e na 

sociedade. A oferta de um conhecimento historicizado que instrua sobre as religiões 

negras, importantes focos de resistência e reinvenção cultural afrodescendente na 

história, possibilita tanto a descristianização do currículo, que se quer laico, quanto a 

criação de empatia e tolerância religiosa na sociedade a longo prazo. Assim, dentre as 

aulas voltadas para as manifestações históricas dos negros, propomos a inclusão das 

                                            
1 BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm>. Acesso em 29 jan. 2018. Observamos que 

quando citada novamente esta legislação será nomeada por “Lei 10.639/03”.  
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suas expressões religiosas, compreendendo os indivíduos em algumas das suas 

complexidades e aspectos, desconstruindo tabus e redefinindo leituras pré-concebidas. 

Claro está que a luta contra qualquer tipo de racismo não se restringe à produção 

escolar, pois, como nos informa a legislação, deve ser uma articulação entre escola, 

políticas públicas, movimentos sociais etc. No entanto, acreditamos que a escola seja 

um meio de alcançar grande quantidade de pessoas em fase de formação conceitual e de 

valores, por isso, defendemoso uso do discurso pedagógico neste processo.  

Contudo, nossa defesa não ignora as dificuldades de se incluir no conteúdo 

programático escolar matéria acerca das religiões de matrizes africanas. Partindo de 

nossa própria experiência docente, em escola particular de perfil mais elitista ─ aqui 

designando as instituições ou pessoas de níveis econômicos mais abrangentes e 

favorecidos, pertencendo a um recorte sócio-econômico da elite no Brasil ─, falar de 

religião, cultura e história africana e afrodescendente ainda tem se mostrado 

complicado, pois, tanto a instituição, como os familiares e os estudantes, em sua 

maioria, cristãos católicos e evangélicos, apresentam fortes preconceitos religiosos e 

morais diante das devoções de matrizes africanas.  

As direções dessas escolas criam evidentes barreiras aos professores abertos a 

mobilizar essa temática, baseando seus argumentos, sobretudo, em uma espécie de 

receio em relação à formação religiosa dos educandos. Acreditam ser arriscada qualquer 

referência ao Candomblé e à Umbanda em sala de aula, principalmente para os alunos 

do Fundamental I2, julgados ainda “inocentes em questão de crença”. Como exemplo 

disso, ao final do ano letivo de 2016, apresentamos a proposta de uma aula sobre os 

orixás yorubá (nagô), trabalhando com imagens e histórias do mito de origem. Como 

resultado da enorme preocupação da coordenação, a aula foi adaptada para uma 

correlação com as mitologias grega e romana.  

Sabemos através dos relatos de docentes da rede pública de ensino, que há 

similar resistência da comunidade escolar de origem popular em relação ao tratamento 

da temática das religiões de matrizes africanas. Este quadro é certamente agravado pelas 

precárias estruturas de trabalho e ensino na rede pública, como a ausência de incentivo a 

renovação e ao aprimoramento do profissional docente, a falta de materiais recentes e 

recursos de audiovisual, pouco tempo para o planejamento das aulas no caso dos 

docentes que possuem duas matrículas ou atendem a demanda de 40 horas semanais de 

                                            
2 BRASIL, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, LDB, disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em 25 mar. 2018.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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trabalho, salas de aula lotadas, grande quantidade de turmas etc. Dessa forma, boa parte 

dos docentes da Educação Básicapermanece aquém dos conhecimentos obrigados pela 

Lei 10.639/03 e optam por fazer o básico, acrítico e ultrapassado, dando continuidade a 

reprodução de uma História branca e eurocêntrica. 

Nos materiais didáticos escolares tradicionalmente utilizados para a disciplina 

História nas instituições particulares, apenas surge o assunto “África” ou “africano” em 

três momentos: a “Expansão marítima e militar portuguesa na costa da África” (rotas, 

feitorias, portos, fortes etc.), a “Escravidão no Brasil e o trabalho dos africanos” e a 

“Abolição da Escravidão”. Apesar desses conteúdos, muitas vezes, recuperarem 

detalhes e “contribuições” da cultura e vida dos afrobrasileiros, tendem a contar a 

história dos africanos por sua vitimização e por seu sofrimento, sem desconstruir tabus 

ou levar à reflexão de problemáticas atuais. 

Assim, tudo que os alunos sabem sobre africanos, principalmente africanos no 

Brasil, se dependente dos materiais didáticos tradicionais de História, resume-se a como 

eles sofreram e foram obrigados ao trabalho. Nenhum conteúdo trata, por exemplo, dos 

grandes impérios africanos de Benin, Congo e Mali, que impediram por séculos a 

entrada dos europeus para o interior do continente, ou do rico e antigo comércio tratado 

com o oriente, das organizações internas desses reinos, das lutas e conflitos existentes 

antes das conquistas portuguesas do Além-Mar. Durante a escravização, temos 

pouquíssimas referências das formas de resistência cultural e física desses homens e 

mulheres da diáspora. Além disso, pouco ou nada comunicam acerca das religiosidades 

africanas e afrobrasileiras. 

Faz-se necessário lembrar que, apesar da frequente utilização desses materiais 

didáticos tradicionais, que pouco abordam os aspectos da cultura negra ao longo da 

História do Brasil e do Mundo, há uma crescente publicação de obras didáticas na área 

de História e Literatura que atendem às diretrizes da Lei 10.639/03. Após décadas de 

lutas dos movimentos negros no país e a pressão pela aplicação da referida legislação, 

encontramos acessíveis, ainda que em quantidade reduzida, obras didáticas que buscam 

suprir as demandas das minorias sociais, tal como a da população negra. No entanto, as 

seleções desses materiais são feitas pelas direções escolares, no caso das escolas de rede 

particular, o que não garante a escolha dos mais atualizados e completos livros didáticos 

com a inclusão e revisão dos temas sobre africanos e afrodescendentes. 

Claro está que, ainda hoje, quinze anos depois da aprovação da Lei 10.639/03, o 

ensino de História permanece eurocêntrico e cristianocêntrico. Para que os alunos 
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brasileiros, das escolas públicas e particulares, tenham contato com a Cultura e a 

História Africana e Afro-Brasileira é necessário o esforço docentepara a utilização, 

desde que autorizada pela direção da escola, de recursos áudios-visuais, materiais 

extras, trazidos de fora da escola, aulas especiais onde é possível encaixar o 

conhecimento sobre o continente africano, sobre a cultura e mitologia africana e sobre a 

forte presença da cultura negra nas identidades regionais do país.  

Entretanto, outras dificuldades mais profundas se apresentam para além das 

resistências da inclusão do ensino sobre cultura africana e afrobrasileira, como a restrita 

formação de profissionais docentes, que recebem e perpetuam um conhecimento 

acadêmico de referenciais europeus, ocidentais, brancos e cristãos. Isso porque, como 

veremos mais adiante neste trabalho, há uma tendência entre os pesquisadores Qualis do 

CNPQ, docentes das instituições federais, de secundarizar os debates acerca das 

relações étnico-raciais no Brasil e no mundo, mantendo-se seguros às referências 

estruturalistas marxistas ou às narrativas de perspectivas ocidentais eurocêntricas.  

A Lei 10.639/03, junto da Resolução CP/CNE n° 1/20043, fundamentada no 

Parecer CP/CNE n° 3 de 10 de março de 20044, estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana, que devem ser adotadas pelas Instituições de 

Educação Superior, especialmente, aquelas que promovem programas de formação 

inicial e continuada de professores (Licenciaturas).No entanto, poucos avanços para a 

implementação das referidas Diretrizes atingiram as universidades de História, como a 

criação da disciplina de História da África, atualmente obrigatória na grade curricular 

dos ingressos em algumas das instituições federais. Mesmo nessas instituições, temos a 

impressão de que os conteúdos trabalhados nas disciplinas sobre História da África 

permanecem desconectados ou isolados dos aprendizados produzidos no restante da 

grade curricular.  

Ao lado do despreparo de muitos docentes de História da educação básica, 

correntes religiosas extremistas, especialmente neopentecostais, tem apresentado forte 

resistência à introdução dos aspectos culturais negros, demonizando as variadas 

                                            
3 BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Africana. 10.03.2004. Disponível em <http://portal.mec.gov.nr/dmdocuments/cnecp_003.pdf>. Acesso 

em 29 jan. 2018.  
4 BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução n° 1, de 17 de junho de 

2004. Disponível em<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf>. Acesso em 27 mar. 

2018. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf
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expressões afrodescendentes. Em especial, esses grupos têm sido numerosos nas escolas 

públicas da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, cujas turmas são compostas 

principalmente por pretos e pardos de baixa renda. A complexidade e a contradição que 

esta realidade apresenta acabam por negar e silenciar as heranças africanas na sociedade 

brasileira, tão caras e tão importantes para os resilientes movimentos negros do país. 

Obviamente, este movimento religioso atual não atinge somente a disciplina de História, 

mas reage às teorias de Física, Biologia, entre outras, cujo conhecimento veiculado 

desdiviniza as forças naturais.  

Enfim, ainda há muito trabalho de conscientização e produção didática para que 

a Lei 10.639/03 seja cumprida na sua integridade e da melhor maneira possível. Há que 

se enfrentar todas as barreiras de um ensino eurocêntrico, de parâmetros morais e 

lineares cristãos, excludente e branco, para se pôr em prática um aprendizado 

democrático e plural, como a própria diversidade étnico-cultural brasileira.   

Esta monografia está dividida em quatro capítulos, dos quais três são 

historiográficos e um último que contém uma descrição de experiência docente 

condizente com a proposta aqui defendida. Nosso objetivo foi organizar os argumentos 

que embasarão nossa defesa em detalhadas discussões dos conceitos mobilizados, como 

o racismo e a exclusão do negro, o racismo religioso e a responsabilidade social da 

escola de incluir a diversidade de representações sociais e no cumprimento da Lei 

reparadora da exclusão social afrodescendente em todos os seus aspectos físicos e 

culturais no Brasil.  

No primeiro capítulo, traremos o levantamento do histórico e ininterrupto 

racismo no Brasil desde o início da República, responsável pela marginalização da 

população negra e a consagração das desigualdades socioeconômicas e étnico-raciais na 

sociedade. Para isso, utilizamos como base as pesquisas e escritos de dois historiadores, 

Lilia Moritz Schwarcz5 e Edward Telles6, que nos guiaram na montagem e organização 

temporal do racismo no país. Ambos os autores tiveram por objetivo uma longa e 

detalhada recapitulação dos últimos 100 anos de exclusão social negro nos diferentes 

períodos republicanos de nossa história. Em meio a tantas outras possibilidades, 

escolhemos os dois autores citados por terem sido trabalhos de referência e leitura nas 

                                            
5 SCWARCZ, Lilia Moritz. Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na sociabilidade 

brasileira. 1ª Ed. São Paulo: Claro Enigma, 2012. 
6 TELLES, Edward Eric. Racismo a brasileira: Uma nova perspectiva sociológica. Tradução: Ana 

Arruda Callado, Nadieda Rodrigues Marques e Camila Olsen. Rio de Janeiro: Relume Dumará: Fundação 

Ford, 2003. 
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aulas da Especialização em Ensino de História da África, nas disciplinas que 

remontavam um contexto nacional da situação do afro-brasileiro na sociedade.   

Ao lado destes, as produções acadêmicas de outros importantes pesquisadores 

foram mobilizadas, visando explicitar melhor as formas de racismo velado e vulgar na 

sociedade brasileira, bem como as noções de cor de pele na lógica nacional e a 

identidade étnico-racial, como Maria Aparecida Bento7, Nilma Lino Gomes8 e Lia 

Schucman9. Ainda, com o objetivo de relembrar a luta negra, desde 1930, mas 

especialmente durante década de 1980, utilizamos os recentes e importantes estudos de 

Amilcar Araújo Pereira10 e de Antonio Sérgio Guimarães11.  

Por fim, baseamos nossas denúncias acerca do atual e contínuo quadro de 

marginalização social de homens e mulheres negros no país nos mais recentes 

levantamentos de raça feitos pelo IBGE12. Acreditamos que as estatísticas podem 

convencer os mais céticos da permanente injustiça e isolamento social dos 

afrodescendentes, visto a dificuldade de sua ascensão ante as maiores oportunidades e 

índices de sucesso da população branca minoritária numericamente.  

No segundo capítulo, será abordado o racismo religioso na sociedade brasileira, 

consequência da dominação cristã e da demonização das práticas mágico-religiosas dos 

africanos e dos seus descendentes no Brasil. Para isso, teremos como base as pesquisas 

feitas por Léo Nogueira e Wellington de Oliveira13 e Anderson Oliva14, os três, 

                                            
7BENTO, Maria Aparecida. Branqueamento e branquitude no Brasil. In: CARONE, Iray; BENTO, Maria 

Aparecida (Orgs.). Psicologia social do racismo – estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 
8GOMES, Nilma Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no Brasil: 

uma breve discussão. In: Educação antirracista: caminhos abertos pela Lei Federal nº 10.639/03. 

Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005.  
9SCHUCMAN, Lia. Branquitude e Poder: revisitando o “medo branco” no século XXI. Revista da 

ABPN. V.6, Nº13. Mar/Jun, 2014. 
10PEREIRA, Amílcar Araújo. Mundo Negro: Relações Raciais e Constituição do Movimento Negro 

Contemporâneo no Brasil. Rio de Janeiro: Pallas / FAPERJ, 2013. 
11GUIMARÃES, Antonio Sérgio. Democracia racial: o ideal, o pacto e o mito. Novos Estudos. São 

Paulo, n° 61, novembro de 2001, p. 147-162. 
12 FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa 

Mensal de Emprego (PME) confirma Desigualdades Raciais. Rio de Janeiro, 2004. Disponível em 

<https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/04062004pmecoreshtml.shtm>. Acesso em 29 jan. 

2018; Censo Demográfico. Rio de Janeiro. 2010. Disponível em 

<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf>. Acesso em 

29 jan. 2018.  
13NOGUEIRA, Carrer Léo; OLIVEIRA, Wellington Cardoso. A construção do mito diabólico de Exu: 

Dos primeiros contatos na África ao discurso inquisitorial da IURD. 2006. 33 f. Artigo Final (Curso de 

Formação Docente em História e Cultura Africanas e Afro-Americanas). Universidade Estadual de Goiás. 

Anápolis, 2006. 
14 OLIVA, Anderson. As faces de Exu: representações europeias acerca da cosmologia dos orixás na 

África Ocidental (Séculos XIX e XX). Revista Múltipla. Brasília, 10(18), p. 9 – 37, junho – 2005. 

https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/04062004pmecoreshtml.shtm
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especialistas acerca do processo cristão de julgamento acusação contra as matrizes 

africanas, bem como contra seus cultos, cosmovisão e práticas mágicas.  

Apresentaremos neste capítulo também uma breve retrospectiva do surgimento e 

desenvolvimento das duas maiores religiões afrobrasileiras, a saber, a Umbanda e o 

Candomblé. Como referência, utilizaremos, especialmente, as publicações de Rogério 

Cappelli15 e Reginaldo Prandi16, que pesquisaram o surgimento e desenvolvimento 

historicizado de ambas as religiões de matrizes africanas, assim como seus cultos e 

divindades, práticas mágicas, cosmovisões e o funcionamento dos terreiros. Além 

desses, mobilizamos conceitos de autores já consagrados, como João José Reis17, 

Robert Slenes18 e Gabriela Sampaio19.  

No capítulo 3, abordaremos, enfim, as relações entre escola, disciplina de 

História e ensino das religiosidades de matrizes africanas, defesa e foco deste estudo, 

como ferramenta para o combate ao racismo religioso contra as espiritualidades negras. 

Após breve defesa da responsabilidade social e ética da escola no esforço de incorporar 

no ensino e ambiente a diversidade das demandas e representações sociais, faremos 

nossa defesa acerca da adoção pela escola, especificamente, das heranças culturais 

religiosas africanas na sociedade brasileira. Para isso, mobilizaremos, principalmente, as 

pesquisas de Sandra Aparecida Vergne20 e Antonio Gomes da Costa Neto21. 

Como base metodológica para o quarto capítulo, faremos um estudo de campo 

de uma escola da rede particular de ensino, que atende uma população de classe média, 

na zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. A escolha do local deve-se pela 

identificação da autora deste trabalho com a região, lugar em que vive e atua como 

                                            
15CAPPELLI, Rogério. Religiões de Matriz Africana. Cadernos PENESB, v. 12, p. 325 - 367, 2012. 
16PRANDI, Reginaldo. As religiões negras do Brasil: Para uma Sociologia dos cultos afro-brasileiros. 

Revista USP. São Paulo, nº 28, p. 64 – 83, dezembro / fevereiro 95/96; Referências sociais das religiões 

afro-brasileiras: sincretismo, branqueamento, africanização. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, 

ano 4, n. 8, p. 151-167, jun. 1998. Disponível em <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-

71831998000100008>. Acesso em 29 jan. 2018. 
17REIS, João José. Identidade e Diversidade Étnicas nas Irmandades Negras no Tempo da Escravidão. 

Revista Tempo. Rio de Janeiro, vol. 2, nº 3, 1996, p. 7 – 33; Bahia de todas as Áfricas. Revista de 

História da Biblioteca Nacional. Ano 1, nº 6, dezembro/2005, p. 24-30. 
18SLENES, Robert W. Malungu! Ngoma Vem! A África coberta e descoberta do Brasil. Revista USP, 

n.12, 1992, p. 48 – 67. 
19 SAMPAIO. Gabriela dos Reis. Axé Carioca. Revista de História da Biblioteca Nacional.Ano 1, nº 6, 

dezembro/2005, p. 32-35. 
20 VERGNE, Sandra Aparecida Gurgel. Teceres, Fazeres e Narrativas no Ensino Religioso: A 

cosmovisão africana como possibilidade de aplicação da Lei 10639/2003. 2016. 196 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciência da Religião). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, 2016.  
21 NETO, Antonio Gomes da Costa. Ensino Religioso e as Religiões de Matrizes Africanas no Distrito 

Federal. 2010. 198 f. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade de Brasília – UNB, Brasília, 

2010.  

http://lattes.cnpq.br/4655615667390641
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docente, e pela escassa quantidade de negros que freqüentam essas escolas em bairro 

com grande percentual de famílias negras. 

Esta pesquisa teve como ponto de partida as reflexões elaboradas no Curso de 

Extensão de Cultura e Mitologia Yorubá, também oferecido pelo Colégio Pedro II, 

unidade Centro. O Curso de Extensão foi ministrado pelo Prof. Esp. Arthur José 

Baptista, professor do ensino básico e da pós-graduação da mesma instituição, cujas 

ideias acercada necessidade de inserção do tema no ambiente escolar foram base para o 

início desta monografia. O Curso de Cultura e Mitologia Yorubá foi focado no ensino 

das estruturas mitológicas africanas de raiz nagô. Além do estudo dos orixás, suas 

personalidades, poderes e mito de origem, o professor apresentou detalhes da crença e 

ritos de oferenda populares, tanto em África como no Brasil. Foi a diversidade das 

interações e comparações entre o rito original yorubá e as apropriações pelos terreiros 

brasileiros, principalmente pela Umbanda e pelo Candomblé, que as ideias para 

aplicação deste conteúdo no ensino básico surgiram. 

Sou de descendência paterna negra, apesar de seguir a doutrina kardecista, cuja 

origem é francesa e branca. Sei que minha bisavó freqüentava os terreiros umbandistas 

da comunidade da Mangueira, mas esta história me foi omitida desde criança e só me 

foi revelada há poucos anos durante conversas confidenciais com minha avó, sua filha, 

já no final de sua vida. Saber que minha avó negra sofreu durante toda sua vida por não 

ter enterrado a mãe com a roupa ritual da religião, principalmente pela pressão dos 

demais familiares, me aguçou a necessidade de estudar sobre o tema para me aproximar 

do passado da minha própria família e, de alguma forma resgatar e compreender uma 

crença que nunca pude conhecer. 

Ao lado disso, uma infância e adolescência repleta de comentários 

preconceituosos sobre cultura, religião e beleza negras ─ em especial no lado da família 

italiana e na escola elitista em que me formei ─ me fizeram sempre desconfiar da minha 

própria ancestralidade. Em nenhum momento durante minha formação secundarista 

recebi dos docentes informações sobre a dureza e a beleza de ser uma afrodescendente. 

Talvez porque em uma turma de 60 alunos, apenas 6 fossem negros ou pardos. Talvez 

porque dos professores que tive do 5º ano do fundamental ao 3º ano do médio, apenas 3 

fossem negros. Este vazio deixado pelos “pilares” na minha formação humana gerou 

incompreensão e insatisfação na minha vida adulta. Foi na faculdade e, principalmente, 

na atual pós-graduação de Ensino de História da África em que encontrei algumas das 

respostas das quais nunca me falaram.     
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2 O RACISMO NA SOCIEDADE BRASILEIRA PÓS-ABOLIÇÃO 

  

Esta primeira parte do nosso trabalho objetiva apresentar as bases teóricas do 

problema central aqui investigado, a saber, o combate ao racismo contra religiões de 

matrizes africanas através do ensino de História. Compreendemos o racismo e, em 

especial, o racismo religioso como o resultado de um longo e sempre atualizado 

processo sócio-histórico.  

Este capítulo versará sobre o processo histórico do racismo no Brasil, do período 

da pós-abolição até os dias atuais. Conforme apresentamos na Introdução, 

compreendemos o racismo religioso contra religiões de matrizes africanas enquanto 

consequência e uma das muitas faces do racismo no país. Nesse sentido, acreditamos 

que nossos argumentos e objetivos estarão mais bem embasados quando apoiados na 

contextualização histórica e social das relações étnico-raciais na sociedade brasileira.  

 

 

2.1 Relações étnico-raciais na sociedade brasileira pós-abolição 

 

 Como bem disse a historiadora Lilia Moritz Schwarcz nas primeiras páginas de 

sua obra Nem preto nem branco, muito pelo contrário, “raça no Brasil nunca foi um 

termo neutro; ao contrário, associou-se com frequência a uma imagem particular do 

país, oscilando entre versões ora mais positivas, ora mais negativas.”22. Apesar da ideia 

de uma raça biológica ter surgido apenas no século XIX, a classificação dos grupos 

humanos é bastante anterior, inclusive por bases religiosas cristãs, ainda que não tenha 

sido somente o cristianismo a realizar uma categorização de povos.  

Aliada a potências militares e ações expansionistas, o cristianismo europeu 

justificou por muitas centenas de anos a dominação e exploração de povos da África e 

América. No que toca a origem étnica de nosso estudo, a “Maldição de Cam” só foi 

substituída pelos primeiros passos do darwinismo racial entre os finais do século XVIII 

e durante todo o XIX23. Por muito tempo as civilizações do ocidente cristão 

interpretaram a criação das “raças” e sua distribuição pelo mundo a partir de 

referenciais bíblicos. Segundo a Gênesis, Noé, neto de Matusalém e representante da 

                                            
22 SCWARCZ, Lilia Moritz. Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na sociabilidade 

brasileira. 1ª Ed. São Paulo: Claro Enigma, 2012, p. 20. 
23 MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. 

In.: Programa de educação sobre o negro na sociedade brasileira. Niterói: EdUFF, 2000.  
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décima geração dos filhos de Deus, teve três filhos: Sem, Cam e Jafé. Segundo a 

interpretação bíblica, cada um dos filhos de Noé deu origem a um povo, ou raça: Sem 

gerou a raça amarela, Cam, a raça negra, e Jafé, a raça branca. O livro bíblico conta que, 

após séculos conduzindo sua arca pelo mar criado pelo dilúvio, Noé e sua família 

finalmente desembarcam em um oásis. Deitando em uma tenda para descansar, Noé 

embriagou-se com vinho e dormiu em posição indecente. Cam, ao entrar na tenda e ver 

seu pai naquela posição, fez aos irmãos comentários desrespeitosos sobre o pai. 

Foi no desenvolvimento de teorias pseudocientíficas que os estudiosos europeus 

relacionaram características fenotípicas à capacidades intelectuais e morais. Seus 

modelos deterministas de classificação racial e biológica julgavam povos e culturas, 

hierarquizando as comunidades humanas do mundo segundo seu desenvolvimento 

cognitivo.  

Diante de uma crescente população negra e mestiça liberta no Brasil e sua 

preocupante manifestação política e pública, durante o processo de abolição pelo Estado 

imperial, cientistas sociais brasileiros importaram e adotaram as teorias darwinistas a 

fim de classificar os grupos raciais no país, demarcando diferenças biológicas 

intransponíveis. O caso brasileiro de reunião de três diferentes raças miscigenadas 

passou a ser analisado por estudiosos nativos e europeus, especialistas nas questões 

biológicas, que viam o país como um verdadeiro “laboratório racial”.  

Em um primeiro momento, nem sempre unissonante, que se estendeu dos anos 

finais do século XIX às primeiras três décadas do século XX, a miscigenação racial no 

Brasil foi interpretada como um aspecto negativo da sociedade brasileira, posto que a 

mistura de raças de níveis evolutivos distintos levaria a degeneração da comunidade 

inteira. Cientistas brasileiros representantes dessa linha de pensamento como Nina 

Rodrigues24, Silvio Romero25 e Euclides da Cunha26, entre outros tantos, previam a 

falência da nação e apoiaram políticas estatais de branqueamento da população através 

da imigração de europeus de traços caucasianos27.  

Na teoria do período, a própria miscigenação seria a solução para o 

branqueamento da população brasileira, desde que a quantidade de elementos brancos 

na sociedade aumentasse e absorvesse a população negra e mestiça, alcançando um 

                                            
24 RODRIGUES, Nina. As coletividades anormais (1939). Volume 76. Brasília: Senado Federal, 

Conselho Editorial, 2006.  
25 ROMERO, Silvio. Contos Populares do Brasil. Lisboa: Nova Livraria Internacional, 1885. 
26CUNHA, Euclides da. Os Sertões: Campanha de Canudos. Rio de Janeiro: Laemmert, 1902.  
27SCWARCZ, Lilia Moritz. Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na sociabilidade 

brasileira. 1ª Ed. São Paulo: Claro Enigma, 2012, p. 28. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Contos_Populares_do_Brasil
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clareamento da sociedade em algumas poucas gerações. De fato, as políticas públicas de 

incentivo a imigração europeia foram efetivas e, entre 1850 e 1930, segundo os dados 

do IBGE28, fizeram com que mais de 2 milhões de pessoas entrassem no país política 

essa que não gerou a o resultado ideal. Além da já conhecida e ultrapassada falibilidade 

da teoria desde a Revolução da Genética de 197029 ─ em que se concluiu que a mistura 

de branco com negro não gera necessariamente uma pessoa de pele mais clara ou 

intermediária ─, nem todos os grupos de imigrantes se comportaram conforme o 

esperado. Assim, ao invés de se misturarem com nativos negros e mestiços da 

população brasileira, muitos imigrantes fundaram colônias endogâmicas e isoladas, 

como os casos das colônias alemãs e japonesas, nacionalistas, do Sul do país30.  

A política de branqueamento pela imigração perde força por volta dos anos de 

1930. Além das restrições de emigração realizadas pelos próprios governos dos países 

europeus e asiáticos de origem, em vista das precárias condições de vida a que os 

imigrantes eram submetidos no Brasil e do desleal sistema de parcerias, os imigrantes 

que vinham “fazer a América” se desinteressaram pelo atraso industrial e econômico 

que limitavam as chances de enriquecimento e progresso individual.      

Enfim, foi nos anos de 1930 que a miscigenação racial brasileira foi 

reinterpretada, perdendo seu caráter pessimista, trágico e, ao mesmo tempo, biológico e 

determinista. Arthur Ramos31, Gilberto Freyre32, entre outros, consagraram a visão da 

mestiçagem como símbolo, orgulho e ícone nacionais, exaltando o cruzamento racial e 

cultural como a idealização das relações raciais no mundo. Partindo de preceitos racistas 

sobre a natureza biológica dos grupos humanos em contato no Brasil, Freyre, o principal 

e mais popular representante dessa nova corrente, buscava nas relações cotidianas entre 

escravo e senhor nos anos de colônia portuguesa as justificativas e reflexões acerca da 

exaltação do povo brasileiro como um modelo para o mundo, ideal de “democracia 

                                            
28 FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Brasil: 500 

anos de povoamento. Rio de Janeiro, 2000. Disponível em < https://brasil500anos.ibge.gov.br/>. Acesso 

em 29 jan. 2018.  
29 MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. 

In: Programa de educação sobre o negro na sociedade brasileira. Niterói: EdUFF, 2000, p. 26. 
30 SEYFERTH, Giralda. Construindo a Nação: Hierarquias Raciais e o Papel do Racismo na Política de 

Imigração e Colonização. In.:M. C. Maio e R. V. Santos (orgs.), Raça, Ciência e Sociedade. Rio de 

Janeiro: Editora Fiocruz e Centro Cultural Banco do Brasil, 1996. p. 41-58. 
31 RAMOS, Arthur. O folclore negro do Brasil: Demopsicologia e Psicanálise.3ª Ed. 1935. Editora 

Martins Fontes – WMF. 
32FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia 

patriarcal. (1933). São Paulo: Global, 2006, 51ª edição revista. 
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racial”33. Para isso, cogitava-se a ideia que a escravidão africana no Brasil seria mais 

branda e flexível do que nos Estados Unidos, por exemplo.  

Edward Eric Telles acredita que na primeira metade do século XX 

“branqueamento” e “democracia racial” formaram juntos e articuladamente os dois 

pilares da ideologia racial no Brasil. Para o autor, a miscigenação, encarada 

negativamente, é solucionada pelo “branqueamento”, e a “democracia racial” a 

interpretava como solução contra o racismo no país34. Assim, conforme Edward Telles, 

À medida que o racismo científico entrava em decadência e as 

preocupações biológicas e deterministas sobre raça desapareciam, a elite 

brasileira passaria a promover a ideia da democracia racial para gerar o 

nacionalismo necessário à modernização. A democracia racial negava a 

existência de qualquer tipo de racismo no Brasil. Mais uma vez, a 

miscigenação tornou-se a característica central da ideologia; servindo 

também como um contraponto global aos horrores da segregação e do 

genocídio baseados em distinções raciais. Apesar de ser uma questão 

problemática para as elites da época, a miscigenação no Brasil veio a ser 

uma fonte de orgulho nacional, quando a ficção da superioridade racial 

começou a ser desmascarada.
35 

 

Apoiada pelo governo de Getúlio Vargas, a “democracia racial” do Brasil foi 

apresentada ao mundo a partir da valorização de elementos nacionais de origem ou 

apropriação negra e mestiça, como o samba, a capoeira, mulatas baianas, malandros, a 

culinária baiana e carioca, o futebol, entre outros exemplos. No entanto, a “democracia 

racial” veiculada e manipulada pelos setores de mídia do governo escondia e até 

dissimulava uma ampla desigualdade racial e exclusão da população negra e mestiça de 

todas as esferas do direito cidadão, como saúde, lazer, educação, moradia e empregos, 

bem como tinha seus terreiros de candomblé e umbanda perseguidos sistematicamente 

pelos órgãos policiais da ditadura de Vargas. Nesse sentido, se a exaltação da 

mestiçagem brasileira criou uma cultura exótica e desejável a ser exportada para o 

mundo, o contexto interno de “violência localizada nas favelas, onde imperava a cor 

marrom e negra, retornaria como o lado oposto, mas igualmente real”36.    

Além da ausência no Brasil de uma política oficial comprovadamente e 

declaradamente de exclusão ou de discriminação do negro e mestiço, a ideia de 

“democracia racial” foi incorporada pelas elites e pela população não negra de maneira 

                                            
33

Idem. 
34 TELLES, Edward Eric. Racismo a brasileira: Uma nova perspectiva sociológica. Tradução: Ana 

Arruda Callado, Nadieda Rodrigues Marques e Camila Olsen. Rio de Janeiro: Relume Dumará: Fundação 

Ford, 2003, p. 62. 
35 Op. Cit., p. 63.  
36 SCWARCZ, Lilia Moritz. Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na sociabilidade 

brasileira. 1ª Ed. São Paulo: Claro Enigma, 2012, p. 118. 
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geral, que não queriam admitir criticamente as desigualdades raciais tão fortes na 

sociedade, em especial nas grandes cidades urbanizadas das regiões Sudeste e Sul. A 

negação da existência do preconceito e a vergonha que ele representava quando público 

e explícito levou Florestan Fernandes a famosa frase “o brasileiro tem preconceito de ter 

preconceito”37.  

Assim, admitia-se a existência de pessoas preconceituosas e racistas no Brasil, 

mas esta discriminação estava restrita ao universo individual e particular nas relações 

sociais. Ou ainda, tratava-se de um contexto longe no tempo, restrito aos já superados 

anos de escravidão. Era, certamente, um racismo que respeitava etiquetas sociais, 

internalizado e informal. Nesse sentido, baseava-se na igualdade de direitos e cidadania 

garantidos em Constituição, mas ignorava as desigualdades socioeconômicas, a 

exclusão em periferias, condições de vida precárias e a violência a que estavam 

submetidos38.  

Nesse contexto de branqueamento e valorização da miscigenação cultural e 

étnica brasileira é que se elabora uma maneira inédita de exclusão racial no país, um 

“racismo à brasileira”39. Ocorreu uma substituição do conceito de raça por uma 

valorização das colorações intermediárias surgidas pelo cruzamento racial. Assim, 

novas regras de ascensão e mobilidade social seletiva foram elaboradas pela população 

brasileira, abrindo espaços para negros de tons de pele mais claros e consagrando a 

exclusão dos de tonalidades mais escuras. 

O contexto mundial do pós-guerra e a derrota do Estado Nazista alemão, além de 

todas as investigações dos horrores cometidos nos campos de concentração europeus, 

fazem com que as teorias raciais de cunho biológico, a dominação e a hierarquização 

entre raças sejam questionadas e combatidas. Cientistas oriundos de diversas partes do 

mundo, especialmente, norte-americanos, ingleses, franceses e brasileiros, passaram a 

defender, então, a mistura dos grupos humanos, e o Brasil aparece como foco de 

investigação e análise.  

Segundo Marcos Maio40, o propósito da investida do Projeto UNESCO era 

mostrar como a mistura de raças e seu bom convívio era possível e ideal, utilizando o 

                                            
37 BASTIDE, Roger; FERNANDES, Florestan. Relações raciais entre negros e brancos em São Paulo. 

São Paulo: Anhembi, 1955. 
38SCWARCZ, Lilia Moritz. Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na sociabilidade 

brasileira. 1ª Ed. São Paulo: Claro Enigma, 2012, p. 35. 
39 Op. Cit., p. 34 – 35.  
40 MAIO, Marcos Chor. O Projeto UNESCO e a agenda das Ciências Sociais no Brasil dos anos 40 e 50. 

Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 14, nº 41, outubro de 1999. 
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modelo do Brasil como referência histórica deste feito. No entanto, as comissões 

nomeadas para este estudo do caso brasileiro demonstraram dificuldades consensuais 

acerca dos conceitos mobilizados sobre “o que é raça”. E mais: ao consultarem 

especialistas no tema como Florestan Fernandes e Roger Bastide, que denunciavam o 

racismo no Brasil, limitaram seus debates aos conceitos científicos sobre raça. Ao fim, 

deixaram o Brasil com a insistente e errônea impressão de relações raciais harmônicas 

no país.    

Foi Florestan Fernandes, seguido de Roger Bastide, que denunciou pela primeira 

vez o “mito da democracia racial”, acusando a elite e classe média branca na sociedade 

brasileira de afirmar e defender as relações raciais amistosas, mas permitir, ser 

conivente e colaborar com a manutenção das desigualdades e exclusões sociais e 

econômicas da população negra e mestiça. Para os autores, a discriminação permanecia 

desde os tempos da escravidão, mas deveria ser mantido certo decoro e polidez nas 

práticas preconceituosas manifestadas nos anos de República.  

Os trabalhos de Fernandes e Bastide foram marcados pelos traços dos modelos 

teóricos acadêmicos das décadas de 1950 e 1960, que orientavam as leituras históricas 

para estruturalismos, em especial, marxismos e disputas de classes. Nesse sentido, em 

nossa opinião, os autores falharam em duas análises: a primeira quando ignoraram por 

completo as manifestações e reações do recente (à época) e forte movimento negro nas 

capitais do país como a Frente Negra Brasileira (FNB), atribuindo ao negro e ao 

mestiçoum papel passivo diante da discriminação e exclusão; outra, por acreditarem na 

inconsciência dos brancos na exclusão e discriminação contra negros e mulatos, 

correspondendo a normas sociais que determinam as ações individuais e, em especial, 

relacionadas a uma permanente herança escravocrata41.  

Nossa crítica não nega a importância do papel que representou Fernandes e 

todos aqueles que formou e orientou para o referido período e problemática, bem como 

não pretende negar a relevância das teorias marxistas e leituras históricas estruturalistas 

para o desenvolvimento da ciência humana global. Florestan, como apresentamos, foi de 

extrema importância para a denúncia nacional e internacional da existência de diversas 

formas de racismo no Brasil e da permanência de profundas desigualdades raciais, que 

consagraram a marginalização física e socioeconômica do negro e mestiço, contrariando 

o discurso oficial de “democracia racial”.  

                                            
41 FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos. São Paulo: Difel, 1972, p. 73.  
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No entanto, acreditamos que sua interpretação já recebeu contribuições de 

cientistas sociais e historiadores da década de 1980, que refletiam correntes teóricas 

mais recentes e atualizadas, levando em consideração o indivíduo, suas vontades, 

determinantes sociais e locais, bem como contextos mais específicos e recortes 

temporais mais curtos. Também observaram a modernização das formas de exclusão e 

discriminação raciais no novo regime político e econômico que a República inaugurava 

no Brasil.  

Nos anos iniciais da ditadura civil-militar (1964 – 1985), essas lideranças negras 

e pardas foram perseguidas por sua atuação junto aos movimentos de esquerda e 

partidos comunistas. Apesar de trágico pela prisão de dezenas de pessoas que se 

tornaram referência para o movimento negro até então, o vazio das tradicionais 

lideranças negras abriria espaço para novos e legítimos espaços de luta e resistência 

voltados exclusivamente para as questões dos afrodescendentes no país. Os trabalhos de 

Antônio Sérgio Guimarães, Democracia racial: o ideal, o pacto e o mito42 e Amilcar 

Araújo Pereira, O mundo negro43, são nossas atuais referências sobre o assunto e o 

período.   

Assim, a partir da década de 1970 o movimento negro torna-se independente e 

autônomo diante do cenário político nacional e internacional polarizado. Suas formas de 

militância e resistência são mais diversificadas, ampliadas a quase todo o território 

brasileiro, possuindo fortes centros de debate na maior parte dos estados da federação, 

além de recursos de imprensa (panfletos, jornais e periódicos) e de inserção 

universitária. Como veremos, é exatamente durante a ditadura militar em que uma 

pequena parcela dos negros atinge uma situação socioeconômica mais privilegiada, 

ingressa em universidades, propõe mudanças nos conteúdos escolares que excluem a 

história negra, se utiliza das boas relações políticas entre Brasil e África para 

institucionalizar sua militância cultural etc44.     

Segundo nos informa Amilcar Araújo Pereira, no contexto sócio-histórico da 

ditadura militar era proibido qualquer evento ou publicação aberta e explícita 

relacionada à questão racial. O governo e a sociedade persistiam em afirmar e 

apresentar o Brasil no arcaico modelo de “democracia racial” mobilizado por Gilberto 

                                            
42GUIMARÃES, Antonio Sérgio. Democracia racial: o ideal, o pacto e o mito. Novos Estudos. São 

Paulo, n° 61, novembro de 2001, p. 147-162. 
43PEREIRA, Amílcar Araújo. Mundo Negro: Relações Raciais e Constituição do Movimento Negro 

Contemporâneo no Brasil. Rio de Janeiro: Pallas / FAPERJ, 2013. 
44 Idem.  
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Freyre. Nesse sentido, em se tratando de um regime repressor que inibia as discussões 

raciais, foram as organizações culturais, entidades religiosas, assistenciais, recreativas, 

artísticas, etc., que promoveram a continuidade da resistência e afirmação negra no país.  

Assim, foi somente a partir de 1974, como resultado da “Abertura Política” 

promovida pelo presidente Geisel, que ressurgiu no Brasil um movimento negro de 

caráter “político-reivindicativo”45, conforme apresenta Zélia Amador de Deus, militante 

do Cedenpa46. Este movimento tinha como característica sua composição de jovens 

militantes negros, que encontraram espaço no cenário militante a partir da prisão e 

exílio dos antigos militantes dos movimentos negros, perseguidos pela ditadura militar 

por suas associações com as organizações de esquerda.   

No final da década de 1970, os frutos positivos do chamado “Milagre 

econômico”, ocorrido no governo de Emílio Médici, foram colhidos também pelos 

movimentos negros. Entre 1968 e 1973, um quantitativo de pessoas negrasingressava 

nas universidades. Apesar de o referido dado estar longe de resolver o problema das 

desigualdades sócio-raciais na realidade do país, e representar numericamente uma 

porcentagem mínima da população negra, conforme apresenta Joel Rufino, possibilitou 

a formação de lideranças graduadas no movimento negro47. 

Enfim, um fator facilitador para o crescimento e afirmação dos movimentos 

negros no país, também proveniente das ações do governo militar, foi a política externa 

brasileira, nos anos de 1960 e 1970, que visava a aproximação com a África Negra. 

Conforme Antônio Sérgio Guimarães,  

A política brasileira para a África vai explorar, justamente, dois trunfos: a 

‘democracia racial’ brasileira ─ o que requer, como vimos, a repressão 

aos ativistas negros ─ e as origens africanas da cultura brasileira ─ o que 

levará o Estado a incentivar as manifestações culturais afro-brasileiras, 

principalmente na Bahia.48 

 

Nesse sentido o governo “patrocinaria” livres expressões culturais afro-

brasileiras, incentivo que, segundo o autor, beneficiou muito a jovem militância em 

formação do período. Conforme Antônio Guimarães, os eventos, pesquisas, criação de 

                                            
45 Op. Cit., p. 220 – 227. 
46 Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará – Cedenpa, criado em 1979.  
47PEREIRA, Amílcar Araújo. Mundo Negro: Relações Raciais e Constituição do Movimento Negro 

Contemporâneo no Brasil. Rio de Janeiro: Pallas / FAPERJ, 2013, p. 231- 232.  
48GUIMARÃES, Antonio Sérgio. Democracia racial: o ideal, o pacto e o mito. Novos Estudos. São 

Paulo, n° 61, novembro de 2001, p. 156.  
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núcleos culturais e de debates abriram espaço e incentivaram o surgimento de novos 

movimentos, como o Movimento Negro Unificado, o MNU49.    

Fator importante para o fortalecimento do movimento negro no país foi a criação 

em 1978 do MNU, que pela primeira vez unificou diversas frentes de militantes do país, 

tendo sido, ainda, um modelo muito copiado por outras organizações negras nacionais e 

internacionais, além de ter realizado os contatos permanentes com as organizações nos 

diferentes estados. As reflexões do MNU fizeram retornar as relações entre “classe” e 

“raça” no Brasil, porém a partir de bases teóricas atualizadas e que reconhecem a 

necessidade do debate racial. Em especial, a partir da redemocratização, o movimento 

negro se reúne com os partidos de esquerda do país.  

Apesar do discurso de classes abafar e inibir o debate racial, as necessidades dos 

negros foram incluídas nas pautas dos principais partidos de esquerda, como o Partido 

Democrático Trabalhista - PDT, que tinha como uma de suas lideranças Abdias do 

Nascimento. Esta união teve como consequência muito importante o direcionamento de 

ações, campanhas e debates em prol do melhoramento das condições de vida dos negros 

marginalizados, das mulheres negras, da educação pública e das terras quilombolas, 

incluídas na elaboração da Constituição Federal de 198850.   

No entanto, como bem coloca Daniel Aarão Reis, o resultado social dos anos de 

ditadura militar no Brasil é a consagração das desigualdades socioeconômicas entre as 

“classes”, isto é, a criação de forças sociais que inibem e revertem as tentativas de 

ascensão econômica dos mais pobres. Conforme o autor, 

A ditadura, finalmente, instaurou-se sob o signo do medo. Medo de que as 

desigualdades fossem questionadas por um processo de redistribuição de 

renda e de poder. Ora, através dos anos, mantiveram-se e se consolidaram 

essas desigualdades. Não terá sido essa a maior obra da ditadura?
51 

 

Assim, apesar de Daniel Aarão Reis não concluir sua reflexão por um viés racial, 

claro está que ao falarmos de população pobre no Brasil, estaremos necessariamente nos 

referindo à maioria da população negra e parda no país. Tal coincidência, apesar de 

óbvia para muitos, ainda é negada ou desconhecida, dificultando ainda mais a reversão 

da situação de marginalização dos afro-brasileiros.  

                                            
49 Op. Cit., p. 156 – 157.  
50PEREIRA, Amílcar Araújo. Mundo Negro: Relações Raciais e Constituição do Movimento Negro 

Contemporâneo no Brasil. Rio de Janeiro: Pallas / FAPERJ, 2013, p. 288 – 305.  
51REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura militar, esquerdas e sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2000, p. 46. 
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Os anos finais da década de 1980, período da redemocratização do país, foram 

palco do aparecimento político de diversos movimentos sociais, que reclamavam 

direitos e reparações. O processo de reconstrução política garantiu oficialmente alguns 

importantes direitos civis, políticos e sociais de minorias, como de mulheres e de 

deficientes físicos. As várias manifestações fizeram progresso na expansão de direitos e 

reconhecimento de demandas sociais, conquistando reformas legislativas e 

constitucionais que asseguravam a democracia para todos os cidadãos e a reparação para 

as minorias historicamente desfavorecidas. 

No entanto, as demandas e preocupações sociais dos negros e pardos 

enfrentaram resistência antes de entrar na pauta de debate político nos primeiros anos 

após a redemocratização, segundo Edward Telles,  

porque essa causa ameaçava dogmas centrais do nacionalismo brasileiro. 

Especialmente na década de 80, quando continuava a ser defendida a 

ideologia da democracia racial, o que limitava a capacidade do 

movimento negro de ter ressonância junto à elite brasileira.
52 

 

 Em tempo, José Sarney e alguns governadores de estados lançaram políticas 

públicas com a intenção de potencializar a participação negra brasileira no processo de 

desenvolvimento do país e promover o combate ao racismo. A Constituição de 1988 

incluiu leis antirracistas e antissexistas, além de determinar punições severas contra atos 

de discriminação. A década de 1990 seria marcada por um aumento na eleição de 

negros para cargos políticos de destaque, ainda que limitado numericamente, “que 

começaria a desafiar o status subalterno que lhes é reservado no imaginário coletivo e 

aumentar as esperanças de grande parte da população negra”53, como Abdias do 

Nascimento, suplente de senador (PDT), Benedita da Silva (PT), eleita a primeira 

deputada negra, Paulo Paim (PT), deputado pelo Rio Grande do Sul e Luiz Alberto 

(PT), deputado pela Bahia.  

 A intensa manifestação das diversas frentes do movimento negro e a liderança 

pública desta minoria, denunciando o racismo e a desigualdade racial no país, chamou a 

atenção nacional e internacional para a situação de pobreza, violência e precariedade de 

vida dos negros e pardos no Brasil. Entretanto, o preconceito racial no Brasil continua 

amplo, e está visível nas inegáveis desigualdades econômicas e de distribuição 

populacional nos grandes centros urbanos.  

                                            
52 TELLES, Edward Eric. Racismo a brasileira: Uma nova perspectiva sociológica. Tradução: Ana 
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O racismo e a exclusão do negro estão presentes, também, em diversos aspectos 

do cotidiano nem tão evidentes para muitos, como no acesso à educação, ao lazer, aos 

esportes, às tecnologias, às informações, às oportunidades de emprego e 

empreendedorismos etc. Isso porque, além do conservadorismo das elites brasileiras 

amarradas ao sistema governamental, as formas de discriminação e de exclusão do 

afrodescendente no Brasil foram modernizadas, tornando-se discretas, implícitas na 

graça do “politicamente incorreto” etc. Para Lilia Schwarcz,  

No entanto, longe de se constituir como um caso isolado, ‘raça está por 

toda parte’: nas piadas que inundam o cotidiano, nas expressões do dia a 

dia, na propaganda de turismo e na discriminação no mundo do trabalho, 

na esfera social e da intimidade. É particular, pois a discriminação pouco 

aparece nos discursos oficiais. É específica, porque se afirma no privado, 

talvez como categoria nativa, neutralizada pelo costume. Quase como 

uma etiqueta, uma regra implícita de convivência, no Brasil cor combina 

com prestígio e com lugar social, e apesar de silenciosa é eloquente em 

sua aplicação.
54. 

 

Conforme Nilma Lino Gomes, há dois tipos discriminação: a direta e a indireta. 

A primeira é orientada a um indivíduo, de maneira intolerante e desejando a destruição 

ou aniquilação do outro. A segunda versa sobre um etnocentrismo que acredita que sua 

cultura e valores são os verdadeiros e os mais corretos, por isso, deve converter todos os 

que não compartilham dos mesmos conceitos, caso marcante nas práticas 

administrativas seletivas de empresas e diversas instituições55. A grande maioria dos 

casos atuais de discriminação racial denunciados no Brasil é feito de maneira indireta e 

no cotidiano das relações sociais.  

Lia Vainer Schucman afirma que esse tipo de racismo indireto é fruto do que 

chama de “prática cotidiana conjunta da branquitude”, em que a exclusão é 

consequência das estruturas de poder e dominação de uma minoria sobre toda uma 

nação.  Para a autora, mesmo os brancos que afirmam não ser protagonistas de atitudes 

racistas, reproduzem inconscientemente os mecanismos da branquitude, e são, muitas 

vezes, favorecidos pelas atitudes deliberadamente racistas de outros56. 

Admitindo a existência de atitudes racistas inconscientes de alguns brancos, Lia 

Schucman acredita que é consenso de toda a sociedade o privilégio e o prestígio social 

                                            
54 SCWARCZ, Lilia Moritz. Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na sociabilidade 

brasileira. 1ª Ed. São Paulo: Claro Enigma, 2012, p. 109.  
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56SCHUCMAN, Lia. Branquitude e Poder: revisitando o “medo branco” no século XXI. Revista da 
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dos brancos, ou seja, todos reconhecem a legitimidade das denúncias de atos 

discriminatórios contra negros. No entanto, para ela, o medo de perda do privilégio da 

branquitude faz com que os brancos, conscientes de seu prestígio social, discursem a 

favor da igualdade racial, ao mesmo tempo em que defendem seus lugares de poder57. 

Complementando o posicionamento de Schucman, a crítica feita por Maria 

Aparecida Bento às discussões sobre o racismo é que estas reiteram “persistentemente 

que as desigualdades raciais no Brasil constituem um problema exclusivamente negro, 

pois só ele é estudado, dissecado, problematizado”58, sendo, na verdade, uma exclusão 

mantida pela elite branca. Bento caracteriza a ascensão negra no Brasil a partir do 

embranquecimento do sujeito, ou seja, na adoção da forma de vida, da vestimenta, da 

fala, da formação e da cultura branca ocidental.   

A consequência dos quase 400 anos de tráfico e escravidão de negros no Brasil e 

a ausência de uma política efetiva de integração dos homens e mulheres negros livres, 

para o século XX, é uma marcante desigualdade social, exclusão política, contínua 

marginalização e empobrecimento dos descendentes daqueles africanos trazidos 

compulsoriamente para o país. Como disse Maria Aparecida Bento, no Brasil, “pobreza 

tem cor”59. Isso significa que, apesar das inúmeras formas de resistência, denúncias, 

manifestações e campanhas de homens e mulheres negros no combate à exclusão social 

e ao racismo, o mecanismo de embranquecimento do poder público, da concentração de 

renda e das representações culturais permaneceu na virada ao longo do último século. 

 

 

2.2 Desigualdade racial nas estatísticas  

 

Desde meados do século XIX, quando os primeiros passos para uma abolição 

lenta, gradual e controlada pelo governo foram dados, a população negra livre foi sendo 

isolada da dinâmica econômica, social e política do país. Porém, nem por isso ela se 

calou, pois foi progressivamente silenciada, marginalizada e presa. Se admitirmos, hoje, 

o quão perto está os destinos dos jovens negros da criminalidade urbana, estamos 

                                            
57 Op. Cit., p. 142.  
58BENTO, Maria Aparecida. Branqueamento e branquitude no Brasil. In: CARONE, Iray; BENTO, Maria 

Aparecida (Orgs.). Psicologia social do racismo – estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2002, p. 2.  
59 Op. Cit., p.3.  
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esclarecidos da importância das políticas públicas que realmente transformem as 

condições das populações pobres de cor no país. 

Os dados mais atuais de mobilidade social, marcadores de pobreza, contratação 

de empregados e empregadores, bem como análise critica da seleção de imagens e 

informações veiculadas diariamente, que apesar de não mostrarem-se explicitamente 

racistas, silenciam, dissimulam e excluem o elemento negro, impedem que 

permaneçamos cegos e mudos às históricas e às novas faces do racismo em nosso país.  

Mobilizamos aqui os dados do IBGE, bem como as informações estatísticas 

coletadas por alguns autores que utilizamos nesta pesquisa. No entanto, não o fazemos 

sem crítica, sabendo das dificuldades relativas a uma coleta baseada na autodeclaração 

de cor e raça, bem como a flexibilidade acerca das diversas tonalidades de pele no 

Brasil, pois, como disse Lilia Schwarcz, “no Brasil raça é mesmo uma questão de 

marca, marca física.”60.  

Assim, em nosso país, muitas pessoas que tem ascendência africana são 

classificadas e se autodeclaram brancas pelo fato de possuírem uma pele mais clara ou 

olhos esverdeados. Observamos, ainda, o incremento da população parda em detrimento 

da população negra/preta, desde a metade do século XX, mudança muito mais social e 

individual do que uma verdadeira mescla das raças, posto que a miscigenação afeta a 

composição racial entre gerações, mas a classificação racial pode mudar ao longo da 

vida de um sujeito61.  

Não temos dúvidas que as variações de cor e raça no Brasil estejam fortemente 

relacionadas ao negativismo associado à cor negra. O pardo não é de fato um mestiço, 

mas aquele que gostaria de ver-se e seus descendentes distanciados da mal falada cor 

preta. Por isso, ao tratarmos dos descendentes de africanos no país, colocamos no 

mesmo grupo os pretos e os pardos.      

A exclusão e o não favorecimento do negro e pardo em diversos âmbitos da 

sociedade podem ser “medidos” através de gráficos e dados socioeconômicos precisos. 

Assim, pretendemos reforçar a denúncia da realidade racista brasileira, que atinge a 

população negra em seus mais diversos e profundos aspectos.    

                                            
60SCWARCZ, Lilia Moritz. Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na sociabilidade 

brasileira. 1ª Ed. São Paulo: Claro Enigma, 2012, p. 103.  
61 TELLES, Edward Eric. Racismo a brasileira: Uma nova perspectiva sociológica. Tradução: Ana 

Arruda Callado, Nadieda Rodrigues Marques e Camila Olsen. Rio de Janeiro: Relume Dumará: Fundação 

Ford, 2003, p. 62.  
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Segundo os dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE em 200462, foram analisadas 6 capitais das regiões Sul, Sudeste e Nordeste, em 

que a  população preta e parda foi comparada com a população branca. Na tabela 1 

estão as participações dos grupos étnicos na PIA de cada Região Metropolitana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se olharmos apenas para os totais, observamos a predominância (mais da 

metade) branca no conjunto das principais capitais do país. No entanto, na análise por 

capital os brancos apenas eram maioria em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Ao contrário do observado em Salvador e em Recife, região metropolitana com a maior 

proporção de população parda (69,4%) e a menor da população preta (2,9%). Segundo 

Lilia Moritz Schwarcz, essa distribuição racial desigual por região metropolitana 

explica a difícil ascensão social pelo grupo de pretos e pardos, pois se encontram em 

locais econômicos menos dinâmicos, em áreas rurais ou em regiões periféricas nas 

cidades63.   

A tabela 2 mostra a inserção no mercado de trabalho em relação à raça/cor. Nele 

percebemos que a maioria dos ocupados é branca e a maior parte dos desocupados é 

preta ou parda.  

 

 

 

 

 

                                            
62FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa 

Mensal de Emprego (PME) confirma Desigualdades Raciais. Rio de Janeiro, 2004. Disponível em 

<https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/04062004pmecoreshtml.shtm>. Acesso em 29 jan. 

2018. 
63 SCWARCZ, Lilia Moritz. Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na sociabilidade 

brasileira. 1ª Ed. São Paulo: Claro Enigma, 2012, p. 88.  

https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/04062004pmecoreshtml.shtm
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Assim, conclui-se que os brancos participam mais do mercado de trabalho no 

total das seis regiões metropolitanas, posto que a taxa de atividade para os brancos 

(57,5%) foi maior à da população preta ou parda (56,5%). Segundo o IBGE, 

“Desagregando-se as taxas, verificou-se que, entre os brancos, 51,2% eram ocupados e 

6,4% desocupados, enquanto entre os pretos ou pardos a proporção de ocupados era 

menor (47,9%) e a de desocupados maior (8,7%) que a dos brancos.”64. Portanto, pretos 

e pardos apresentam maior dificuldade em encontrar trabalho e possuem as maiores 

taxas de desocupação.  

Conforme, ainda, as informações disponibilizadas pelo IBGE,  

Como o gráfico 3 mostra, 41,0% da população branca se inseriam no 

mercado de trabalho como empregados com carteira de trabalho assinada 

no setor privado, contra 37,5% dos pretos ou pardos, que apresentaram as 

maiores concentrações entre os trabalhadores por conta própria e os 

empregados sem carteira de trabalho no setor privado, tanto na média 

geral como em cada uma das seis regiões metropolitanas investigadas 

pela PME, exceto Belo Horizonte.
65. 

 

Acreditamos que é importante ressaltar a expressiva participação dos pretos ou 

pardos entre os trabalhadores domésticos, sendo mais que o dobro da participação dos 

brancos. 

O gráfico abaixo revela as desigualdades de escolaridades entre pretos/pardos e 

brancos.  Concluindo-se que brancos, ocupados ou não, têm maior escolaridade que 

pretos ou pardos.  

 

 

 

                                            
64 FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa 

Mensal de Emprego (PME) confirma Desigualdades Raciais. Rio de Janeiro, 2004. Disponível em 

<https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/04062004pmecoreshtml.shtm>. Acesso em 29 jan. 

2018. 
65 Idem. 

https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/04062004pmecoreshtml.shtm
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Segundo as estatísticas e cálculos acessíveis pelo site, dentre as pessoas em 

idade ativa com 11 anos ou mais de estudo, 42,9% eram brancos e 24,9% eram pretos 

ou pardos.Entre as pessoas sem instrução ou com menos de 1 ano de estudo, 6,7% eram 

pretos ou pardos e 3,7% eram brancos. Enquanto a população branca possuía 11 anos ou 

mais de estudo, os pretos ou pardos possuíam, mais frequentemente, de 4 a 7 anos de 

estudo (36,4%).Em Recife, Salvador e Belo Horizonte, onde a população negra ou parda 

é maior, as disparidades são mais notáveis. 

O próximo gráfico contribui para pensarmos acerca dos índices de pobreza que 

atingem mais as populações pretas e pardas no Brasil. No gráfico 5, vemos mais pretos 

ou pardos “subocupados” e “sub-remunerados”.  
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Importante notar que os pretos e pardos são maioria (63,9%) nas faixas de até 

faixa de até 2 salários mínimos por mês. No restante, acima de 2 e até 10 salários 

mínimos, os brancos são mais expressivos, ou seja, 60,8% contra 36,1%.  

Por fim, outro dado importante que nos sugere a análise disponível no site do 

IBGE é relativa ao gênero. Assim, além do rendimento dos pretos ou pardos ser menor 

do que dos brancos, as mulheres pretas e pardas ganham menos ainda.  

Encerramos aqui uma breve apresentação acerca do histórico e sistemático 

racismo no Brasil, evidente para aqueles que o sofrem diariamente, porém sutil e 

inexistente para muitos que não o vivenciam. No entanto, sabemos que as discussões 

sobre o tema ainda estão em processo de luta e legitimação.  
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3 RACISMO RELIGIOSO CONTRA AS MATRIZES AFRICANAS 

 

Este capítulo, dividido em duas partes, apresentará primeiramente o processo 

historicizado de criação e construção das duas mais populares religiões de matrizes 

africanas no Brasil, Umbanda e Candomblé66. Para isso, teremos como base os estudos 

de Rogério Cappelli publicados na Revista PENESB de 2012 e as publicações de 

Reginaldo Prandi, entre 1995 e 1998. Nosso objetivo será apresentar bases 

historiográficas para a produção de conhecimento escolar sobre o tema “religiosidades 

de matrizes africanas” a fim de corroborar com a proposta central deste trabalho, a 

saber, o combate ao racismo religioso através do discurso escolar. Escolhemos, ainda, 

apresentar essas religiões antes de falar sobre os racismos dos quais são vítimas para 

melhor entendimento dos argumentos no subcapítulo seguinte.  

A segunda parte versará sobre o racismo contra as religiões de matrizes africanas 

na sociedade brasileira. Trabalharemos com pesquisas recentes de historiadores e 

sociólogos, consultando textos publicados e recursos fílmicos, bem como as estatísticas 

mais atuais de discriminação e racismo religioso no país.  

 

 

3.1 Religiões de matrizes africanas: o Candomblé e a Umbanda 

 

  Segundo o professor de História da UFF, Rogério Cappelli,  

O mundo religioso africano é regido pelos espíritos, sejam eles ligados à 

ancestralidade ou a natureza. São eles os responsáveis pelo surgimento e 

equilíbrio do mundo, uma vez que é através deles que a divindade se 

manifesta. Quando esses elementos são usados em seus rituais é 

justamente essa essência vital que está sendo buscada, pois carregam 

consigo a força da vida. Por terem estas características todos os 

elementos, sejam eles do reino animal, vegetal ou mineral, possuem 

algum valor atribuído a eles mediante sua qualidade ‘energética’, além de 

serem respeitados como parte de um todo. Não é por acaso que todas as 

religiões de origem africana pregam um enorme zelo e respeito pelas 

coisas da natureza, de onde retiram todo o seu sustento e todos os 

elementos para sua prática religiosa.
67 

 

 Os africanos escravizados, trazidos compulsória e sistematicamente ao Brasil a 

partir de 1580, eram oriundos das diferentes partes da África em contato com os 

                                            
66 FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo 

Demográfico. Rio de Janeiro. 2010. Disponível em 

<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf>. Acesso em 

29 jan. 2018, p. 144.  
67CAPPELLI, Rogério. Religiões de Matriz Africana. Cadernos PENESB, v. 12, 2012, p. 130 – 131.  

http://lattes.cnpq.br/4655615667390641
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portugueses. Diversos nos locais de origem, nas línguas faladas, nas histórias que uniam 

cada uma das etnias, nas crenças religiosas, etc., valorizavam e naturalizavam essas 

diferenças em sua terra natal. A unidade continental “África” apenas surgiria após a 

travessia pelo Atlântico, após o reconhecimento da condição escrava comum a todos os 

habitantes daquele, então, longínquo território.  

Embora a viagem tenha contribuído para a minimização das diferenças políticas 

e inimizades militares, as marcas culturais permaneceram e se fizeram notar, inclusive, 

no século XIX, pelos olhos de curiosos viajantes estrangeiros como Jean-Baptiste 

Debret e Johann Moritz Rugendas, que registraram suas percepções. No entanto, o 

contato intenso e inevitável entre os escravos e libertos, africanos e afrobrasileiros, fez 

com que as características culturais desses indivíduos e grupos fossem recombinadas e 

reorganizadas em outros novos grupos na diáspora americana. Assim, as mínimas 

variantes culturais africanas acabaram por desaparecer, não sobrevivendo enquanto 

unidades autônomas no Brasil. Elas foram aglutinadas genericamente em grupos 

denominados como jêjes, nagôs, angolas, entre outros68.  

Como os estudos de Robert Slenes69 nos mostraram, a convivência forçada fez 

os africanos descobrirem alguns ancestrais pontos em comum, como troncos 

linguísticos, bases culturais e princípios religiosos, o que teria facilitado a associação e 

aglutinação de diversas identidades culturais e religiosas menores. Conforme o autor,  

Se reconstruirmos o contexto desta contribuição de Rugendas, no entanto, 

torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos 

europeus, foram os próprios ‘africanos’ ─sobretudo os falantes de língua 

‘bantu’ ─trazidos como escravos. E esta descoberta não se restringia 

apenas ao reino lingüístico; estendia-se a outras áreas culturais, inclusive 

à da religião. Embora a maioria dos antropólogos tenha insistido, durante 

o século XIX e boa parte do atual [século XX], que a unidade da África 

Central e Austral era apenas linguística (fato, aliais, que as diferenças 

institucionais e os conflitos étnicos entre povos bantu e seu continente de 

origem pareciam confirmar), há razões para pensar que representantes 

desses povos, quando misturados e transportados ao Brasil, não 

demoraram muito em perceber a existência entre si de elos culturais mais 

profundos.
70 

 

 Segundo o historiador, a descoberta desses fortes traços comuns à diversidade 

dos africanos teria surgido na comunicação dos escravizados antes mesmo da travessia 

                                            
68REIS, João José. Identidade e Diversidade Étnicas nas Irmandades Negras no Tempo da Escravidão. 

Revista Tempo. Rio de Janeiro, vol. 2, nº 3, 1996, p. 5 – 6. 
69SLENES, Robert W. Malungu! Ngoma Vem! A África coberta e descoberta do Brasil. Revista USP, 

n.12, 1992, p. 48 – 67. 
70 Op. Cit., p. 49. 
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do oceano Atlântico para a América, ainda na África, “no suplício da viagem para a 

costa”71.  

Rogério Cappelli72 argumenta por um tempo ainda mais distante, acreditando 

que as combinações e recombinações especificamente religiosas já ocorriam 

historicamente entre os vários deuses das diversas etnias dos negros, antes mesmo do 

contato com os europeus, conforme o trecho citado acima, em que o autor unifica um 

tipo de base filosófica das crenças subsaarianas do continente. 

 A cosmovisão africana foi uma das formas utilizadas para construir 

solidariedades entre os negros de diversas origens, que em comum tinham a nostalgia e 

a tristeza de sua condição escrava e do distanciamento de suas terras natais. Enfim, as 

associações entre os africanos, sejam elas anteriores a travessia pelo oceano Atlântico, 

ou nas necessárias relações no solo do Brasil, fizeram surgir algumas das atuais 

religiões de matrizes africanas no território da diáspora, como o Candomblé, a Umbanda 

e o Vodun. Conforme Cappelli, 

Aqui a grande surpresa para nós é afirmar que, apesar da origem africana, 

não existia candomblé na África. Em território africano cada cidade tinha 

sua autonomia e cada uma delas possuía um culto específico para sua 

divindade. Sendo assim, cada nação cultuava somente sua divindade 

principal, [...]. Foi somente após a travessia do oceano atlântico durante o 

tráfico negreiro que estes africanos de diversos lugares se encontraram e 

formaram uma religião que agregava os diversos deuses que estavam 

inicialmente separados em território africano.
73 

 

Conforme João José Reis, em estudo sobre o Candomblé da Bahia: “Apesar de 

sua origem remontar a grupos étnicos específicos da África, na Bahia o Candomblé se 

caracterizou por um movimento crescente de mistura cultural, étnica, racial e social.”74. 

Para o autor, nem mesmo é possível pensar sobre o Candomblé baiano no século XIX e 

ignorar esta tendência aglutinadora das diversas etnias e raças envolvidas.  

Não apenas na Bahia as religiões de negros combinaram elementos de diferentes 

culturas. Segundo as pesquisas de Gabriela Sampaio75, quando chegou ao Rio de 

Janeiro, o Candomblé baiano se recombinou a elementos locais, inclusive católicos, 

gerando diferenças consideráveis ao modelo criado inicialmente, algo de difícil 

acontecimento no nordeste pelo enorme contingente de afrodescendentes na região. No 

                                            
71 Op. Cit., p. 55.  
72CAPPELLI, Rogério. Religiões de Matriz Africana. Cadernos PENESB, v. 12, 2012, p. 338.  
73 Op. Cit., p. 340.  
74 REIS, João José. Bahia de todas as Áfricas. Revista de História da Biblioteca Nacional. Ano 1, nº 6, 

dezembro/2005, p. 28.  
75 SAMPAIO. Gabriela dos Reis. Axé Carioca. Revista de História da Biblioteca Nacional.Ano 1, nº 6, 

dezembro/2005, p. 32-35. 
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Rio, pela maior diversidade étnica urbana, muitas vezes em equilíbrio, o Candomblé 

recebeu maiores influências das demais crenças do entorno, além de atrair seguidores de 

diferentes classes econômicas e cor de pele.   

Assim, citando o caso do negro José Sebastião da Rosa ─ o Juca Rosa, como 

ficou conhecido ─, importante liderança religiosa da década de 1830, morador do Rio 

de Janeiro, Gabriela Sampaio conclui sobre o Candomblé carioca:  

Os rituais de Rosa e seus seguidores devem ser encarados, assim, como 

próprios do Rio de Janeiro nas últimas décadas da escravidão. Uma 

religião que tinha elementos católicos e elementos de diferentes culturas 

africanas, sem ser nem católica nem africana: era carioca, marcadamente 

negra, embora cultuada também por brancos, pobres e ricos. Relacionava-

se a objetivos imediatos, de sobrevivência em um ambiente racista e 

hostil.
76. 

 

Conforme Reginaldo Prandi, quando as religiões de negros foram criadas na 

Bahia, no século XIX, elas possibilitaram o iniciado reconstruir simbolicamente no 

terreiro a comunidade tribal africana deixada para trás na travessia compulsória77. Isso 

porque, os terreiros representavam um escape, e uma resistência ao mesmo tempo, da 

cultura dominante do opressor branco e cristão, permitindo ao negro no Brasil se 

reconectar com a África, através da vida religiosa reinventada na diáspora78.  

No entanto, a comunidade negra na diáspora brasileira pouco recuperou a 

organização familiar, de grupos e estratos sociais da África. Suas religiões e 

cosmovisões apenas parcialmente se reproduziram na América, pois a força opressora 

da escravidão forçou o abandono de rituais cotidianos, fazendo o apagamento dos elos 

familiares e tribais, sendo necessário reconstruir e reinventar uma religião 

autenticamente afrobrasileira, resgatando a parte mais visível das espiritualidades 

africanas, os orixás. Assim, conforme Reginaldo Prandi,  

As divindades mais diretamente ligadas às forças da natureza, mais 

diretamente envolvidas na manipulação mágica do mundo, mais presentes 

na construção da identidade da pessoa, os orixás, divindades de culto 

genérico, essas sim vieram a ocupar o centro da nova religião negra em 

território brasileiro.
79 

 

Segundo o autor, até os anos de 1930, as religiões de matrizes africanas 

poderiam ser categorizadas enquanto religiões marcadamente étnicas, de preservação de 

                                            
76 Op. Cit., p. 35.  
77PRANDI, Reginaldo. As religiões negras do Brasil: Para uma Sociologia dos cultos afro-brasileiros. 

Revista USP. São Paulo, nº 28, dezembro / fevereiro 95/96, p. 79. 
78 Idem. 
79 PRANDI, Reginaldo. Referências sociais das religiões afro-brasileiras: sincretismo, branqueamento, 

africanização. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 4, n. 8, jun. 1998. Disponível em 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0104-71831998000100008> . Acesso em 29 jan. 2018, p. 153 – 154. 
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patrimônios culturais dos antigos escravos negros e seus descendentes, que mantinham 

vivas as tradições africanas e afrobrasileiras, ainda que adaptadas de seu modelo 

original80. Entretanto, as religiões de negros em solo brasileiro já nasceram tributárias 

do catolicismo, ideológica e ritualmente. Apenas atualmente, as religiões de matrizes 

africanas começaram sua separação do catolicismo, representando uma resistência aos 

anos de controle e opressão, além de uma reinvenção das próprias espiritualidades 

negras.   

Em análise ao trabalho de Roger Bastide81, Prandi82 aponta para a importância 

do duplo vínculo religioso do escravo e liberto negro no Brasil, com o terreiro e a 

religião católica. Para o autor, como estratégia de sobrevivência e mobilidade na 

diáspora africana no Brasil escravista, para evitar situações difíceis e perigosas, bem 

como conflitos e tensões, o negro deveria se mostrar o mais assimilado e brasileiro 

possível, sendo imperativo adotar formalmente a religião dominante.  

Assim, é justamente na necessidade social de inclusão, sem dissociar-se da 

tradição espiritual de origem, que ocorre os sincretismos religiosos e a construção de 

um Candomblé que nasce católico83. Segundo o autor, neste processo, o culto católico 

aos santos, beirando o um politeísmo popular, ajustou-se perfeitamente ao culto dos 

orixás africanos, servindo-lhe de esconderijo e disfarce para as divindades negras84.  

Conforme o historiador, desde o momento de sua concepção, as religiões 

afrobrasileiras se formaram a partir do sincretismo com o catolicismo dominante e com 

as religiões indígenas minoritárias. A Umbanda ratificou esta mistura, combinando o 

Kardecismo francês e sua filosofia da reencarnação, da caridade e da comunicação 

direta com os espíritos desencarnados.  

 Podemos afirmar que o inverso também ocorreu, posto que a presença do negro 

na formação da sociedade brasileira dotou-a de uma identidade e cultura mágico-

religiosa, que se desdobrou em dimensões e aspectos materiais e simbólicos, bem como 

sagrados e profanos. Não por acaso muitos santos venerados pelos católicos brasileiros 

são cultuados em ambientes externos às igrejas, sendo-lhes oferecidas oferendas. Assim, 

se até os anos de 1950 as religiões de negros foram marcadas pela repressão branca e 

cristã, que forçaram o apagamento de suas características mais africanas e 

                                            
80 Op. Cit., p. 152.  
81BASTIDE, Roger. O Candomblé da Bahia: Rito Nagô. São Paulo, Nacional, 1978. 
82PRANDI, Reginaldo. As religiões negras do Brasil: Para uma Sociologia dos cultos afro-brasileiros. 

Revista USP. São Paulo, nº 28, dezembro / fevereiro 95/96, p. 79 – 80. 
83 Op. Cit., p. 67.  
84 Idem. 
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pretensamente diabólicas, este processo de branqueamento dessas religiões gerou a 

incorporação de muitas práticas rituais e concepções religiosas negras na sociedade 

branca dominante85.  

 Reginaldo Prandi sintetiza a história das religiões de matrizes africanas em três 

etapas: a sincretização, o branqueamento e a africanização. Assim, conforme o autor, 

A história das religiões afrobrasileiras pode ser dividida em três 

momentos: primeiro, o da sincretização com o catolicismo, durante a 

formação das modalidades tradicionais conhecidas como candomblé, 

xangô, tambor de mina e batuque; segundo, o do branqueamento, na 

formação da umbanda nos anos 20 e 30; terceiro, da africanização, na 

transformação do candomblé em religião universal, isto é, aberta a todos, 

sem barreiras de cor ou origem racial, africanização que implica negação 

do sincretismo, a partir dos anos 60.
86. 

 

Como qualquer cultura e religião, o Candomblé, assim como a Umbanda, passou 

por uma modernização e reconstrução internas, refletindo o desenvolvimento da 

sociedade do entorno, suas mudanças e fluxos de ideias, agregando novas informações e 

influências aos seus cultos e ritos durante todo o século XX, bem como modificou 

percepções religiosas e espirituais. Contudo, as religiões de matrizes africanas nunca 

tiveram lugar privilegiado na sociedade, estando sempre em situação de fragilidade 

social, ora sendo valorizadas, ora sendo repudiadas e atacadas.  

Assim, veremos o surgimento e o desenvolvimento de duas dessas religiões de 

matrizes africanas, a saber, o Candomblé e a Umbanda, de expressivo número de 

membros no país, e também fora dele, dentre as demais.  

 

 

3.1.1 O surgimento do Candomblé 

 

 A partir do Império no Brasil, marcadamente após a outorga da Constituição de 

1824, todos os cultos são livres da perseguição e conversão cristã, sem que a religião 

católica deixasse de ser religião do Estado. Isso incentivou o surgimento de templos de 

religiosidades de matrizes africanas, até então reprimidas, ilegítimas e clandestinas, 

organizadas e lícitas. Assim, conforme os artigos de referência nesta questão,    

TITULO 1º 

Do Imperio do Brazil, seu Territorio, Governo, Dynastia, e Religião  

                                            
85 PRANDI, Reginaldo. Referências sociais das religiões afro-brasileiras: sincretismo, branqueamento, 

africanização. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 4, n. 8, jun. 1998. Disponível em 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0104-71831998000100008>. Acesso em 29 jan. 2018, p. 157. 
86 Op. Cit., p. 151 - 152. 
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Art. 5. A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a 

Religião do Imperio. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu 

culto domestico, ou particular em casas para isso destinadas, sem fórma 

alguma exterior do Templo 

TITULO 8º 

Das Disposições Geraes, e Garantias dos Direitos Civis, e Politicos 

dos Cidadãos Brazileiros. 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 

Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 

propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 

seguinte. 

V. Ninguem póde ser perseguido por motivo de Religião, uma vez que 

respeite a do Estado, e não offenda a Moral Publica.
87 

 

Entretanto, a inclusão na Constituição da “liberdade religiosa” não garantiu a 

proteção física dos terreiros e seus pais e mães de santo. Isso porque, temos registros de 

diversas ações policiais e jurídicas para o fechamento dos lugares de culto 

afrorreferenciados, a partir do argumento de incomodar, com o som dos seus tambores, 

a sonoridade pública, ou por esconder e ajudar escravos fugitivos, rebeldes 

abolicionistas, entre outras acusações.  

Segundo Rogério Cappelli, o Candomblé surgiu a partir de um conjunto de 

cerimônias conhecidas como calundus, tendo funcionado verdadeiramente como “o 

resultado de um grande acordo entre negros de diversas origens a respeito de como seria 

o culto e quais divindades deveriam ser louvadas”88. O Candomblé e todas as demais 

religiões de matrizes africanas têm fundamento no culto, interação e incorporação de 

divindades chamadas de orixás, espíritos ancestrais que agem junto ás forças da 

natureza e podem controlar aspectos do mundo dos homens.  

Conforme Reginaldo Prandi, geralmente a referência inicial do Candomblé é o 

da nação queto, na Bahia, em que predominam os orixás e os ritos de iniciação de 

origem iorubá, ou seja, nagô. Seus terreiros teriam sido os mais antigos, famosos e 

prestigiados do Brasil89.  

O candomblé da Barroquinha, de origem nagô, conhecido também como 

Candomblé do Engenho Velho ou Casa Branca é considerado o primeiro terreiro do 

Brasil, surgido na Bahia. Atualmente, está localizado no bairro Vasco da Gama, em 

Salvador, devido às intervenções persecutórias de policiais. Conforme o Rogério 

Cappelli,  

                                            
87BRASIL. Constituição de 1824. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso em 29 jan. 2018.  
88CAPPELLI, Rogério. Religiões de Matriz Africana. Cadernos PENESB, v. 12, 2012, p. 340.  
89PRANDI, Reginaldo. As religiões negras do Brasil: Para uma Sociologia dos cultos afro-brasileiros. 

Revista USP. São Paulo, nº 28, pp. 64 – 83, dezembro / fevereiro 95/96, p. 66.  

http://lattes.cnpq.br/4655615667390641
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Mesmo sem uma precisão correta e inquestionável, a data de 1830 é 

aceita como marco fundador da primeira manifestação religiosa negra 

organizada que tem como principal influência na sua organização ritual o 

culto aos orixás de origem nagô, representados aqui por negros oriundos 

principalmente da Costa do Benin e da Nigéria.
90 

 

 Segundo a narrativa oral, o Candomblé da Barroquinha foi fundado por três 

mulheres negras africanas, Adetá ou Iya Detá, Iya Kalá e Iya Nassô. A título de nota, 

Iya é o prefixo ou o nome inicial utilizado para identificar as mães de santo de 

diferentes funções em um Ilê (terreiro) de Candomblé, sendo o cargo mais elevado na 

hierarquia desta religião. Significa, literalmente, “mãe” em ketu/nagô. 

Desse primeiro terreiro surgiram, em seguida, duas dissidências, que deram 

origem a outros dois terreiros famosos, de Gantois e o Ilê Axé Opô Afonjá, localizados 

na Bahia e Rio de Janeiro. O terreiro de Gantois foi fundado por Maria Júlia da 

Conceição Nazaré, em 1849. Seu nome está associado ao proprietário belga do terreno 

onde o terreiro foi construído e sua dissidência está relacionada a forma de sucessão, 

neste caso, pela linhagem e não pelo jogo de búzios. O Ilê Axé Opô Afonjá foi fundado 

por Eugênia Anna Santos, Mãe Aninha, no Rio de Janeiro (1895) e na Bahia (1910). 

Segundo muitos especialistas, este terreiro serviu de modelo para todos os demais e 

manteve fortes traços das origens jêje e nagô.  

Outros grupos étnicos africanos no Brasil criaram terreiros de Candomblé com 

referenciais, divindades e práticas mistas, como os terreiros das nações jeje-mahin e 

jeje-mina e o Candomblé de nação Angola. Os terreiros jejes-mahin, originários da 

Bahia, e os jeje-mina, originários do Maranhão, possuem como entidades principais os 

voduns, espíritos ancestrais do reino do Daomé, atual Benin.   

O Candomblé Angola era de origem banto, mas adotou muitas das práticas de 

iniciação e o panteão de orixás iorubás, embora os reconheça pelos nomes originais de 

seus deuses, os inquices. Sua principal marca foi o culto dos caboclos, espíritos 

indígenas, considerados pelos africanos como os legítimos ancestrais brasileiros, dando 

origem a uma modalidade religiosa dos negros angolas conhecida por Candomblé de 

Caboclo, em que se cultuavam exclusivamente os antepassados indígenas. Tal 

modalidade do Candomblé Angola pode ter sido responsável pelo surgimento da 

                                            
90CAPPELLI, Rogério. Religiões de Matriz Africana. Cadernos PENESB, v. 12, 2012, p. 339 – 340. 
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Umbanda, religião de matriz africana que inclui em seu panteão de cultuados os 

caboclos, como veremos mais a frente neste capítulo91.  

 Segundo Reginaldo Prandi, os orixás representam elementos naturais e possuem 

traços de personalidade específicos, incluindo desejos, defeitos, qualidades, domínios, 

etc. “A cada um destes cabe o papel de reger e controlar forças da natureza e aspectos 

do mundo, da sociedade e da pessoa humana.”92.Das inúmeras divindades existentes, 

chamadas por orixás, conectados ou dissociados, em território africano, poucos 

persistiram na religiosidade da diáspora. Segundo o autor, apesar de na África terem 

sido localizados cerca de 400 orixás, apenas resistem no Brasil duas dezenas deles, nem 

sempre cultuados todos juntos nos diferentes terreiros93.  

Rogério Cappelli94 nos apresenta esses orixás do Candomblé iorubá (nagô), bem 

como suas funções e domínios, conforme segue na tabela abaixo.  

 

Tabela 3 – Orixás e domínios 

ORIXÁ DOMÍNIO 

Oxalá divindade da criação dos seres humanos; 

soberano que tudo comanda 

 

Xangô divindade dos trovões, da pedreira e da 

justiça 

Ogum governa o ferro, a metalurgia, a guerra. É 

o dono dos caminhos, da 

tecnologia e das oportunidades de 

realização pessoal 

Oxóssi  divindade das florestas e da caça 

 

Omolu divindade da transformação, da peste, da 

varíola e das doenças contagiosas 

 

Oxumarê divindade serpente que controla as chuvas 

e o arco-íris, a fertilidade das terras e, em 

conseqüência, as boas colheitas 

 

Exu o grande mensageiro, responsável pelo 

contato entre os demais orixás e os 

humanos, guardião dos templos, das casas 

e das pessoas 

                                            
91PRANDI, Reginaldo. As religiões negras do Brasil: Para uma Sociologia dos cultos afro-brasileiros. 

Revista USP. São Paulo, nº 28, dezembro / fevereiro 95/96, p. 66. 
92 Op. Cit., p. 78.  
93 Idem.  
94CAPPELLI, Rogério. Religiões de Matriz Africana. Cadernos PENESB, v. 12, 2012, p. 341. 
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Iemanjá divindade da fertilidade e das águas 

salgadas 

 

Oxum divindade da beleza e das águas doces, 

dona do ouro e da vaidade 

 

Iansã divindade dos raios e das tempestades, dos 

ventos e dos relâmpagos 

Soberana dos espíritos dos mortos, que 

encaminha para o outro mundo 

 

Nanã divindade guardiã do saber ancestral, uma 

das mais velhas, teria fornecido a lama 

com a qual Oxalá fez os seres humanos  

 

Ossaim divindade das ervas e das folhas. Sem sua 

ciência nenhum remédio mágico funciona 

 

 

Ifá divindade conhecedora do destino dos 

homens, que detém o saber do oráculo, 

que ensina a resolver todo problema ou 

aflição 

 
Fonte: CAPPELLI, Rogério. Religiões de Matriz Africana. Cadernos PENESB, v. 12, 2012, p. 341. 

 

O Candomblé consiste em uma religião de transe, em que os orixás incorporam 

naqueles que os cultuam. Segundo esta religião, cada indivíduo pertence a um orixá, 

senhor de sua cabeça e mente, que influência nas características físicas e de 

personalidade de seus “filhos” humanos encarnados. A função religiosa do pai ou mãe 

de santo em um terreiro é descobrir, através do jogo de búzios, o orixá de cada um dos 

seus seguidores, para que possam honrá-lo e lhe dedicar oferendas95.  

A evocação e incorporação dos orixás por seus “filhos”, os iniciados, é feita a 

partir do batuque dos atabaques e de cânticos feitos durante o ritual nos terreiros. Cada 

divindade possui suas características específicas, tendo seu próprio canto de invocação, 

dança e toque de atabaques, vestimenta característica, cores simbólicas, proibições e 

necessidades alimentícias particulares. Dessa forma, as divindades manifestam sua 

dança e seu significado mítico junto àqueles que os seguem. 

Rogério Cappelli observa que em ritual nos terreiros de Candomblé, os “filhos” 

de orixás incorporados dançam em sentido anti-horário. Para o autor, isso evidencia que 
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as divindades afrobrasileiras vivem em um plano e um tempo diferentes do “mundo” 

dos homens96. 

Ao contrário do observado no projeto religioso do catolicismo, em que o crente 

apenas encontra com Deus após sua passagem para a vida eterna, nas religiões 

afrobrasileiras, a interação com as divindades é frequente e possível a todos os 

iniciados. A função dos orixás é intervir no mundo dos homens, observando suas 

necessidades pessoais e orientando caminhos seguros para conquistas particulares; a 

função dos homens é cultuar os orixás, em especial o “dono” de sua cabeça e mente. As 

religiões de matrizes africanas funcionam a partir de trocas materiais e simbólicas, onde 

para todos saírem ganhando, todos devem ceder algo.  

Nesse sentido, outra diferença frente o catolicismo aparece aqui, acerca da 

moralidade e ética religiosa. O Candomblé, e também a Umbanda, não mobiliza 

conceitos semelhantes ao pecado e a punição espiritual. As trocas feitas entre homens e 

divindades geram os benefícios somente para os envolvidos nessa relação, 

caracterizando o sentido materialista e individualista desta religião.  

Apesar de sua marca étnica negra até em torno de 1950, o Candomblé desde 

muito cedo se cercou de pessoas influentes da sociedade, que lhes garantiam alguma 

proteção e intervenção, diante das repressões sociais e da polícia. Nesse sentido, nomes 

de destaque na literatura, da música popular e das artes do início do século XX eram 

membros importantes do corpo de iniciados dos terreiros baianos, nordestinos em geral, 

e cariocas.  

Conforme Reginaldo Prandi, durante os anos de 1960, com o intenso fluxo 

migratório do Nordeste para as cidades industrializadas do Sudeste, o Candomblé 

começou a se afirmar como principal religião de matriz africana no centro do Rio de 

Janeiro e de São Paulo, avançando e ocupando, inclusive, os espaços da Umbanda 

nessas regiões. Este movimento fez aproximar umbandistas de suas origens africanas no 

país, em que muitos retornaram ao culto dos orixás e aos ritos tradicionais, marcados 

por seus aspectos mágicos e misteriosos, desta primeira religião de vertente nagô. Nesse 

sentido, houve um enegrecimento da Umbanda, cujas influências, como veremos, são 

cristãs kardecistas, de origem europeia francesa97.  
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Neste período, décadas de 1960 e 1970, o Candomblé encontrou favoráveis 

condições estruturais para se estabelecer definitivamente nas principais capitais do 

Sudeste, recebendo muito mais prestígio que as outras vertentes religiosas negras e se 

multiplicando às centenas neste território até então predominantemente cristão. 

Contudo, a velha imagem de um terreiro secreto, fechado ao público e de frequência 

quase exclusivamente negra e pobre, foi se transformando e se abrindo às mais 

diferentes etnias e segmentos socioeconômicos, universalizando-se98.  

Ao alcançar as camadas da classe média, intelectual, artística e universitária, 

ainda que restritas, o Candomblé se adaptou aos limites de interação e entrega religiosa 

da nova e prestigiada clientela, oferecendo-lhes serviços mágicos e atrações rituais com 

suas danças e músicas tradicionais de orixás, mas mantendo discretamente as evocações 

e as incorporações das entidades dificilmente atraentes aos olhos céticos, criteriosos e 

essencialmente culturais na escolha desta religião. Assim, conforme o autor,  

Como agência de serviços mágicos, oferece ao não-devoto a possibilidade 

de encontrar solução para o problema não resolvido por outros meios, 

sem maiores envolvimentos com a religião. Aos olhos do cliente, a densa 

sacralidade do candomblé pode passar despercebida. Como os ritos 

iniciáticos do candomblé são realizados longe dos olhos do público, que é 

a festa, com música, canto, dança, comida e muita cor. O candomblé 

assim é muito confundido com sua forma estética, a qual se reproduz no 

teatro, na escola de samba, na novela da televisão ─ os orixás ao alcance 

da mão como produto de consumo legítimo.
99 

 

 Recentemente, especificamente dos anos de 1990 em diante, mães e pais de 

santo, visando uma reconexão com as longínquas origens do Candomblé, perdidas nas 

adversidades da vida cativa da diáspora africana no Brasil, têm ido à África resgatar 

ritos, orixás e seus antigos domínios. Com liberdade de culto, reconhecimento sócio-

histórico e estando protegidos por lei, os terreiros de Candomblé têm buscado sua 

africanização, recuperando e atualizando aspectos de seus vínculos com a terra-mãe e 

recuperando sua autonomia em relação ao catolicismo.  

Nesse sentido, esses representantes da religião negra brasileira atravessam o 

oceano Atlântico em busca de uma literatura sagrada, como os poemas oraculares de 

Ifá, os modelos de culto e os rituais religiosos da África contemporânea. Assim, 

conforme Prandi,  

Nesse sentido, africanização também é bricolagem, também é intervenção 

de tradições. Não é a volta ao original primitivo, mas a ampliação do 

espectro de possibilidades religiosas para uma sociedade moderna, em 

que a religião é também serviço e, como serviço, se apresenta no mercado 

                                            
98 Op. Cit., p. 159. 
99 Op. Cit., p. 161.  



53 
 

 

religioso, de múltiplas ofertas, como dotada de originalidade, 

competência e eficiência.
100 

 

 Por fim, é importante ressaltar que apesar de sua expansão, crescimento 

numérico de terreiros e abrangência étnico-social, o Candomblé continuou sendo alvo 

dos preconceitos e discriminações urbanas, marcadamente racistas e cristãs. Seu lugar 

como religião negra brasileira ainda é questionado e muitas vezes silenciado, atacado e 

reprimido. Os espaços públicos e particulares ainda restringem seus direitos de ir e vir, 

de pregar sua cosmovisão e realizar livre e abertamente seus cultos. A totalidade da 

população brasileira, de diferentes cores e origens sociais, cujo histórico de formação 

ética e moral permanece fortemente conectada aos preceitos cristãos, ainda revela 

desconhecimento sobre e, por isso, dificuldade em aceitar esta vertente religiosa de 

matriz africana.  

 

3.1.2 O surgimento da Umbanda 

 

 O surgimento da Umbanda foi tão historicizado como a criação do Islamismo e 

da Reforma Protestante na Europa. Em oposição ao surgimento do Candomblé, cujas 

raízes são um conjunto de práticas calundus de origem ainda confusa e mista, e cujas 

informações e pesquisas mais aprofundadas ainda nos faltam atualmente, a Umbanda 

tem data, hora e narrativa exatas que contam sua história, diferença que pode ser 

percebida na comparação da extensão dos textos deste trabalho.  

Foi no mesmo ambiente de diversidade cultural e étnica do estado do Rio de 

Janeiro, descrito por Gabriela Sampaio ao tratar do Candomblé carioca, que surgiu a 

segunda religião de matrizes africanas, a Umbanda. Enunciada por intermédio de Zélio 

Fernandino de Moraes, a Umbanda foi criada na cidade de São Gonçalo em 1908, 

marcada por sua marginalidade, nunca tendo sido matriz africana de preferência 

nacional ou tido a abrangência do Candomblé de origem baiana dos anos de 1960.  

Esta religião teve como sua principal característica a pluralidade em todos seus 

aspectos, humanos e divinatórios. E, conforme Reginaldo Prandi, a Umbanda é religião 

brasileira por excelência, pois, apenas possível de ser fundada na diversidade étnica e 

cultural carioca, foi o resultado do cruzamento de tradições espíritas kardecistas, 

católicas e africanas candomblecistas, em especial aquelas que incluíam o culto aos 

antepassados indígenas. Valorizou, principalmente, os Caboclos e os Pretos Velhos, 
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símbolos nacionais representantes do índio e do negro escravo. Diferentemente do 

Candomblé nagô, de constituição original negra, a Umbanda surge já universalizada, 

aberta a todos os segmentos culturais, grupos étnicos e classes econômicas101.  

Conforme o autor,  

A umbanda nascente retrabalhou os elementos religiosos incorporados à 

cultura brasileira por um estamento negro que se diluía e se misturava aos 

brancos pobres na constituição das novas classes sociais numa cidade, 

entãoa capital federal, que era branca, mesmo quando proletária, era 

culturalmente européia, valorizava a organização burocrática da qual 

vivia então boa parte da população residente, premiava o conhecimento 

pelo aprendizado escolar em detrimento da tradição oral, e já conhecia o 

Kardecismo como religião.
102. 

 

Segundo Rogério Cappelli, do Kardecismo e do catolicismo, a Umbanda irá 

fazer uso da caridade e do culto às crianças (também em espíritos incorporados), e das 

influências e heranças indígenas, estão presentes as Giras, os Caboclos, o Xamanismo e 

o conhecimento acerca das ervas medicinais103. Das influências negras do Candomblé 

carioca, certamente, estão presentes alguns dos rituais, a incorporação, a dança, o 

batuque, o Preto Velho, o culto aos orixás, chamados por “santos”, e a constante relação 

entre o plano dos vivos e dos desencarnados.    

 Conforme Cappelli, além do marco de 1908, apesar de legitimado e reconhecido 

unanimemente por seus seguidores e federação, há, ainda, datas alternativas de 

construção e consolidação da religião. Assim, se 1908 é a data relativa à revelação da 

nova religião para o kardecista Zélio de Morais, a década de 1920 marca a fundação da 

Federação Espírita Brasileira, criado para o combate a perseguição da crença, o ano de 

1939 é quando a Federação passa a ser reconhecidamente umbandista, e no ano de 1941 

ocorreu o Primeiro Congresso de Umbanda no Rio de Janeiro, recebendo umbandistas 

de diversas partes, especialmente paulistas.  

A narrativa a seguir, interrompida algumas vezes por nossa análise, remonta a 

origem da Umbanda, sua enunciação e seus primeiros passos para a conformação da 

religião. A história foi retirada de diversos sites oficiais das diferentes federações 

espíritas de Umbanda por todo o Brasil, que apresentaram pequenas divergências, sem 

comprometer, porém, os fatos mais importantes para nossa pesquisa. A base para esses 

registros faz referência a um mesmo documento, a saber, um vídeo gravado por Zélio 

Fernandino de Moraes, já em idade avançada, incorporado pelo Caboclo das Sete 

                                            
101 Op. Cit., p. 152. 
102 Op. Cit., p. 156. 
103CAPPELLI, Rogério. Religiões de Matriz Africana. Cadernos PENESB, v. 12, 2012, p. 346. 

http://lattes.cnpq.br/4655615667390641
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Encruzilhadas, que contou os acontecimentos do ano de 1908 que geraram a mais 

recente religião brasileira, a Umbanda.  

 Zélio Fernandino de Morais, filho de D. Leonor de Moraes e Sr. Joaquim 

Fernandino Costa, nasceu em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, em 1891. 

Conforme a história repassada por seus contemporâneos até os dias de hoje, aos 

dezessete anos, quando se preparava para servir nas Forças Armadas da Marinha, Zélio 

foi incorporado por uma entidade de homem idoso, de fala mansa, identificado mais 

tarde como o jesuíta Padre Gabriel Malagrida.  

Preocupada e desconfiando, inicialmente, de distúrbios mentais, sua família o 

encaminhou ao seu tio, Dr. Epaminondas, diretor do Hospício de Vargem. Analisado 

pelo próprio tio, não foram encontradas quaisquer evidências de problemas psiquiátricos 

no rapaz. Assim, por sugestão do Dr. Epaminondas, que desconfiava de possessão 

demoníaca, os pais de Zélio o levaram até um padre, também da família, para tentar um 

ritual de exorcismo. O padre não obteve nenhum resultado com o rapaz e, dias depois, 

Zélio desenvolveu uma estranha paralisia. Mais uma vez, os médicos não encontraram a 

cura e não suspeitavam da causa.  

Segundo a história contada entre os umbandistas, algum tempo depois, Zélio, 

deitado em seu leito, ergueu-se e disse que no dia seguinte estaria curado. Voltando a 

andar como havia previsto, D. Leonor de Moraes levou seu filho a uma consulta com 

uma conhecida curandeira da região, D. Cândida, que para tratar seus clientes 

incorporava o espírito do preto velho Tio Antônio. Nesta consulta, foi dito a Zélio que 

possuía a habilidade da mediunidade e que deveria voltar sua atenção e esforços para a 

caridade.  

Sr. Joaquim Fernandino Costa, por muito tempo atraído pelas leituras e estudos 

kardecistas, conduziu seu filho a sede da Federação Espírita de Niterói, em novembro 

de 1908. No interior da instituição, Zélio e seu pai foram convidados a sentarem à mesa. 

Contrariando as regras daquela prática, Zélio retirou-se do ambiente, retornando 

minutos depois portando uma rosa branca, a qual apoiou no centro a mesa onde o rito 

acontecia.  

Logo no início da sessão, Zélio incorporou um espírito, seguido de todos os 

outros médiuns da mesa que também foram alvo de incorporações de caboclos e pretos 

velhos. Irritados com o desenrolar da situação, os dirigentes e médiuns da instituição 

reclamaram diretamente com o espírito incorporado no rapaz, iniciando-se uma longa 

conversa repleta de racismos dos kardecistas contra as entidades indígenas e negras, o 
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reconhecimento do espírito do jesuíta incorporado pela aura de luz que este emanava, a 

forte defesa dessa entidade para com os pretos velhos e caboclos e sua promessa de 

criação de uma nova religião, a Umbanda.   

Interessante notar a fala do jesuíta em defesa dos negros e índios, conforme a 

tradição contada pelos umbandistas e membros da federação. Segundo estes, o espírito 

incorporado em Zélio promete que a nova religião da qual se refere permitirá que negros 

e indígenas dêem sua mensagem ao mundo dos encarnados, cumprindo assim o plano 

espiritual que lhes foi confiado. Ainda, representará os humildes, simbolizando a 

igualdade entre todos os homens, estejam eles encarnados ou desencarnados. Por fim, 

apresentou-se como Caboclo das Sete Encruzilhadas, nome que, por sua própria 

definição, porta a mensagem de que não haverá caminhos fechados para esta entidade se 

manifestar.  

  No dia seguinte, em 16 de novembro de 1908, na casa onde morava Zélio 

Moraes, em São Gonçalo, a entidade desceu novamente no rapaz, diante da multidão de 

conhecidos e curiosos que se encontrava em frente à habitação. A mensagem dada 

naquele momento apresentou a pluralidade étnica e religiosa característica da Umbanda, 

além de fazer uma crítica às religiões negras no Brasil ─ provavelmente, aos 

Candomblés e aos Voduns.  

Conforme a tradição umbandista, o Caboclo teria reclamado que àqueles que um 

dia foram escravos, ao desencarnarem, não encontraram representação pelas “seitas 

negras”, voltadas principalmente para a prática de feitiçaria. Assim, o mesmo teria dito 

que ali se iniciava um novo culto, em que os espíritos de indígenas brasileiros e de 

pretos velhos africanos poderiam atuar junto a seus irmãos encarnados, independente da 

etnia, religião e posição socioeconômica. Todo o culto estaria resumido à prática cristã 

da caridade, principal característica da nova religião, com base no Evangelho de Jesus 

Cristo. Segundo Rogério Cappelli,  

Como podemos perceber, a Umbanda surge em um primeiro momento 

para trabalhar com os Caboclos e os Pretos-Velhos, ancestrais africanos e 

brasileiros que não eram admitidos pelas classes dominantes por serem 

vistos como ignorantes e pouco civilizados. A escravidão tinha acabado 

há pouco tempo e o negro era sempre visto dessa maneira, como incapaz 

de realizar algo de bom, seja como escravo ou agora como liberto. O 

índio era visto como um preguiçoso, que cultuava os seres da natureza, o 

que mostrava sua baixa taxa de evolução. O que é importante 

compreender aqui é que tanto a cultura do índio como a cultura do negro 

eram vistas como algo menor, sem valor, de pouca importância e pouco 

civilizada.
104 

                                            
104 Op. Cit., p. 348. 
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 O Caboclo das Sete Encruzilhadas determinou que o culto ocorresse todos os 

dias à noite, seria gratuito e que todos os participantes deveriam estar vestidos de 

branco. Ainda, batizou a nova religião pelo nome de Umbanda e apresentou o grupo 

recém fundado na casa de Zélio como Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. O 

nome remonta a tradição católica e a caridade representada pelo espiritismo kardecista.  

 A narração da história pelos seguidores da religião revela uma forte influência 

cristã e monoteísta, além de prometer curas, atendimentos e tratamentos médicos, 

espirituais e mediúnicos, característica muito comum aos centros de Umbanda na 

atualidade. Nos dez anos seguintes à revelação foram criadas outras sete tendas 

umbandistas ─ Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia, Tenda Espírita Nossa Senhora 

da Conceição, Tenda Espírita Santa Bárbara, Tenda Espírita São Pedro, Tenda Espírita 

Oxalá, Tenda Espírita São Jorge, Tenda Espírita São Jerônimo ─, guiadas pelas sete 

linhas de Oxalá, Iemanjá, Ogum, Iansã, Xangô, Oxossi e Exu. Durante sua vida, Zélio 

Fernandino de Moraes viajou pelo Brasil divulgando a nova religião fundada, 

principalmente pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, sendo 

criadas mais de 10.000 tendas a partir das primeiras sete mencionadas acima.  

Segundo Reginaldo Prandi, através da influência kardecista, modelo religioso 

compatível com a república capitalista que surgia à época na capital do Brasil, a 

Umbanda pretendeu eliminar de sua doutrina os traços mais marcadamente negros e 

candomblecistas, como a iniciação secreta e sacrificial. Os passos decisivos para sua 

diferenciação do Candomblé foram: a adoção da língua vernácula, a simplificação do 

rito de iniciação e a eliminação quase total do sacrifício de sangue. Além dessas, outras 

regras mantidas desde a revelação desta religião são: a negação de doações monetárias, 

a proibição da utilização de adereços e atabaques, apesar de muitas tendas fazerem uso 

do instrumento atualmente, a utilização de guias somente quando determinadas pelas 

entidades incorporadas e a preparação dos médiuns com banho de ervas e lavagem de 

cabeça.  

 Ao contrário, permaneceram os ritos dançados e cantados, um panteão mais 

simplificado de divindades, sincretizados com os santos católicos, e sendo respeitado o 

calendário da liturgia cristã. Utilizando poucas vezes os orixás, a centralidade das 
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evocações cotidianas eram os Exus, as Pombagiras, os Caboclos e os Pretos Velhos, 

interesseiras entidades fazedoras de “favores” para seus clientes105. Segundo o autor,  

Seu panteão tem à frente orixás-santos dos candomblés e xangôs, mas o 

lugar de destaque está ocupado por entidades desencarnadas semi-

eveméricas, à moda kardecista e africana, ou encantados de origem 

desconhecida, à moda dos cultos de maior influência indígena: os 

catimbós, os candomblés de caboclos, as encantarias, de onde também se 

originam certas práticas rituais, como o uso de bebida alcoólica e 

tabaco.
106

 

 

Ainda, conforme Cappelli, os negros umbandistas do Rio de Janeiro do início do 

século XX tiveram grande influência da ancestralidade africana “banto”, fortemente 

presente no Sudeste do Brasil ─ em oposição a predominância nagô na Baia do 

Candomblé. Entre as crenças cariocas banto, seguidas nos terreiros de Umbanda, 

estavam o uso da cor branca, simbolizando o mundo dos mortos, o culto aos ancestrais, 

prática que requer homenagens, presentes e obediência, e, principalmente, a ausência de 

uma separação entre o “plano” dos vivos e dos mortos, permitindo uma mútua 

influência e interferência permanentes107.  

 Além dos Caboclos e Pretos Velhos, a Umbanda incorpora as chamadas Giras, 

que é a denominação usada para os serviços mediúnicos do terreiro para atender pessoas 

de fora dele, o público frequentador. As Giras oferecem serviços de consulta, sendo 

invocadas a partir de rituais realizados pelos membros do terreiro, iniciados com preces 

e desenvolvidos com cantos conhecidos como curimbas ou pontos cantados. Em cada 

atendimento, uma espécie de tradutor acompanha a consulta, decifrando os sotaques e 

códigos umbandistas ditos pela entidade invocada na Gira108.   

 As entidades e divindades incorporadas nos rituais umbandistas têm como 

finalidade a prática da caridade entre os dois planos, dos vivos e dos desencarnados, em 

que “os mortos devem ajudar os vivos sofredores, assim como os vivos devem ajudar os 

mortos a encontrarem, sempre pela prática da caridade, o caminho da paz eterna, 

segundo a doutrina de Kardec”109. No entanto, tendo anexado do catolicismo o conceito 

de bem e mal, a Umbanda aplica este binarismo nas divisões internas de seu panteão de 

                                            
105 PRANDI, Reginaldo. Referências sociais das religiões afro-brasileiras: sincretismo, branqueamento, 

africanização. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 4, n. 8, jun. 1998. Disponível em 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0104-71831998000100008>. Acesso em 29 jan. 2018, 156. 
106PRANDI, Reginaldo. As religiões negras do Brasil: Para uma Sociologia dos cultos afro-brasileiros. 

Revista USP. São Paulo, nº 28, dezembro / fevereiro 95/96, p. 70. 
107CAPPELLI, Rogério. Religiões de Matriz Africana. Cadernos PENESB, v. 12, 2012, p. 348. 
108 Op. Cit., p. 349 – 350.  
109PRANDI, Reginaldo. As religiões negras do Brasil: Para uma Sociologia dos cultos afro-brasileiros. 

Revista USP. São Paulo, nº 28, dezembro / fevereiro 95/96, p. 67. 
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divindades e entidades, dividindo-se em duas grandes linhas, a saber, da “direita” e da 

“esquerda”.  

Voltada para a prática do bem junto a entidades “desenvolvidas”, a Umbanda da 

vertente da “direita” faz reverência aos principais orixás e espíritos desencarnados, 

sincretizados com os santos católicos, mas que pouco realizam intervenções mágicas no 

mundo dos homens, contrariando o princípio desta religião. Suas entidades 

representantes são os Caboclos (prestigiados como autêntico antepassado brasileiro) e 

os Pretos Velhos (símbolo da raiz negra escrava, marcada pelo sofrimento e purgação 

dos pecados).  

A Umbanda do lado “esquerdo”, também conhecida por Quimbanda, pode 

provocar malefícios em favor do iniciado através da ação de entidades “atrasadas” ou 

demoníacas, sincretizadas com o inferno católico. Suas entidades principais são os Exus 

masculinos e as Pombagiras, representantes sincréticos dos demônios cristãos e 

dispostos a defenderem os interesses dos seus clientes, adeptos e amigos110. Neste 

sentido, a Umbanda, assim como o Candomblé, é individualista e particular, em que 

cada iniciado se resolve com sua entidade protetora.  

Importante notar que, por ser uma crença de origem européia francesa, 

demandando um tipo de leitura e conhecimento eruditos, o Kardecismo no Brasil no 

início do século XX atendia a elite branca e católica. Tal grupo sofria fortes influências 

dos pensamentos evolucionistas e civilizatórios da Europa, e, em seu esclarecimento, os 

índios e negros eram inferiores no desenvolvimento intelectual, bem como não tivessem 

cultura, sendo classificados como bárbaros e incapazes. Para eles, era inconcebível que 

em uma mesa kardecista com membros da alta sociedade brasileira fosse incorporado 

um Caboclo ou um Preto Velho que quisesse, ainda, dar ordens aos dirigentes brancos 

daquela instituição111.  

Nesse sentido, os preconceitos mostrados pelos kardecistas ao longo da narrativa 

são muito mais fruto da identificação socioeconômica e étnica da crença no país do que, 

propriamente, dos fundamentos religiosos do Kardecismo. Dessa forma, a Umbanda era 

tratada pejorativamente pelos kardecistas como “baixo espiritismo”. Não tendo 

conseguido o apoio e a adesão de uma classe de intelectuais, artistas e jornalistas 

protetores, como no caso do Candomblé baiano, a Umbanda foi ignorada pela maioria 

dos grupos sociais e religiosos do cenário carioca.   

                                            
110 Op. Cit., p. 73. 
111CAPPELLI, Rogério. Religiões de Matriz Africana. Cadernos PENESB, v. 12, 2012, p. 347. 
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 Por fim, como é interessante notar, tendo nascido como religião para atender 

àqueles alvos de preconceito e discriminação, negros, índios, mestiços, pobres, etc., o 

público alvo da Umbanda permanece sendo, em sua maioria, os mesmos do princípio: 

figuras marginalizadas na sociedade moderna. Conforme Reginaldo Prandi,  

A umbanda é a religião dos caboclos, boiadeiros, pretos velhos, ciganas, 

exus, pombagiras, marinheiros, crianças. Perdidos e abandonados na vida, 

marginais no além, mas todos eles com uma mesma tarefa religiosa e 

mágica que lhes foi dada pela religião de uma sociedade fundada na 

máxima heterogeneidade social: trabalhar pela felicidade do homem 

sofredor.
112 

 

Assim, com entidades marginalizadas, os terreiros de Umbanda da atualidade, 

que se localizam no Rio de Janeiro e em outros estados, em morros, favelas e subúrbios, 

agregam figuras socialmente excluídas como malandros, bêbados e prostitutas. 

Conforme o autor, as grandes metrópoles do Sudeste já se acostumaram aos despachos 

nos cruzamentos, onde é de conhecimento de todos que “Exu está solto pelas ruas e 

encruzilhadas do Brasil”113.  

Ainda hoje, a Umbanda é marcada pela variação de símbolos de Tenda para 

Tenda, bem como pela flexibilidade na mudança de seus ritos, danças e cantos, 

conforme a vontade dos espíritos envolvidos nas cerimônias. Nos terreiros não há uma 

hierarquia fixa ou uma autoridade superior, nem mesmo há uma disciplina ou regra 

clara do funcionamento interno, dependendo do “carisma do chefe da casa” e da 

indução das entidades evocadas pelos ritos114.  

Segundo Reginaldo Prandi115, é justamente por essa maleabilidade doutrinária 

que a Umbanda encontrou tanta dificuldade em unificar-se diante do isolamento de cada 

terreiro. Herdeira dos mesmos princípios candomblecistas ─ do segredo, do 

recolhimento iniciático, da infalibilidade dos pais e mães de santo, da máxima 

autoridade dos orixás, etc. ─ será, muito provavelmente, sempre sectária e divisionista.   

 

 

 

 

 

                                            
112PRANDI, Reginaldo. As religiões negras do Brasil: Para uma Sociologia dos cultos afro-brasileiros. 

Revista USP. São Paulo, nº 28, dezembro / fevereiro 95/96, p. 70. 
113 Op. Cit., p. 71. 
114 Op. Cit., p. 72. 
115PRANDI, Reginaldo. As religiões negras do Brasil: Para uma Sociologia dos cultos afro-brasileiros. 

Revista USP. São Paulo, nº 28, dezembro / fevereiro 95/96.  



61 
 

 

3.2 O racismo contra as religiões negras no Brasil  

 

Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 

nacional. [...] 

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de 

raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 

Pena: reclusão de um a três anos e multa. [...].
116. 

 

A Lei citada acima foi redigida, inicialmente, em 1989 sob a presidência de José 

Sarney, estando relacionada exclusivamente com o preconceito, discriminação e injúria 

de raça e de cor117. Posteriormente, em 1997, a mesma Lei foi revisada e atualizada pelo 

então presidente Fernando Henrique Cardoso, que incluiu nos primeiros Artigos outras 

formas de discriminação, como a religiosa, por etnia e por procedência nacional. Assim, 

nos chama atenção a associação entre cor/raça e religião feita pela Constituição Federal 

ao ampliar as formas de preconceito no país, partindo do combate ao racismo, 

associação que também pretendemos acusar neste trabalho.  

Entre os estudiosos do racismo religioso, em especial Erisvaldo P. dos Santos118, 

professor da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), não resta dúvidas que as 

origens do atual preconceito de credo estão relacionadas à dominação europeia cristã, 

psicológica moral e militar, dos demais povos do mundo. A imposição arrogante da 

cultura das civilizações do Velho Mundo aos povos subjugados e explorados provocou 

a perseguição às características mais diversas do dominado, as quais iriam sempre de 

encontro aos pilares morais e religiosos da sociedade branca e cristã. Assim, raça e 

religião se combinam e se confundem no decorrer das conquistas e processos de 

dominação dos povos não europeus, não brancos e não cristãos. Nesse sentido, para 

compreender o racismo religioso contra credos de matrizes africanas, voltemos aos 

primeiros passos das relações entre os africanos e os cristãos europeus.  

                                            
116 BRASIL. Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9459.htm>. Acesso em 29 jan. 2018. 
117 BRASIL. Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7716.htm>. Acesso em 29 jan. 2018.  
118 SANTOS, Erisvaldo P. dos; PACHECO, Iris. O combate ao racismo religioso como luta política das 

religiões de matrizes africanas. In. Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do Mundo. São Paulo, 

jan. 2018. Disponível em <https://www.brasildefato.com.br/2018/01/19/o-combate-ao-racismo-religioso-

como-luta-politica-das-religioes-de-matrizes-africanas/>. Acesso em 26 mar. 2018. Ver também: SILVA, 

Vagner Gonçalves.Intolerância religiosa:impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-

brasileiro. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007. 
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Conforme Léo Nogueira e Wellington de Oliveira119, o preconceito religioso 

cristão ocidental contra outros povos se dá pela demonização da fé do outro. A religião 

cristã, admitida para si como a verdadeira, associa todos os outros credos ao Demônio. 

Nela, tudo que desvie o rebanho de Cristo dos caminhos do bem ─ caminhos 

preconizados pela Igreja, necessariamente ─, é atribuído às forças demoníacas na Terra. 

Para os autores, para que o poder hegemônico da Igreja Católica se fortalecesse, nos 

primórdios da instituição, foi necessária a manutenção do medo dos homens às ameaças 

das trevas. Assim, o Demônio não somente garante bons e disciplinados fiéis, como, 

ainda, os afasta de outros credos associados a figura do Mal, cujos cultos seriam 

influenciados por forças diabólicas120.  

Anterior ao surgimento do cristianismo, a prática de assimilação do credo do 

outro ao Mal era comum na tradição hebraica, “quando os hebreus começam a associar 

os deuses dos povos vizinhos a espíritos malfazejos”121. No entanto, a teologia cristã 

amplia e teoriza a figura demoníaca, relacionando-a para além dos deuses dos povos 

inimigos que ameaçavam o bem da comunidade. Então, seriam os fiéis os coagidos e, 

aliado às ideias expansionistas europeias, convertidos ou perseguidos todos os outros 

povos que aparecessem no caminho.  

Importante ressaltar que o cristianismo e a religião hebreia não eram as únicas 

religiões monoteístas que viam de maneira negativa o culto às divindades africanas, pois 

o Islamismo, que coabitava diversas partes da África, revelava os mesmos preconceitos. 

Assim, em estudos sobre Exu na África Ocidental transparece a impressão dos 

muçulmanos sobre as religiosidades africanas, relacionadas à maldade e às influências 

demoníacas122.   

Frutos de cosmologias distintas, os primeiros contatos entre africanos e europeus 

já geraram leituras estereotipadas e distorcidas sobre os negros e suas crenças no 

ocidente. Apesar dos africanos apresentarem aos cristãos resistência e dissimulação das 

próprias crenças, segundo Anderson Oliva123,  

as cosmologias africanas e as religiões europeias passaram por um 

processo de estranhamento, repulsa e entendimento que culminou, em 

                                            
119NOGUEIRA, Carrer Léo; OLIVEIRA, Wellington Cardoso. A construção do mito diabólico de Exu: 

Dos primeiros contatos na África ao discurso inquisitorial da IURD. 2006. 33 f. Artigo Final (Curso de 

Formação Docente em História e Cultura Africanas e Afro-Americanas). Universidade Estadual de Goiás. 

Anápolis, 2006. 
120 Op. Cit., p. 7. 
121 Op. Cit., p. 6.  
122 Op. Cit., p. 12.  
123 OLIVA, Anderson. As faces de Exu: representações europeias acerca da cosmologia dos orixás na 

África Ocidental (Séculos XIX e XX). Revista Múltipla. Brasília, 10(18), p. 9 – 37, junho – 2005. 
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diversos momentos, com a intervenção autoritária de agentes europeus ─ 

administradores e sacerdotes ─ na tentativa de anular ou suplantar certos 

aspectos próprios das estruturas do pensamento religioso africano.
124 

 

 Como ainda hoje ocorre, em sua maioria, os negros africanos possuíam uma 

tradição religiosa ligada às crenças mágicas, que proporcionavam a interação entre o 

mundo dos vivos e o mundo dos desencarnados, este, composto por deuses e espíritos 

de ancestrais. Essa relação era intensa e disseminada no cotidiano desses povos, sem 

uma separação metódica entre movimento religioso/espiritual e os afazeres da vida 

rotineira. 

 Entre os iorubás, na região ocidental da África, o panteão dos deuses cultuados 

era diverso e as divindades conhecidas por orixás. Os orixás tinham seus domínios de 

ação conectados aos fenômenos da natureza, como rios, oceanos matas, cachoeiras, 

minérios, além de qualidades humanas, como força, guerra, maternidade, amor, 

coragem, beleza, entre tantos outros. Entre todos os orixás cultuados, Exu, o orixá da 

comunicação entre o mundo dos homens e das divindades, recebe especial atenção, 

tanto pelos próprios crentes, como por aqueles que demonizam a crença125.   

Nas práticas religiosas propriamente, as religiões africanas caracterizavam-se, 

como já vimos, pelo transe e pela incorporação dos deuses em seus “filhos”, bem como 

na comunicação e manifestação dos espíritos dos antepassados desencarnados a partir 

da manipulação da magia. O sacerdote africano manuseava objetos como pedras, ervas, 

amuletos, fazia sacrifício de animais, coordenava rezas e invocações, previa o futuro, 

melhorava a sorte e alterava destinos.  

Os primeiros missionários europeus presentes nos primeiros contatos com os 

africanos, cujas mentalidades estavam presas aos rígidos rituais e comportamentos 

preconizados pelas Sagradas Escrituras, se apavoraram ao se depararem com a 

multiplicidade e flexibilidade de crenças e rituais africanas, em que o contato com o 

plano dos mortos e dos deuses era possível a quase todas as pessoas através da 

manipulação de objetos. Os religiosos católicos reinterpretavam o conjunto das crenças 

negras segundo a sua própria cosmogonia. Assim, conforme Rogério Cappelli,  

Por estes princípios, a magia africana era vista como prática diabólica 

pelas autoridades eclesiásticas, como já havia ocorrido com as religiões 

indígenas. Os transes dos negros eram vistos como demonstração de 

                                            
124 Op. Cit., p. 9.  
125NOGUEIRA, Carrer Léo; OLIVEIRA, Wellington Cardoso. A construção do mito diabólico de Exu: 

Dos primeiros contatos na África ao discurso inquisitorial da IURD. 2006. 33 f. Artigo Final (Curso de 

Formação Docente em História e Cultura Africanas e Afro-Americanas). Universidade Estadual de Goiás. 

Anápolis, 2006, p. 11. 
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possessão demoníaca e as adivinhações, sacrifícios e outras práticas 

mágicas eram tidas como bruxaria ou, então, ‘magia negra’ (como se 

convencionou chamar a magia feita para o mal).
126.  

 

Em seus registros de impressões, os missionários e eclesiásticos revelam a 

construção de uma visão negativa acerca do continente africano, seus habitantes e sua 

religião tocada pelas forças diabólicas e característica da medonha bruxaria que se 

condenava no Velho Mundo. Segundo Rogério Cappelli, isso fez com que os religiosos 

cristãos redobrassem os esforços para alcançar a catequização e a conversão daqueles 

indivíduos, protegendo o mundo dos homens da expansão do Mal127.  

 A partir do século XV, conforme os contatos entre europeus e africanos iam 

ficando mais intensos, os africanos e seus cultos no imaginário europeu ganhavam o 

teor de atraso, barbárie e selvageria. Diversas teorias europeias, que justificavam a 

inferioridade dos negros e sua religião diabólica, foram desenvolvidas no avanço do 

século. Segundo Anderson Oliva,  

Não podemos ignorar que essas referências são originadas, em grande 

medida, durante o medievo, em que as imagens dos africanos passaram a 

ser associadas, a partir dos elementos teológicos que embaçavam os 

olhares europeus, a duas ideias centrais: a da passagem bíblica sobre os 

descendentes de Cam e a da transposição da cosmologia celestial católica 

para a cartografia terrestre, localizando na África o inferno na Terra.
128 

 

 Durante todo o século XIX, em especial com o início da dominação imperial 

europeia sobre a África, as teorias religiosas cristãs cederam lugar às teorias científicas 

no que toca a manutenção e reafirmação da inferioridade dos povos africanos. Nesse 

sentido, as teorias racialistas, evolucionistas e biológicas eurocêntricas, que 

hierarquizavam os povos segundo sua capacidade mental e espiritual, passaram a 

nortear as representações ocidentais sobre os povos africanos. Assim, nos registros 

oficiais dos administradores europeus nas colônias em África, são evidentes as 

percepções negativas acerca dos nativos, que continuavam a ser julgados como 

primitivos e bárbaros129.  

 No entanto, essa mudança de parâmetros teóricos europeus no julgamento de 

outras culturas não significou o abandono completo dos referenciais cristãos, moral e 

concepção de mundo e humanidade impregnados e balizados por orientações religiosas. 

                                            
126CAPPELLI, Rogério. Religiões de Matriz Africana. Cadernos PENESB, v. 12, 2012, p. 331 - 332.  
127 Op. Cit., p. 334. 
128 OLIVA, Anderson. As faces de Exu: representações europeias acerca da cosmologia dos orixás na 

África Ocidental (Séculos XIX e XX). Revista Múltipla. Brasília, 10(18), junho – 2005, p. 14. 
129 Op. Cit., p. 16.  
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Nesse sentido, mesmo nos registros de europeus dos Oitocentos e dos Novecentos, que 

visitaram partes da África e julgaram seus habitantes como biologicamente primitivos e 

inferiores, aparecem as marcas do maligno, do demoníaco e da possessão ao analisarem 

as práticas rituais e crenças dos africanos. Conforme Anderson Oliva, isso “evidencia a 

impregnação dos olhares dos viajantes europeus pelos pressupostos do cristianismo.”130.  

 A assimilação de ideias de naturezas distintas, religiosa e científica, pelos 

europeus na análise dos povos africanos deu-se da seguinte maneira: como possuíam 

natureza intelectual frágil e infantil, limitada por sua biologia, poderiam ser, assim, 

facilmente enganados por manifestações demoníacas. Dessa maneira, conforme 

Anderson Oliva,  

A partir de então, e principalmente nos anos que se seguem à década de 

1860, as religiões politeístas, que envolvem ritos de sacrifício ou de 

possessão e que cultuavam forças da natureza ─ também chamadas de 

animistas ─ eram relacionadas às raças humanas inferiores, o que serviria 

como apoio nas censuras levantadas sobre elas. A partir dessa ótica 

racista, somente os ingênuos fiéis politeístas poderiam ser convencidos 

das manifestações de possessão realizadas pela figura do sacerdote de 

Exu.
131 

 

 Aproximando-se cada vez mais do aprofundamento das ideias evolucionistas, os 

europeus que exploravam a África persistiam em descrevê-la e os seus habitantes a 

partir de uma ótica que ainda confundia teorias biológicas e racistas com referências 

morais cristãos. Assim, sob a ótica europeia mais recente, os negros africanos eram 

descritos como povos inferiores, cuja cultura e religiosidade eram marcadamente 

primitivos e selvagens.  

 Nas Américas, ao serem trazidos para cá na condição de escravos, os africanos 

trouxeram junto suas crenças e rituais, mantidos ainda que impossibilitados pela 

obrigatoriedade católica, resistência que garantiu sua sobrevivência até os dias atuais. 

Tais cultos se iniciaram como práticas isoladas e clandestinas, porém, no século XIX, 

apresentaram a organização de templos, permitidos na discrição dos lares a partir da 

Constituição de 1824. Como, em sua grande maioria, os africanos que chegaram à 

Bahia eram de origem da Iorubalândia, local na África de origem dos oyós, yexás, 

efans, ketos, etc., os primeiros templos construídos eram voltados para o culto dos 

diferentes orixás e voduns iorubás132.  

                                            
130Op. Cit., p. 22. 
131Op. Cit., p. 22 - 23. 
132NOGUEIRA, Carrer Léo; OLIVEIRA, Wellington Cardoso. A construção do mito diabólico de Exu: 

Dos primeiros contatos na África ao discurso inquisitorial da IURD. 2006. 33 f. Artigo Final (Curso de 
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No entanto, apesar da garantia de liberdade religiosa prevista em lei, a polícia 

permanecia perseguindo os terreiros, reprimindo e condenando os batuques e rituais, 

demonizados ou vistos como charlatanismo. Segundo Cappelli, “A religiosidade 

afrobrasileira era, então, caso de polícia e de saúde pública, já que grande parte da 

sociedade via o transe mediúnico como um grande problema mental explicado através 

da inferioridade intelectual do negro.”133. Temos aqui um exemplo prático da junção de 

preconceitos científicos e religiosos.  

Como já aqui discutimos, os primeiros terreiros surgidos na Bahia tiveram como 

característica principal a união e associação de diferentes orixás de diversos povos 

africanos unidos pela condição escrava no Brasil. Os terreiros eram locais de resistência 

e solidariedade negras, em que os homens e mulheres afrodescendentes se auxiliavam 

mutuamente, resolvendo questões financeiras, de saúde, disputas, problemas amorosos, 

etc. Por muitas vezes desafogaram, e desafogam ainda hoje, os postos de saúde por sua 

atuação na cura de doenças, principalmente, em regiões periféricas. Segundo Rogério 

Cappelli, pais e mães de santos, os dirigentes dos negros terreiros brasileiros, tinham 

papel fundamental nesse processo, resolvendo problemas de diferentes naturezas que 

afligissem seus irmãos134.  

Atuando paralelamente aos terreiros, uma espécie de curandeiros autônomos 

recorria às divindades africanas para atenderem sua clientela urbana, em Salvador e no 

Rio de Janeiro, como o caso de Juca Rosa estudado por Gabriela Sampaio. 

Anteriormente, no período colonial, algo semelhante ocorria, em que essas figuras, 

surgidas no interior das senzalas, eram reconhecidas como “feiticeiros negros”, que 

atuavam como adivinhos, curandeiros, preparavam unguentos, etc.  

Essas personagens eram chamadas por “calundunzeiros, macumbeiros, 

curandeiros, feiticeiros, e diversos outros nomes, quase sempre de cunho pejorativo”135.  

Multiplicando-se ao longo dos anos, atendiam pessoas de todos os segmentos e 

importâncias socioeconômicas, porém, sendo perseguidos e presos quase sempre por 

ordem da igreja católica ou por ação da Inquisição, que os acusavam de “cultuadores do 

                                                                                                                                
Formação Docente em História e Cultura Africanas e Afro-Americanas). Universidade Estadual de Goiás. 

Anápolis, 2006, p. 14. 
133CAPPELLI, Rogério. Religiões de Matriz Africana. Cadernos PENESB, v. 12, 2012, p. 342. 
134 Idem. 
135NOGUEIRA, Carrer Léo; OLIVEIRA, Wellington Cardoso. A construção do mito diabólico de Exu: 

Dos primeiros contatos na África ao discurso inquisitorial da IURD. 2006. 33 f. Artigo Final (Curso de 

Formação Docente em História e Cultura Africanas e Afro-Americanas). Universidade Estadual de Goiás. 

Anápolis, 2006, p. 15. 
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demônio”136. Importante ressaltar que, no contexto colonial, a obrigatoriedade do 

catolicismo fazia com que todas as outras religiões dos grupos dominados fossem 

exceção repleta de malignidade e demonização.  

Ao longo do século XX, muitos terreiros surgiram no Brasil, especialmente em 

regiões periféricas e em processo de favelização. Era religião de pobres, pretos, pardos e 

marginais nos centros urbanos, protegidos e guardados no alto dos morros, por trás das 

casas de tijolos expostos e da guarda sagrada de moradores e frequentadores. Foram por 

muito tempo esquecidos ou ignorados pela população de classe média e pelas diversas 

igrejas evangélicas e católicas que surgiam na segunda metade do século.      

No entanto, nos finais do século XX e, mais recentemente, no século XXI, o 

papel realizado pelo catolicismo ao julgar diabólicas as religiões de matrizes africanas 

passa para outro segmento cristão, o protestante neopentecostal. As religiões de 

matrizes africanas ganharam mais visibilidade e algum prestígio social após seus 

terreiros serem fequentados por brancos de classe média, especialmente a 

Umbanda.Segundo dos dados do censo do IBGE de 2010, dos 0,3% da população que 

se declara seguidor de alguma religião de matriz africana, 47% são brancos e 13% tem 

nível superior completo137. Assim, atualmente, as religiões de matrizes africanas são 

alvo dos preconceitos de igrejas evangélicas, que acusam os dirigentes dos terreiros de 

feiticeiros e adoradores do demônio. Associam, ainda, as Pombagiras e os Exus de ser a 

personificação do Mal. 

Há, também, uma nítida permanência da leitura preconceituosa pela sociedade 

brasileira laica, de bases morais e históricas cristãs, para além dos discursos inflamados 

de alguns segmentos evangélicos como o citado. Um preconceito genérico que, muitas 

vezes aparentemente inofensivo, apóia e legitima ataques diretos aos centros espíritas de 

Candomblé e Umbanda, ataques de evangélicos ou não. Conforme Léo Nogueira 

Wellington de Oliveira,  

A figura de Exu presente no imaginário popular atual e permeada por um 

profundo negativismo. É constante sua associação com o diabo cristão, 

colocando aqueles que lhe prestam culto nas religiões afrobrasileiras 

como a adoradores do demônio. Esta demonização permeia toda a história 

                                            
136 Idem. 
137 FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE.Censo 

Demográfico. Rio de Janeiro. 2010. Disponível em 
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destas religiões afro, e hoje são perpetuadas pelo discurso inquisitorial de 

alguns segmentos neopentecostais.
138. 

 

 O que percebemos aqui é uma continuidade de séculos e séculos de perseguição 

e interpretações estereotipadas acerca dos cultos de matrizes africanas e dos seus 

seguidores, sempre guiadas por teorias de fundo cristão que inferiorizam o grupo 

minoritário. Como vimos, um racismo, baseado em ultrapassadas teorias biológicas e 

em raízes do cristianismo dicotômico, mantém e sustenta, ainda hoje, os discursos de 

ódio e exclusão às populações afrodescendentes e suas crenças.    

 

3.2.1 Dados e estatísticas da religião no Brasil  

  

O Brasil apresenta, atualmente, uma média de 207 milhões de habitantes, 

estatística calculada pelo IBGE de 2017. Neste trabalho, estamos trabalhando com o 

último censo do IBGE que apresentou características da população, realizado em 

2010139. No período da pesquisa de 2010, a população brasileira era de 190.755.799 

habitantes, ou seja, pouco menos de 20 milhões da estatística atual.  

Dos 190 milhões de indivíduos, a maioria composta por 123 milhões se declarou 

Católica Romana (64,6%), 42 milhões se declararam seguidores das diversas igrejas 

Evangélicas (22,2%) e 589 mil eram frequentadores dos terreiros de Umbanda e 

Candomblé (0,31%).  

Se analisarmos os dados somente das regiões urbanas, onde a maioria da 

população brasileira se encontra, percebemos com maior nitidez a desigualdade 

numérica entre os adeptos dos três grupos de religiões. Assim, dos 160 milhões de 

habitantes urbanos, 100 milhões eram católicos, 30 milhões são evangélicos e apenas 

575 mil são umbandistas e candomblecistas. Dessa maneira, não há dúvidas que se trata 

de um país marcadamente cristão e, por isso, carregado dos preceitos bíblicos e da 

dicotomia bem – mal em sua cosmogonia.  

Em relação à raça e à cor, do total de 123 milhões de católicos, 48,8% são 

brancos e 49,5% são pretos e pardos. Dos 42 milhões de evangélicos, 45,2% são 
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brancos e 52,3% são pretos e pardos. Dos 589 mil candomblecistas e umbandistas, 47% 

são brancos e 51,9% são pretos e pardos. Para além do fato da maioria populacional no 

Brasil ser preta ou parda, o que muito explica a constante predominância numérica 

desse grupo racial entre as diferentes religiões, percebemos que não há a exclusividade 

de uma religião de indivíduos brancos ou pretos e pardos dentre as analisadas aqui. O 

que podemos comprovar no gráfico abaixo, copiado do censo demográfico de 2010.  

No entanto, muitos dirigentes de terreiros e pesquisadores acusam as estatísticas 

do IBGE de irreais, pois apresenta uma quantidade menor de seguidores e 

frequentadores dos terreiros. Isso, possivelmente, deve-se ao fato de que no Brasil 

muitos católicos e evangélicos frequentam terreiros também, mas ao declararam aos 

recenseadores do IBGE informam a religião de batismo, por vergonha social, por medo 

da descoberta de amigos e familiares contrários a seita ou por achar que seu credo deva 

ser declarado conforme a iniciação batismal. 
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Segundo a ONU140 no Brasil, o país apresentou 697 denúncias de intolerância 

religiosa entre 2011 e 2015, tendo como principal alvo as religiões de matrizes 

africanas. Reportagens sobre esses ataques têm sido frequentes no noticiário e, no 

ultimo levantamento da Secretaria Especial de Direitos Humanos de 2016, a intolerância 

religiosa já havia crescido mais de 100% em relação ao ano anterior (2015), entre 

agressões verbais e físicas contra os seguidores das religiões afro, incentivo ao ódio e 

destruição de templos.  

Desde 2008, invasões a templos e agressões a religiosos de qualquer credo são 

considerados crimes inafiançáveis. A pena, julgada segundo as Varas Criminais, vai de 

um a três anos de prisão. No entanto, apesar disso, os números de casos de violência 

verbal e física contra centros espíritas continuam aumentando e tem chamado a atenção 

pela gravidade dos casos, envolvendo espancamentos, pedradas e assassinatos. 

Conforme tabela divulgada no relatório de 2016 da Secretaria Especial de Direitos 

Humanos141, realizada em cima das reportagens sobre os ataques motivados pela 

intolerância religiosa,  

 

 

                                            
140 Organização das Nações Unidas. 
141BRASIL. Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. 

Relatório sobre intolerância e violência religiosa no Brasil (2011 - 2015): resultados preliminares. 

FONSECA, Alexandre Brasil; ADAD, Clara Jane. Brasília: Secretaria Especial de Direitos Humanos, 

SDH/PR, 2016. Disponível em <http://www.sdh.gov.br/noticias/sobre/participacao-

social/cnrdr/pdfs/relatorio-de-intolerancia-e-violencia-religiosa-rivir-2015>. Acesso em 29 jan. 2018. 
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Enfim, concluímos aqui um histórico racismo religioso contra as religiões de 

matrizes africanas, que tem sua origem na dominação das populações negras há mais de 

cinco séculos. Percebemos que a intolerância religiosa nesse caso é a negação e a 

oposição a toda uma cultura, silenciada e inferiorizada pela dominação branca, cristã e 

ocidental. Os indivíduos pretos e pardos da sociedade brasileira hoje professam todos os 

credos, sem restrições, sendo maioria em muitas das principais religiões do país. No 

entanto, envolvidos na mentalidade de moral e referências históricas cristãs ocidentais, 

renegam e excluem suas proporias raízes religiosas e culturais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

4 COMBATENDO O RACISMO RELIGIOSO ATRAVÉS DO DISCURSO 

ESCOLAR 

 

 Neste capítulo, pretendemos a apresentação e a defesa principal de nossa 

pesquisa, a saber, o ensino acerca das religiões de matrizes africanas nas aulas de 

História no ensino básico como estratégia para combater o racismo religioso na 

sociedade. Nele organizaremos a necessária discussão teórica do tema, que embasará 

nossas práticas no capítulo seguinte.  

Na ausência de trabalhos que comportem o tema específico até o momento de 

elaboração desta monografia, mobilizamos diferentes autores e textos que tocam de 

alguma maneira no foco de nosso trabalho. Assim, além de fundamentarmos nosso 

discurso na ética, no direito e na obrigatoriedade legal do ensino sobre cultura 

afrobrasileira, mobilizaremos os discursos e debates atuais acerca da inserção do tema 

“religiões de matrizes africanas” presentes, em especial, nos trabalhos sobre ensino 

religioso na escola pública.  

No entanto, partindo do pressuposto que nem todas as escolas, públicas e 

particulares, possuem esta disciplina ofertada e que na escola modelo que iremos 

analisar no último capítulo também não há esta oferta, defendemos o ensino 

historicizado das religiões de matrizes africanas como parte dos conteúdos sobre África 

e afrobrasileiros nas aulas de História. Assim feitos, acreditamos que o ensino escolar e, 

particularmente, a disciplina História poderão contribuir para o combate à discriminação 

e preconceitos religiosos no país, pois é necessário conhecer para respeitar.    

Sabemos, no entanto, que nossa defesa poderá ser alvo de críticas e 

questionamentos, por elencar aberta e declaradamente vertentes religiosas de matrizes 

africanas. Assim, desde já justificamos que outras crenças estão tão intensamente 

misturadas com o ensino histórico tradicional que, sem crítica à narrativa histórica, 

podem passar despercebidas. Nesse sentido, falamos da moral cristã, de uma sequência 

linear de promoção da história, de feriados santos, de expressões de linguagem que 

remetem a fé. Não estamos aqui propondo transformar a escola em templo ou o discurso 

escolar em pregação de fé, estamos propondo a divulgação de cosmovisões alternativas 

às já divulgadas, consciente e inconscientemente, no material didático, na seleção de 

conteúdo pelo docente, nas feiras escolares e nas datas comemorativas.    

Acreditamos firmemente que o conhecimento e, em especial, o conhecimento 

escolar é instrumento transformador da consciência dos sujeitos. Ainda que não 
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funcione sozinho, é ferramenta fundamental para que ocorram mudanças culturais na 

sociedade brasileira e na humanidade como um todo.  

 

 

4.1 Dever social, ética profissional e obrigatoriedade da lei 

  

 Iniciamos nossas reflexões acerca da inclusão do tema “religiões de matrizes 

africanas” em ambiente escolar partindo da defesa de um ensino democrático, crítico e 

inclusivo, que represente diferentes minorias e abra possibilidades para a construção de 

conhecimentos atualizados e engajados junto aos alunos. Assim, a conveniência da 

inclusão do referido tema começa para além das recentes conquistas do movimento 

negro, tendo como premissa base a necessidade, o direito e o dever de um ensino 

escolar que represente a todos os grupos sociais e raciais, que seja honesto e que tenha 

consciência democrática.  

 Tendo esses princípios como alicerces, nosso foco neste trabalho é pensar a 

escola como tradutora das demandas reparadoras das vivências dos homens e mulheres 

negros no país. Ou seja, como a escola pode se posicionar e adotar formas justas e 

engajadas de aplicar e desenvolver a Lei 10.639/03 de maneira educativa, reparadora e 

representativa. Dentre todas as possibilidades que a obrigatoriedade de se trabalhar 

cultura afrobrasileira permite, escolhemos aqui o tema das religiões de matrizes 

africanas, pelos altos e graves índices, já trabalhados no capítulo anterior, da 

intolerância religiosa contra os seguidores desses credos no Brasil.   

 Como apontam Paulo Antônio Ferreira e Tânia Mara Müller142, a defesa da 

inclusão em conteúdo escolar sobre história e cultura africana e afro-brasileira e sobre 

relações étnico-raciais ainda não é um consenso no Brasil. Mesmo tratando-se de um 

país com fortes evidências de desigualdades raciais e frequentes atos de racismos, boa 

parcela da população acredita tratar-se de tema secundário e de menor importância em 

relação a tantos outros, sem urgência de estar presente nos debates rotineiros de 

indivíduos negros e brancos, sem relevância imediata para a aplicação sócio-histórica143. 

Assim sendo, é necessário construir e reconstruir todos os dias as mesmas ideias, 

tornando-se repetitivo às vezes, apresentar e publicar cada vez mais trabalhos sobre o 

                                            
142FERREIRA, Paulo Antonio Barbosa; MÜLLER, Tânia Mara Pedroso. O Ensino de História no Ensino 

Médio e as Relações Raciais: Para além da lei nº 10.639/2003. Revista Educare et Educare. Vol. 10, 

Número 20 - Jul/ Dez. 2015. Unioeste Campus de Cascavel, pp. 729 – 740. 
143 Op. Cit., p. 730.  
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tema. Nesse sentido, esperamos contribuir para a ampliação do debate e da 

popularização do tema, que acreditamos necessário e urgente.     

 É importante lembrar que a dominação pelo homem europeu branco, patriarcal e 

heterossexual, há séculos atrás, fez com que parte da humanidade seguisse seu curso 

fundamentada em torno de suas leituras de mundo, baseadas em matrizes cristãs, 

hierarquizadas e preconceituosas. Para Paulo Antônio Ferreira e Tânia Mara Müller, 

“Em outras palavras, este homem europeu se universalizou, marginalizando qualquer 

sujeito que não fosse como ele próprio, erigindo uma condição epistêmica 

privilegiada.”144.  

 Nas últimas décadas, a revolução tecnológica e informativa, além da 

multiplicidade de formas de se produzir conhecimento e veicular informações globais, 

foram pontes para importantes abordagens multiculturais. No entanto, nossa mídia ainda 

reproduz posicionamentos sociais duvidosos, erros, discriminações e preconceitos, 

considerados ultrapassados por muitos. Diversas formas de racismos e preconceitos, 

conscientes, inconscientes e acríticos são divulgados todos os dias nos veículos de 

informação, impressos, radiofônicos e a cabo. Nas últimas décadas, os veículos 

midiáticos têm se mostrado tanto quanto ou até mais importantes na transmissão de 

padrões, valores e normas ─ de beleza, comportamento, identidade, entre outros ─, 

acabando por contribuir na reprodução de determinismos e hierarquias elitistas. A 

informatização popular, jornalística e literária, ainda carece de reformas e reviravoltas, 

difíceis de alcançar à curto prazo, em nosso entendimento.   

 Conforme as noções de “branquitude”, trabalhadas por Lia Schucman145 e Maria 

Aparecida Bento146, todos os meios que informam acerca das representações sociais no 

Brasil reproduzem o as relações de poder e a dominação racial, simbólica e material da 

elite branca. Nesse sentido, todos os pilares da formação humana, todos os fragmentos 

de informação e todos os veículos de divulgação, como família, escola igreja, 

propaganda, livros didáticos e revistas de fofoca, noticiários, programas midiáticos, 

entre outros, expressam os referenciais da “branquitude”, renovado e reinventado 

constantemente.  

                                            
144Op. Cit., p. 734.  
145SCHUCMAN, Lia. Branquitude e Poder: revisitando o “medo branco” no século XXI. Revista da 

ABPN. V.6, Nº13. Mar/Jun, 2014. 
146BENTO, Maria Aparecida. Branqueamento e branquitude no Brasil. In: CARONE, Iray; BENTO, 

Maria Aparecida (Orgs.). Psicologia social do racismo – estudos sobre branquitude e branqueamento no 

Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 
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 Preocupa-nos mais, aqui, a divulgação de ideias preconceituosas e acríticas, ou o 

silenciamento dessas questões como um problema social atual, por acadêmicos e 

docentes despreocupados com as questões étnico-raciais no país. Enquanto formadores 

de opinião e de cidadãos, para nós, é inadmissível que educadores ou pesquisadores das 

Ciências Humanas desmembrem de sua profissão sua responsabilidade social. 

Conforme Mirian Aquino e Alba Silva147,  

A ciência sem consciência perpetua o racismo nas universidades e 

mantém os negros em situação de inferioridade por meio de mecanismos 

de exclusão não percebidos socialmente. Sendo assim, os pesquisadores 

precisam repensar e renovar suas análises para fazer uma ciência com 

consciência da existência do racismo. É importante que os pesquisadores 

tenham consciência da responsabilidade ético-social com vistas ao avanço 

de uma ciência capaz de contribuir para uma sociedade menos 

preconceituosa, discriminatória e racista.
148 

 

É importante lembrar que a Lei 10.639/03, junto da Resolução CP/CNE n° 

1/2004149, com base no Parecer CP/CNE n° 3 de 10 de março de 2004150, estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africanapara a Educação Superior, 

especialmente, em instituições que promovam programas de formação inicial e 

continuada de professores (Licenciaturas). 

Cabe aqui breve consideração acerca da realidade em transição nas 

universidades federais, posto que já seja realidade em muitas dessas instituições a 

disciplina obrigatória de História da África, na grade dos discentes do curso superior de 

História. Essa disciplina é reflexo das décadas de luta dos movimentos negros sobre o 

Ensino brasileiro, que se inicia na formação de profissionais docentes da área e se 

propaga pela produção de conhecimento pedagógico engajado. No entanto, apesar desta 

relevante conquista, temos a sensação que esta disciplina permanece destacada do 

contexto das demais, as quais se mantém firmes em seus conteúdos eurocêntricos e 

perspectivas economicistas. 

                                            
147 AQUINO, Mirian de Albuquerque; SILVA, Alba Lígia de Almeida. A Responsabilidade Ético-Social 

da Produção de Conhecimento na Ciência da Informação. Revista Educare et Educare. Vol. 10, Número 

20 - Jul/ Dez. 2015. Unioeste Campus de Cascavel, pp. 721 – 728. 
148 Op. Cit., p. 723. 
149 BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana. 10.03.2004. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.nr/dmdocuments/cnecp_003.pdf>. Acesso em 29 jan. 2018.  
150 BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução n° 1, de 17 de junho 

de 2004. Disponível em<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf>. Acesso em 27 mar. 

2018. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf
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Para muitos sociólogos, historiadores e cientistas sociais, a discussão das 

questões étnico-raciais no Brasil é secundária em relação aos ultrapassados 

estruturalismos e à luta de classes, discurso marxista que não distingue ou identifica os 

diferentes agentes sociais na massa dos explorados. O não reconhecimento de que no 

Brasil classes pobres e raça negra se combinam de maneira quase homogenia no setor 

dos oprimidos faz com que muitos cientistas ignorem ou silenciem o problema racial em 

favor da unidade classista na luta contra o capital. Conforme Mirian Aquino e Alba 

Silva, em referência às reflexões de Cunha Júnior151,  

Cunha Júnior explicita que vários analistas marxistas negam a hipótese de 

que o trabalho e o capital histórico no Brasil são de natureza étnica e que 

as lutas de classe no país têm um imenso trabalho histórico de negros 

subordinados às regras centradas nas origens do sistema capitalista 

brasileiro fundado no escravismo criminoso.
152 

 

Para além de uma despreocupação ou secundarização dos debates acerca do 

racismo e das relações étnico-raciais no Brasil, muitos acadêmicos perpetuam a visão 

classista e elitista das universidades, formando jovens profissionais com padrões 

excludentes de ensino e referenciais. No caso da formação de professores para o ensino 

básico, nas diversas licenciaturas plenas pelo país, tal contexto torna-se extremo e 

dificilmente reversível, seguindo na direção contrária das lutas dos movimentos sociais 

até hoje. Nesse sentido, há uma segunda batalha em pauta: lutar contra a negativa e 

retroativa consciência de personagens do alto e inatingível escalão do ensino no Brasil, 

que formam outros profissionais desprovidos de consciência crítica, democrática e 

inclusiva. 

 Sabemos informalmente que muitos pesquisadores e docentes, tanto acadêmicos, 

quanto do ensino básico, ainda que informados acerca das lutas, discursos e conquistas 

legais do movimento negro, não se interessam em converter a educação e o 

conhecimento que produzem de forma a afetar e a representar os negros na sociedade 

brasileira. Em especial, por ser esse o foco deste trabalho, muitos docentes de História 

insistem em perpetuar uma História política, eurocêntrica, branca e elitista, esquecendo-

se de apresentar aos alunos, negros e brancos, outros marcos e referenciais sócio-

históricos que incluam personagens de todas as cores, raças e níveis sociais. Esses 

educadores acreditam, muitas vezes, que o problema racial ou do racismo é apenas do 

                                            
151CUNHA JÚNIOR, Henrique. Metodologia afrodescendente de pesquisa. Texto de trabalho na 

disciplina “Etnia, Gênero e educação na perspectiva dos afrodescendentes”. Fortaleza (CE), 2003. 
152 AQUINO, Mirian de Albuquerque; SILVA, Alba Lígia de Almeida. A Responsabilidade Ético-Social 

da Produção de Conhecimento na Ciência da Informação. Revista Educare et Educare. Vol. 10, Número 

20 - Jul/ Dez. 2015. Unioeste Campus de Cascavel, p. 723. 
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negro, não reconhecendo a universalidade do debate. Essa atitude encobre e contribui 

para a permanência de preconceitos, discriminações e racismos na sociedade, que ficam 

por desconstruir. Conforme Paulo Antônio Ferreira e Tânia Mara Müller,  

Uma escola que se exime de dialogar com o movimento negro e com as 

questões referentes as relações étnico-raciais, alegando a necessidade de 

neutralidade, não está neutra, [...]. A escola, ou o modelo educacional 

privilegiado está, voluntariamente ou não, favorecendo a reprodução de 

valores marcados pela intolerância do outro, contribuindo para a 

formação de indivíduos prontos para julgar inferiores quaisquer visões 

diferentes das suas.
153. 

 

 É importante ressaltar que, como já dissemos e como bem expõe a Lei 

10.639/03, o combate ao racismo e às desigualdades raciais no Brasil não é tarefa 

exclusiva da escola, posto que é uma luta muito maior que o ambiente escolar e deve ser 

realizado em conjunto com todos os outros pilares da sociedade. Contudo, a escola tanto 

é instrumento de transformação da sociedade, como é reflexo dos movimentos da 

própria comunidade na qual está incluída e dela é indissociável.  

 Nesse sentido, apesar da escola funcionar de maneira autônoma da sociedade do 

entorno, procurando adotar regras e modos de operar particulares, ela reproduz 

indiretamente características da sociedade do entorno, destacando as relações de poder, 

e as desigualdades sócio-históricas, além da violência, dos preconceitos e 

discriminações. Mobilizando conceitos de diversos autores, Wilma Coelho e Carlos 

Aldemir da Silva154 descrevem o espaço escolar como a reunião de diversas e diferentes 

culturas sociais,  

A escola como um espaço de sociabilidades e de cruzamentos de cultura 

(PEREZ GOMES, 1993), como instituição que reflete o contexto 

histórico, político e econômico (AQUINO, 1998), constitui-se como 

múltiplo, diverso e complexo. Esse lugar engendra disputas, aparente 

ausência de regras e consensos de convivência em grupo, pontuados, não 

raras vezes, por particularismos investidos de autoridade (OLIVEIRA, 

2009) que refletem em autossuficiência de si.
155.  

 

 Assim, as várias formas de preconceito, de raça, etnia, gênero, religião, classe 

social, etc., não nascem na escola, nem são produzidos por ela, mas perpassam a sala de 

aula e o ambiente escolar. Sem o tratamento pedagógico, o cuidado e a orientação 

devidos, a escola acaba por reproduzir as diferenciações e discriminações presentes na 

                                            
153FERREIRA, Paulo Antonio Barbosa; MÜLLER, Tânia Mara Pedroso. O Ensino de História no Ensino 

Médio e as Relações Raciais: Para além da lei nº 10.639/2003. Revista Educare et Educare. Vol. 10, 

Número 20 - Jul/ Dez. 2015. Unioeste Campus de Cascavel, p. 735. 
154COELHO, Wilma de Nazaré Baía; SILVA, Carlos Aldemir Farias da. Preconceito, Discriminação e 

Sociabilidades na Escola. Revista Educare et Educare. Vol. 10, Número 20 - Jul/ Dez. 2015. Unioeste 

Campus de Cascavel, pp. 687 – 705. 
155Op. Cit., p. 688. 
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sociedade, colaborando com suas propagações pelas sucessivas gerações que por ali 

passaram e passam.  

 No caso específico dos racismos no espaço escolar, o preconceito não combatido 

e revertido gera graves consequências para a vida dos estudantes das instituições de 

ensino, principalmente, na perspectiva dos alunos e alunas negros. Conforme Wilma 

Coelho e Carlos Aldemir da Silva, quando estudantes negros são alvos de atos 

discriminatórios e preconceitos na escola, geralmente criam uma imagem negativa de si 

mesmos. Em idade de formação de personalidade e autoestima, os alunos discriminados 

tendem a se ver como inferiores em relação aos demais estudantes, neste caso, os não-

negros.  

Para os autores, a escola insiste em tratar essa consequência da ação 

discriminatória para o aluno negro como um problema particular do mesmo, sem 

dimensionar a problemática do racismo no país, dando pouca relevância ao caso 

ocorrido e não adotando medidas efetivas para o combate ao racismo em ambiente 

escolar. Ou, ainda, muitos membros da direção da instituição e orientadores 

pedagógicos acusam o próprio aluno do racismo percebido, como se “o próprio negro 

produzisse a negação de sua identidade ou de que são eles os racistas.”156.  

Nesse sentido, apenas argumentar sobre os malefícios e as consequências graves 

para as vítimas do racismo, bem como acerca da necessidade do respeito e da tolerância, 

é insuficiente e pode ser feito por qualquer um em qualquer ambiente. Segundo Wilma 

Coelho e Carlos Ademir da Silva, a ideia de tolerância parte do pressuposto de 

concessão, ou seja, alguém superior permite a vivência paralela do outro, não sem 

incômodo157. Ao contrário, a construção do respeito mútuo ocorre na aceitação da 

naturalidade das diferenças culturais irreversíveis e da conscientização acerca do direito 

igualitário do outro. Conforme os autores,  

Acontece que as diferenças estão sendo produzidas e reproduzidas 

constantemente no interior da sociedade, devido ao seu dinamismo que 

não cessa de se reinventar. Logo as diferenças se reproduzem por meio 

das relações de poder dos grupos sociais e, por essa razão, não devem ser 

simplesmente respeitadas ou toleradas, pois são permanentemente 

arranjadas e refeitas; o que devemos identificar são as relações de poder 

que presidem sua produção e refletir sobre as estratégias pedagógicas de 

subversão.
158.    

 

                                            
156Op. Cit., p. 693.  
157Op. Cit., p. 694. 
158Op. Cit., p. 695. 
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Para nós, o combate ao racismo precisa ter bases mais sólidas, em longo prazo e 

de maneira ampla. É fundamental a desconstrução e crítica às leituras sócio-históricas 

que reproduzem determinismos preconceituosos, papel que cabe a escola ou a centros 

educacionais. Assim, a escola deve apresentar as desigualdades raciais atuais, bem 

como seu processo histórico gerador, oferecendo ao aluno conteúdos que aproximem e 

incluam na formação sociocultural do país todos os indivíduos e, em especial, revisando 

e valorizando o papel dos negros na história nacional e do mundo. 

Mais uma vez, a escola não é redentora, mas sua coordenação pedagógica deve 

observar que por ela perpassam relações preconceituosas em pequena escala, que são a 

reprodução das relações de poder e dominação da “branquitude” na sociedade. A escola 

é um lugar político de formação das gerações futuras, por isso pode e não deve se abster 

de se posicionar diante do racismos e da discriminação percebidos na sociedade e 

reproduzidas nas escolas.  

 A Lei 10.639/03 é a base legal na qual a escola e, particularmente, os professores 

de História, Literatura, Português e Sociologia devem se apoiar para construir um novo 

e atualizado currículo, condizente com as conquistas do movimento negro na sociedade 

brasileira. É importante ressaltar que a lei visa reparar as graves consequências do 

sistemático abandono e exclusão dos negros na sociedade no pós-abolição, e não 

somente do longo e demorado sistema escravista no Brasil. Conforme Paulo Antônio 

Ferreira e Tânia Mara Müller,  

A Lei 10.639/03 se revela como culminância de toda uma trajetória de 

luta. Mas, entendemos que para a Lei se contrapor a uma ideologia 

dominante, a do mito da democracia racial, é fundamental uma revisão do 

conhecimento privilegiado na escola. É importante notar que a própria 

produção de conhecimento à qual estamos vinculados é fruto de uma 

ideologia racista que utiliza o paradigma eurocêntrico como sustentáculo 

para omissões e silêncios históricos.
159.     

 

A seleção de conteúdo deve ser realizada com crítica e preocupação, no esforço 

docente em superar a regra eurocêntrica curricular, bem como as hierarquias resultantes 

das relações de poder. É papel da escola como um todo incentivar os alunos na busca 

das raízes étnico-culturais afrobrasileiras, a partir de oficinas, palestras e pesquisas 

extraclasses, que popularizem entre os estudantes a visão positiva acerca das heranças 

africanas na sociedade. Lembramos que para isso é fundamental o conhecimento e 

                                            
159FERREIRA, Paulo Antonio Barbosa; MÜLLER, Tânia Mara Pedroso. O Ensino de História no Ensino 
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preparo teórico do docente e demais profissionais da educação, necessários para 

operacionalizar a Lei da forma mais consciente e eficiente forma.  

Conforme Paulo Antônio Ferreira e Tânia Mara Müller, citando o sociólogo 

Aníbal Quijano160, a colonialidade cultural do homem branco se impõe através do 

domínio do “poder”, do “saber” e do “ser”. Para os autores, “A colonialidade do ‘saber’ 

se manifesta através da desvalorização dos saberes dos povos que não se enquadram no 

modelo de ‘ser humano’ que se propõe universal.”. Assim, durante quase todo o século 

XX o ensino de História na educação básica veiculou informações baseadas no tempo 

cronológico da Europa cristã, bem como na reprodução dos saberes de homens e 

mulheres do mesmo continente161. 

 No caso da disciplina História, os planos de aula devem explorar as 

possibilidades que o mundo negro oferece, renovando, conforme a historiografia mais 

recente, as leituras e perspectivas acerca da vivência africana e afrodescendente nas 

Américas. Nesse sentido, deve-se abandonar concepções historiográficas que 

apresentam a exploração da África e da escravidão dos africanos na perspectiva 

econômica e política branca européia, voltando-se para os modos de resistência, 

colaboração política, estratégias de acomodação e superação da condição de opressão. 

 A título explicativo, cabe apresentar as diferentes leituras do século XX acerca 

da escravidão no Brasil, que se dividem, genericamente, em três gerações de 

historiadores e pesquisadores. O sociólogo Gilberto Freyre figura como representante da 

primeira geração de estudiosos sobre o tema, produzindo trabalhos nas décadas de 1930 

e 1940. O autor enfatizou a benevolência senhorial e as relações harmoniosas sociais e 

culturais/sexuais que foram criadas entre negros escravos e elites proprietárias. A 

segunda geração representou a abordagem combatente à leitura freyriana, sendo 

enunciada por Roger Bastide e Florestan Fernandes, nos anos de 1950 e 1960. Os 

autores propuseram um entendimento da escravidão negra fundamentada em métodos 

opressivos e/ou práticas de violência implacáveis, tendo como base teórica o 

estruturalismo marxista da universidade paulista. Por fim, a terceira geração foi e é 

                                            
160QUIJANO, A. Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina. In. LANDER, E. (org.). A 
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composta por diferentes autores, como João José Reis162, Eduardo Silva163, Sidney 

Chalhoub164, Silvia Lara165 e Robert Slenes166 que, no geral, evidenciaram a existência 

de relações sociais menos rígidas e estáticas entre senhores e escravos, dentro de uma 

proposição histórica que sublinhou a presença de negociações, adequações e conflitos 

como estratégias de resistência e luta dos negros na defesa de suas matrizes 

identitárias167. 

Nesse contexto, o professor deve apresentar o africano e seus descendentes na 

América em toda sua complexidade, ressaltando seus sistemas religiosos originais e 

reinventados, organização familiar e econômica, línguas e diversidades nos dois 

continentes. Para isso, faz-se necessário o conhecimento acerca do continente e a 

diversidade de seus povos e culturas, resgatando e apresentando informações históricas, 

sociais e culturas das partes de África. O conhecimento das origens étnicas e culturais 

dos afrobrasileiros poderá ser a ponte da verossimilhança às heranças e marcas africanas 

no Brasil presentes no cotidiano de toda a nação, criando empatia e diminuindo a 

discriminação às características mais marcantes e estereotipadas da população negra do 

país.  

Ainda, o docente deve acrescentar nos planos de curso das séries mais 

avançadas, e em colaboração com o docente de Geografia, estudos acerca dos 

movimentos de independência no continente africano, mostrando a luta e o processo de 

reconstrução de nações agressivamente alteradas pela exploração europeia. Por fim, 

deve ressaltar a luta e contexto social do pós-abolição no Brasil, apresentando as 

progressivas conquistas sociais e políticas do movimento negro, bem como suas faces 

culturais e militantes, seus representantes e figuras de destaque.  

Não é nossa defesa ensinar uma História negra separada ou paralela da história 

branca, europeia e brasileira, que se conta nas escolas, mas sim “introduzir e inter-

relacionar as diversas histórias dos afrobrasileiros em meio a histórias locais, regionais e 

                                            
162REIS, João José; SILVA, Eduardo. Negociações e Conflito: a resistência negra no Brasil escravista. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
163 Idem. 
164CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. 

São Paulo: Companhia das letras, 2011. 
165 LARA, S. H. Na perspectiva dos escravos. Teoria e Debate. São Paulo, v. 45, n.jul/ago, p. 68-71, 

2000. 
166SLENES, Robert W. Malungu! Ngoma Vem! A África coberta e descoberta do Brasil. Revista USP, 

n.12, 1992, p. 48 – 67. 
167 MATTOS, Hebe; CHALHOUB, Sidney; MARQUESE, Rafael de Bivar. Mesa Redonda 50 anos de 

historiografia da escravidão brasileira (1961-2011): Balanços eperspectivas. XXVI Simpósio Nacional 

de História, ANPUH – 50 anos. São Paulo: USP, 2011.  
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nacional.”168. Como exemplificamos, a inclusão da perspectiva negra nos processos 

históricos e a abrangência maior de atores sociais nos conteúdos selecionados 

democratizam e ampliam o ensino da disciplina. Isso contribui, concretamente, assim, 

para a superação de preconceitos e discriminações étnico-raciais na sociedade como um 

todo, além de reparar e recuperar a autoestima das identidades negras. Se preconceito é 

o resultado de desconhecimento acrescido de leituras estereotipadas sobre algo, a 

escola, formadora de gerações e detentora do saber, deve tomar para si a 

responsabilidade social de desmistificar intolerâncias e, assim, ajudar a promover uma 

realidade menos excludente e injusta.  

 

 

4.2 As dificuldades para a implantação do ensino sobre as religiões de matrizes 

africanas no espaço escolar 

 

No levantamento bibliográfico para este capítulo, nos deparamos com questões e 

argumentações muito semelhantes que, em geral, apontavam para problemas e 

dificuldades educacionais iguais e que concordamos em número e grau. No entanto, no 

que comporta a estrutura dessa monografia de especialização, decidimo-nos por apenas 

alguns dos sem número de questões levantadas.  

Assim, o esforço para a inserção da temática “religiões de matrizes africanas” 

em ambiente escolar deve enfrentar pelo menos dois desafios: a permanência dos 

paradigmas de um ensino ainda eurocêntrico e cristão, apesar das inúmeras reformas 

legislativas favoráveis ao surgimento de uma educação plural, e a resistência religiosa 

dos novos segmentos neopentecostais das igrejas evangélicas, que têm tomado para si a 

luta espiritual contra quaisquer evidências do que acreditam tratar-se de manifestações 

demoníacas. Pretendemos tratar de ambos os desafios citados separadamente, em busca 

de argumentos e soluções que abram espaço para a inserção do tema das religiosidades 

de matrizes africanas, especificamente, na disciplina escolar de História.  

 

 

                                            
168FERREIRA, Paulo Antonio Barbosa; MÜLLER, Tânia Mara Pedroso. O Ensino de História no Ensino 

Médio e as Relações Raciais: Para além da lei nº 10.639/2003. Revista Educare et Educare. Vol. 10, 

Número 20 - Jul/ Dez. 2015. Unioeste, Campus de Cascavel, p. 736. 
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4.2.1 A problemática do ensino no Brasil: a colonialidade na produção do conhecimento 

escolar 

Vivemos em um país que luta contra a existência ancestral de mais da 

metade de sua população. Se enganam os que querem conhecer o Brasil, 

sem passar por Áfricas, sem conhecer os que construíram, teceram nas 

entranhas desta terra sua marca física e cosmológica. Mesmo com a 

tentativa do apagamento de seus saberes e fazeres, a religião os 

mantiveram de pé ao som dos tambores. Foram unidos ritmos e oralidade, 

falando através do corpo que se busca calar através de uma educação 

eurocêntrica.
169 

  

 As religiões de matrizes africanas fazem parte do cotidiano das práticas sociais 

no Brasil, inclusive das pessoas que não são seguidoras dessas espiritualidades, que de 

alguma maneira interagem com seus elementos culturais, sociais e simbólicos. Se a 

cultura brasileira está repleta de africanidades, e estas só existem e se explicam 

mediante a cosmologia religiosa dos povos que vieram transladados de África, a 

sociedade brasileira está mergulhada em simbolismos afrobrasileiros em todas as 

camadas sociais, em todos os espaços de culto, em todos os cantos e contos da cidade. 

No entanto, é negada toda essa ancestralidade como efeito de uma colonialidade que 

transcende o pacto-colonial, que mantém rigorosas estruturas de funcionamento 

brancas, elitistas, européias e, principalmente, cristãs.  

Durante os séculos de expansão colonial, os europeus teriam criado a tese de sua 

supremacia racial frente do restante dos povos no mundo, aliando controle físico e 

hegemônico, hierarquizando os grupos raciais e afirmando sua superioridade. A 

conformação do poder sobre os povos universalizou a história da humanidade, iniciada 

na Europa e progressivamente anexando as histórias coloniais que, julgadas primitivas e 

vencidas, tiveram suas culturas abafadas e silenciadas pelo eurocentrismo imposto. 

No entanto, com o fim da dominação política e militar, após as independências 

das colônias e a teórica reconstrução da identidade dos povos recém vitoriosos, a 

dominação europeia permanece, sob novas e invisíveis maneiras, impregnada nas 

estruturas das novas sociedades autônomas de seu controle direto. Nesse sentido, 

segundo Kelly Russo e Alessandra Almeida170, o “eurocentramento” continua 

determinando a racionalidade, para além da colonização direta, impondo a cultura 

dominante, estabelecendo um padrão de comportamento.  Conforme as autoras, “O 

                                            
169 VERGNE, Sandra Aparecida Gurgel. Teceres, Fazeres e Narrativas no Ensino Religioso: A 

cosmovisão africana como possibilidade de aplicação da Lei 10639/2003. 2016. 196 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciência da Religião). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, 2016.  
170 RUSSO, Kelly; ALMEIDA, Alessandra. Yalorixás e Educação: Discutindo o Ensino Religioso nas 

Escolas. Cadernos de Pesquisa. Volume 46 n.160 p.466-483 abr./jun. 2016. 
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colonialismo findado deixará o colonialismo interno e esse deixará como legado a 

colonialidade do poder, do saber e do ser. A colonialidade permaneceu.”171.  

Um grupo de estudiosos latino-americanos, denominado 

Modernidade/Colonialidade, fundamentou as bases para pensarmos as formas de 

controle social, cultural, religioso, educacional, institucional, etc., eurocentristas que se 

mantiveram, apesar da liberdade republicana conquistada há mais de 100 anos. A 

chamada “colonialidade” é a forma de dominação que transcendeu a luta de libertação 

da submissão colonial. Ela está refletida no funcionamento do aparelho do Estado, no 

ideal de nação, no cotidiano das práticas sociais, determinando as desigualdades raciais 

e econômicas, as relações de trabalho, além do conhecimento produzido e veiculado. 

Conforme Nelson Maldonado-Torres172, citado por Luiz Fernando Oliveira e Marcelino 

Rodrigues,  

[…] a colonialidade se refere a um padão de poder que emergiu como 

resultado do colonialismo moderno, porém, ao invés de estar limitado a 

uma relação formal de poder entre os povos ou nações, refere-se à forma 

como o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações 

intersubjetivas se articulam entre sí através do mercado capitalista 

mundial e da ideia de raça. Assim, ainda que o colonialismo tenha 

precedido à colonialidade, esta sobrevive após o fim do colonialismo. A 

colonialidade se mantém viva nos manuais de aprendizagem, nos critérios 

para os trabalhos acadêmicos, na cultura, no senso comum, na 

autoimagem dos povos, nas aspirações dos sujeitos, e em tantos outros 

aspectos de nossa experiência moderna. Enfim, respiramos a 

colonialidade na modernidade cotidianamente.
173

 

 

 No campo da educação, as ciências sociais e naturais modernas importam e 

mobilizam conceitos europeus, em detrimento do conhecimento produzido nas 

periferias do mundo, contribuindo para uma forma de dominação da racionalidade 

adquirida. O ensino no Brasil é colonizado, sendo assim, reproduz um conhecimento 

externo à realidade nacional, contemplando uma história branca, europeia e cristã, 

silenciando e mantendo distantes as pluralidades culturais internas, fazendo funcionar o 

                                            
171 Op. Cit., p. 478. 
172 MALDONADO-TORRES, Nelson. Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un 

concepto. In: CASTRO-GÓMEZ, Santiago e GROSFOGUEL, Ramón. (Orgs.). El giro decolonial. 

Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global.Bogotá: Universidad 

Javeriana-Instituto Pensar/Universidad Central-IESCO/Siglo del Hombre Editores, 2007, p. 127-167. 
173MALDONADO-TORRES, 2007, p. 131, Apud OLIVEIRA, Luiz Fernandes de; RODRIGUES, 

Marcelino Euzébio.A Cruz, o Ogó e o Oxê: Religiosidades e Racismo Epistêmico na Educação Carioca. 

36ª Reunião Nacional da ANPEd. Goiânia, 29 de setembro a 02 de outubro de 2013, p. 9. 
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sistema de dominação hegemônica e epistemológica. Mobilizando os conceitos de 

Grosfoguel174, Luiz Fernando de Oliveira e Marcelino Rodrigues apontam que 

que a partir da colonização das Américas, no final do século XV, foi 

consagrado e normalizado um privilégio epistêmico, caracterizando todo 

conhecimento ou saber não-cristão como produto do demônio. Naquele 

momento assumiu-se que somente através da tradição Greco-romana, 

passando pelo Renascimento, pelo Iluminismo e pelas ciências ocidentais, 

é que se pode atingir a verdade, e as demais tradições foram 

caracterizadas como bárbaras no século XVI, primitivas no século XIX, 

subdesenvolvidas no século XX e antidemocráticas no inicio do século 

XXI.
175 

  

 Nessa perspectiva, isso torna o ensino no Brasil eurocêntrico e, por isso, 

excludente das demais correntes culturais não-brancas originárias ou recriadas no 

território, como a indígena e a afrodescendente, deslegitimadas enquanto saberes 

necessários e relevantes para a formação das gerações de estudantes. Assim, apesar da 

diversidade de identidades socioculturais dos alunos das escolas brasileiras, todos terão 

por base um ensino eurocentrado, que por si só é racista, hierarquiza culturas e silencia 

manifestações outras.  

 Assim sendo, a escola, mergulhada em um padrão dominante branco e cristão, 

está enfraquecida enquanto mecanismo de transformação da sociedade, despreparada 

para resolver deficiências estruturais das famílias, das comunidades, das periferias, das 

diversas minorias e, em especial, das minorias étnico-raciais. No entanto, apesar do 

péssimo quadro de suspensão em que a escola se encontra atualmente, acreditamos 

firmemente que ela ainda pode ajudar a transformar e interagir diretamente na 

sociedade, desde que se renove e estabeleça entre seus objetivos sua responsabilidade 

social.   

 A Lei 10.639/03, que obriga a incorporação pelo ensino de referenciais 

socioculturais e históricos africanos e afrobrasileiros, é uma resposta e uma conquista 

dos movimentos negros contra um ensino escolar distante da realidade étnica e cultural 

dos estudantes brasileiros, que não se reconhecem e nem se sentem representados com 

as informações repassadas em ambiente escolar. No entanto, tal legislação tem 

encontrado muita dificuldade e restrição em seu funcionamento pleno, sendo muitas 

vezes ignorada pelos docentes de História, Sociologia e Literatura, que continuam 

                                            
174 GROSFOGUEL, Ramón. Dilemas dos estudos étnicos norte-americanos: multiculturalismo identitário, 

colonização disciplinar e epistemologias descoloniais. Ciência e Cultura. São Paulo: v. 59, nº. 2, 2007, 

p. 32-35. 
175OLIVEIRA, Luiz Fernandes de; RODRIGUES, Marcelino Euzébio.A Cruz, o Ogó e o Oxê: 
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reproduzindo um conhecimento acrítico e embebido de referenciais brancos, racistas, 

cristãos e europeus,constando menos de 5% dos conteúdos voltados para a temática 

negra176.  

Se há dificuldade na inclusão de temas afrorreferenciados “laicos”, defendemos 

aqui uma ação ainda mais problemática contra moldes escolares da atualidade, a 

inserção de um conhecimento acerca das religiões de matrizes africanas. Para nós, não 

se trata de proselitismo ou pregação religiosa, mas a apresentação historicizada, 

acompanhada de conhecimento crítico das desigualdades raciais e econômicas no 

Brasil, da continuidade da exclusão dos negros na sociedade brasileira, ainda que 

numericamente expressivos, como temos visto nas estatísticas.  

Assim, por ser origem europeia e branca, o ensino no Brasil é necessariamente 

laico e cristão ao mesmo tempo, se não oficialmente cristão, na moral progressista que 

conta a história da humanidade adotada no ensino nacional. Especificamente no ensino 

de História, essa moral é responsável pela leitura estereotipada das manifestações 

culturais dos indígenas e afrodescendentes, excluídas dos currículos da disciplina. O 

grande desafio se encontra na inclusão das religiões de matrizes africanas como tema e 

conteúdo no curso escolar como parte da reconstrução do currículo proposto na Lei, 

vinculada ao resgate da memória negra no país, princípio de combate a intolerância, 

resguardado na Declaração dos Direitos Humanos.  

Segundo Elivaldo Serrão Custódio177, as religiões africanas sempre foram 

percebidas como misteriosas, cujo desconhecimento dos seus ritos pelo grosso da 

população contribui para que seja alvo da intolerância religiosa. Para o autor, que 

também vê a escola como ferramenta de transformação da sociedade, “Sendo assim, 

para compreendermos as práticas de discriminação de gênero, raça, e classe na escola, 

temos que desvendar a raiz das atitudes opressoras, rever os processos de ensinar e de 

aprender para transformar a sociedade.”178.  

Para que isso ocorra é necessária uma transformação a longo prazo, começando 

na formação dos profissionais que compõem o quadro docente, administrativo e 

pedagógico da instituição, preparando-os para uma inversão de caminhos e perspectivas, 

tomando a escola como ferramenta para a inclusão sociocultural, para a construção de 

                                            
176 Op. Cit., p. 11. 
177 CUSTÓDIO, Elivaldo Serrão. Ensino Religioso e Religiões de Matrizes Africanas no Espaço Escolar 
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uma comunidade mais justa, democrática e representativa da diversidade cultural 

natural de nossa formação. Nesse sentido, torná-los capazes de administrar 

conhecimentos diversos, misturando-os aos conteúdos programáticos das disciplinas, 

valorizando e incentivando seu debate crítico e reflexivo.  

 Mobilizamos aqui o conceito de “pedagogia decolonial” elaborado por Catherine 

Walsh179 e trabalhado pelas autoras Kelly Russo e Alessandra Almeida. Nele, a autora 

defende uma atuação docente preocupada em expor o racismo e as desigualdades raciais 

presentes na sociedade e história, desconstruindo leituras e atitudes, veladas ou 

explícitas, de discriminações às minorias sociais. Para que a escola contribua na 

transformação da realidade de discriminações, é preciso que o ensino abra espaço para 

os valores, ancestralidades e saberes dos negros e indígenas, derrubando e invertendo as 

estruturas educacionais, políticas essencialmente, carregadas do eurocentrismo da 

“colonialidade” do saber180.  

 

4.2.2 Em nome de Deus: A demonização aos elementos culturais e religiosos africanos 

no ensino 

 

 Segundo Kelly Russo e Alessandra Almeida,  

Pesquisas acadêmicas, meios de comunicação e associações negras têm 

denunciado os constantes ataques sofridos pelos terreiros de Candomblé e 

Umbanda com a expansão das religiões neopentecostais. Narcotraficantes 

‘convertidos’ têm expulsado inúmeros terreiros dos morros cariocas, 

dentre outras formas de racismo e violência historicamente impetradas 

contra as religiões de matrizes africanas, inclusive pelo Estado.
181 

 

 Como já temos visto no texto de Léo Nogueira e Wellington de Oliveira, as 

religiões evangélicas neopentecostais tomaram para si a luta contra o demônio no 

mundo, caracterizado por todos os elementos da cultura africana na sociedade brasileira, 

especialmente, a cosmologia afrobrasileira, representada pelas religiões de Candomblé e 

Umbanda. Apesar de não ser nosso objetivo aqui adentrar nas polêmicas religiosas da 

sociedade, vemos percebendo pelos relatos de docentes, nossas próprias experiências e 

estudos mais recentes que os extremismos religiosos estão se mostrando verdadeiras 

                                            
179WALSH, Catherine. Interculturalidad critica/pedagogia de-colonial. In: Seminario Internacional 

“Diversidad, interculturalidad y construcción de ciudad”, de 17 a 19 de abril de 2007. Bogotá. 

Memorias… Bogotá: Universidad Pedagogica Nacional, 2007. 
180RUSSO, Kelly; ALMEIDA, Alessandra. Yalorixás e Educação: Discutindo o Ensino Religioso nas 
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barreiras para a inserção de conteúdos afrorreferenciados em ambiente escolar, 

principalmente ao tratar-se das crenças e espiritualidades negras.  

 Este segundo desafio que pretendemos apresentar está plenamente conectado 

com o primeiro, acerca do colonialismo do saber. Isso porque, se o catolicismo tem 

abandonado ou progressivamente perdido a luta pela hegemonia do ensino eurocêntrico 

em um processo de secularização e racionalização, as religiões neopentecostais o tem 

substituído, porém de maneira radical e agressiva, bem como tem agido na sociedade. 

Conforme Luiz Fernando Oliveira e Marcelino Rodrigues, essa terceira onda de 

evangélicos pentecostais tentam recuperar a dominação cristã do conhecimento, 

invalidando e demonizando “tudo que não possa ser explicado ou compreendido pela 

igreja”182.  

Nessa perspectiva, os cultos afrobrasileiros, como a Umbanda e o Candomblé 

que viemos tratando neste trabalho, são os alvos do ódio e da intolerância religiosa, 

sendo chamados por “práticas de macumbaria”, “feitiçaria” e “magia negra”. Para os 

autores,  

A visão desses religiosos é bem peculiar, pois acreditam em uma 

oposição binária entre o “mundo” e a “igreja”. O mundo é o espaço do 

pecado, da violência e do vicio. Quem governa o “mundo” é o diabo, 

evocado nos cultos como o culpado das dificuldades e tragédias vividas 

pelos fiéis. Deus governa a “igreja”, que é a comunidade de fiéis reunida 

por um pastor que os encaminha ao caminho reto. Isso representa uma 

constante batalha do bem contra o mal, de Deus contra o diabo.
183 

 

Assim, seus ataques e radicalismos, provenientes da comunidade de pais, de 

alunos religiosos e, muitas vezes, da própria administração da escola, nos força a abrir o 

debate e a análise acerca deste novo obstáculo à implementação da Lei 10.639/03, bem 

como o foco deste trabalho, a saber, o conhecimento acerca das religiões de matrizes 

africanas em ambiente escolar. Se, inicialmente, nossa preocupação era com o como 

implantar os conteúdos afrorreferenciados no currículo escolar tradicional, provocando 

uma inversão e progressiva substituição das visões eurocêntricas, especificamente, no 

currículo de História, agora estamos lutando contra um racismo explícito, e de base 

religiosa, que nega e afasta qualquer conhecimento oriundo do mundo africano.  

Nas aulas de história da África ou cultura afrobrasileira, nas festas e 

comemorações culturais, como Festas Juninas e o Dia da Consciência Negra, na troca 
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de doces nos dias de São Cosme e Damião (católico e umbandista), em festas de 

Carnaval promovidas pela escola, entre tantos outros exemplos da diversidade religiosa 

e cultural brasileiras que perpassam o ambiente escolar, temos percebido uma enorme 

resistência na participação de pais e alunos, bem como da própria direção da escola no 

desenvolvimento desses eventos. Tradições escolares, essas datas são brechas e 

possibilidades pedagógicas para conectar a instituição de ensino com a sociedade, 

desconstruindo padrões, explicando as origens e influências sociais, trazendo as marcas 

de uma cultura diversa e plural para o território de produção de conhecimento que é o 

espaço da escola.  

 O que temos visto de mais interessante é a coincidência, já mencionada por 

Kelly Russo e Alessandra Almeida, acerca do crescimento dessas tendências religiosas 

radicais nas regiões periféricas e marcadas pela pobreza, principalmente, no estado do 

Rio de Janeiro, que é o que podemos observar de perto. Nossa principal questão está na 

marca negra dessa periferia, da baixada e carioca, que combate as próprias 

ancestralidades africanas no engajamento com a igreja neopentecostal. Isso significa 

que o embate maior entre ensino plural que inclui as referências da história e cultura 

africana e afrodescendente e a resistência evangélica recente se dá nas escolas públicas.  

Nesse sentido, se nas escolas particulares de alto padrão, que atendem as brancas 

elites econômicas do país e que são historicamente marcadas pelo racismo e 

discriminação, o principal desafio é implementar pedagogias antirracistas, de 

valorização do elemento negro na formação sociocultural da nação e convencer da 

relevância desses conhecimento para o futuro da sociedade, as escolas públicas, as 

escolas públicas de periferias, em que se esperava uma abertura maior e mais necessária 

pela identidade afrodescendente dos alunos, demonstram uma resistência tanto quanto 

ou até mais forte que as primeiras. Longe de generalizar a situação, percebemos a 

ausência de identificação negra daquelas comunidades escolares públicas e periféricas, 

além de uma incorporação e militância em nome dos simbolismos dominantes brancos, 

cristãos e europeus que temos falado no item anterior.  

Luiz Fernando Oliveira e Marcelino Rodrigues, apresentam um grosso registro 

de docentes acerca de situações em que ocorreram o embate entre o ensino baseado na 

Lei 10.639/03 e as resistências neopentecostais de seus estudantes. Na análise dos 

autores sobre determinadas falas e posturas dos estudantes, perceberam a tentativa clara 

de determinar o que será ou não objeto de ensino, cerceando as opções de debate, o 

desenvolvimento dos temas plurais em sala de aula e as visões científicas que vão de 
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encontro aos preceitos bíblicos, coagindo o professor a limitar-se aos conteúdos 

tradicionais do currículo. Assim, a escola, portadora e reflexo das diferenças e 

diversidades da sociedade, vem sofrendo uma repressão epistemológica, que padroniza, 

regula e limita as várias e inúmeras expressões culturais.  

Lembramos aqui que a própria base do cristianismo durante a dominação 

europeia dos povos desenvolveu fundamentações racistas e preconceituosas. 

Certamente, é por isso que esse grupo reproduz ideias que, arcaicas e marcadamente 

discriminatórias, resistem a integração de conhecimentos diversos e representativos dos 

diferentes grupos formadores da nossa nação. Segundo os autores,  

Em ambientes como a escola onde a diferença se faz presente, a relação 

entre as afinidades acontece em meio a tensões e conflitos que misturam 

concepções preconceituosas e tentativas de domínio epistemológico. Essa 

diferença é perseguida pela cruz que representa um paradigma 

eurocêntrico forjado na figura de um Jesus Cristo branco. Essa 

perseguição secular tenta se estabelecer através da dominação dos campos 

da cognição e do simbólico.
184 

 

 Por fim, nosso estudo pretendeu mostrar até aqui não uma crítica direcionada aos 

crentes evangélicos da corrente neopentecostal, mas como sua inserção no ambiente 

escolar tem sido prejudicial à já difícil e dura luta pela implementação plena da Lei 

10.639/03. Em especial, pretendemos mostrar como essas crenças radicais e 

reprodutoras de preconceitos e racismos podem se tornar um verdadeiro obstáculo no 

que tange nossa defesa acerca da introdução do tema das religiões de matrizes africanas 

no espaço escolar, que não apenas desaprovam o conteúdo como querem impedi-lo de 

entrar nas salas de aulas.  

 

 

4.3 O ensino das religiões de matrizes africanas no espaço escolar 

 

Nesta visão de mundo, os seres humanos, os objetos e os fenômenos da 

natureza são considerados como elementos constitutivos do cosmos, dos 

quais a água figura como elemento primordial da biomiticidade. No ser 

humano, existem porções de todos os elementos da natureza. Por isso, o 

destino dos homens e das mulheres é crescer, multiplicar e cuidar do 

universo, pois o desequilíbrio deste representa o infortúnio para a 

humanidade, devido ao entendimento de que as pessoas são partes 

intrínsecas de uma cadeia de forças que funciona em perpétuo movimento 

e de forma integrada e solidária, em que o menor descuido se traduz em 

desarmonia dos espaços da existência (òrun e àiyé), considerando os seus 

                                            
184OLIVEIRA, Luiz Fernandes de; RODRIGUES, Marcelino Euzébio.A Cruz, o Ogó e o Oxê: 

Religiosidades e Racismo Epistêmico na Educação Carioca. 36ª Reunião Nacional da ANPEd. Goiânia, 

29 de setembro a 02 de outubro de 2013, p. 2. 
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aspectos invisível e visível, interferindo fundamentalmente nas inter-

relações sociais.
185 

 

 A inserção do tema “religiões de matrizes africanas” no conteúdo escolar é 

relevante e inovadora, principalmente, por representar aqueles, descendentes de 

africanos ou não, que seguem essas crenças tão discriminadas em diversos espaços 

sociais. Se as diferenças e diversidades socioculturais fazem parte do ambiente escolar, 

todas devem ser acolhidas e legitimadas, tornando as instituições de ensino um espaço 

democrático e plural, que é a função social da escola na atualidade.  

A presença do tema nos discursos pedagógicos contribui, quando voltada para 

aqueles que não conhecem a cosmologia africana e afrodescendente, para diminuir o 

preconceito e gerar o respeito. Em nossa opinião, a produção de conhecimento sem 

proselitismos ou partidarismos é capaz de gerar aceitação e tolerância, seja qual for o 

tema. Na atual conjuntura de desrespeito étnico-racial e, como consequência, de racismo 

religioso, o ensino escolar deve se manifestar na intenção de criar empatia entre aqueles 

de origens culturais diversas, tal é a realidade plural das escolas brasileiras. 

 Neste trabalho, acreditamos que existem diversas maneiras de tocar no assunto 

das religiões de matrizes africanas através do ensino nas disciplinas escolares, contudo, 

trabalhamos com aquilo que temos familiaridade e experiência, o ensino de História. 

Marcadamente democrática e diversa, a graduação em História, desde os finais do 

século XX até a atualidade do século XXI, em especial nos cursos oferecidos pelas 

universidades públicas federais e estaduais brasileiras, tem desenvolvido fortes valores 

fundamentais de respeito às diferentes visões de mundo, da tentativa de compreensão 

dos homens em seus respectivos contextos, do desenvolvimento por historiadores, como 

Edward Thompson186 e Natalie Zemon Davis187, da chamada “história vista de baixo”, 

que dá voz aos indivíduos anônimos, desprestigiados, esquecidos ou silenciados pelos 

registros oficiais.  

A ampliação da tipologia das fontes possíveis, ainda, aliada aos conceitos 

importados da Antropologia, tem permitido ricas descobertas acerca da resistência e de 

vivências variáveis em relação aos padrões de comportamento impostos ou induzidos 

                                            
185JESUS, 2003, Apud VERGNE, Sandra Aparecida Gurgel. Teceres, Fazeres e Narrativas no Ensino 

Religioso: A cosmovisão africana como possibilidade de aplicação da Lei 10639/2003. 2016. 196 f. 

Dissertação (Mestrado em Ciência da Religião). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-

SP, 2016, p. 127 – 128. 
186THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1998.  
187 DESAN, Suzanne. Massas, comunidade e ritual na obra de E. P Thompson e Natalie Davis. In: HUNT, 

Lynn. A Nova História Cultural. 2ª ed. São Paulo: Martins fontes, 2001. p.63-96. 
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pelos governos e autoridades. Como exemplo importante desta inovação e ampliação de 

horizontes das pesquisas históricas, temos as releituras da Escravidão no Brasil, em que 

as gerações mais modernas, terceira geração após os escritos de Gilberto Freyre, 

publicam novos estudos que apontam para a agência do escravo nas negociações com 

seus senhores e autoridades, resistindo e criando estratégias de luta e acomodação 

dentro do sistema, apesar da inegável opressão a que estavam submetidos.  

 Assim, acreditamos que o ensino de História na contemporaneidade possui 

arcabouço teórico e embasamento prático para transformar um tema polêmico, alvo de 

muita resistência e injustiça social, em conteúdo disciplinar. Dessa forma, o afastamento 

científico que se propõe a pesquisa em História proporciona a abordagem do tema de 

maneira historicizada, ou seja, sem cair em proselitismos e pregações religiosas, 

possibilitando a apresentação e estudo da temática em sala de aula, sem provocar um 

sentimento invasivo de desrespeito e imposição de uma dada religião.  

 Nesse sentido, defendemos a transformação do tema das religiões de matrizes 

africanas, não mais em uma possibilidade de debate aberto inserido de maneira 

improvisada e aleatória pelos docentes, mas sim, enquanto objeto de estudo e de ensino 

do professor pesquisador, oriundo de leituras aprofundadas e conhecimento 

especializado. Torna-se, assim, fundamental o preparo do profissional para tratar deste 

tema, como qualquer outro e, em especial, tudo que toca a história do negro no Brasil e 

no mundo, através da formação continuada e da procura e oferta de cursos de 

especialização em Ensino de História e Cultura da África e Afrobrasileira, cujos 

programas incluam como disciplina a religiosidade africana e afrodescendente.  

 Tal processo de inserção da temática nos planos de curso escolares de História 

nos parece inovador ao inverter o cenário de colonialidade do saber, que tanto temos 

falado neste capítulo, marcado por uma moral religiosa cristã, europeia e branca. A 

introdução de outras vertentes religiosas, em especial as que sofrem preconceitos na 

sociedade diariamente, de maneira aberta e historicizada, contribui para equilibrar e 

desconstruir um currículo assinalado por uma única influência religiosa. Nesse sentido, 

conforme Antonio Gomes da Costa Neto, a inserção da temática das religiões afro 

“constitui o rompimento de um paradigma em voga desde a colonização ibérica, 
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marcada por valores de uma religião tradicionalmente católica ‘na qual se nasce sem 

necessidade de adesão ou escolha’ (CURY, 1988)”188.  

 Embora nossa própria classe de pesquisadores tenha colaborado, durante 

décadas no passado e presente, com a legitimação do saber hegemônico cristão europeu, 

perpetuando o racismo e o silenciamento dos grupos sociais minoritários e 

marginalizados, é chegada a hora de inverter e atualizar o discurso pedagógico, o 

conteúdo ensinado e o objeto de ensino. Por muito tempo, repetimos uma narrativa 

histórica pautada pelos ideais religiosos, burocráticos, econômicos e científicos 

importados e impostos pela dominação branca e europeia. Contudo, enquanto 

professores, devemos saber e divulgar aos nossos estudantes, de diversas origens e 

trajetórias, que a libertação da alma humana não está prescrita somente nas Sagradas 

Escrituras cristãs, ultrapassando esse obstáculo de uma verdade única e absoluta, 

contada e recontada sem crítica e alternativas por diversas gerações de professores de 

História, cuja formação foi colonializada até poucos tempo atrás.  

Precisamos repensar a história negra contada em sala nas aulas de História, com 

a preocupação de atender as necessidades de representação e inclusão de meninos e 

meninas afrodescendentes, de suas cosmologias ancestrais, criando uma ponte que os 

liga ao passado da construção nacional, denunciando os preconceitos étnicos e as 

desigualdades sócio-raciais permanentes e escandalosas em nosso país. Conforme 

Sandra Aparecida Vergne:  

Há uma necessidade de redescobrir, como negros e negras, a 

possibilidade de uma relação com o mundo, que permita encontrar a 

beleza de seu fenótipo, dos seus traços, e de sua história. Desta forma, as 

narrativas poderiam ser acolhedoras das vozes dos pais, avós, bisavós, 

tataravós, até que alcance outras vozes, que na aparente passividade e 

submissão, transgrediram ao cantar sua cosmologia na palavra.
189 

 

 Acreditamos ser perfeitamente possível reeducar o olhar sobre a História do 

Brasil e do mundo, aglutinando outros saberes alternativos acerca da civilização, para 

além dos produzidos na Europa. Integrar a visão de mundo dos africanos, afrobrasileiros 

e indígenas no ensino e na produção de conhecimento é abrir horizontes e novas 

perspectivas sobre o passado, acolhendo a diversidade e valorizando-a. 

                                            
188 NETO, Antonio Gomes da Costa. Ensino Religioso e as Religiões de Matrizes Africanas no Distrito 

Federal. 2010. 198 f. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade de Brasília – UNB, Brasília, 

2010, p. 14. 
189 VERGNE, Sandra Aparecida Gurgel. Teceres, Fazeres e Narrativas no Ensino Religioso: A 

cosmovisão africana como possibilidade de aplicação da Lei 10639/2003. 2016. 196 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciência da Religião). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, 2016, p. 

123.  
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Defendemos aqui que, apesar de todas as dificuldades de tratamento do tema em 

sala de aula, especialmente na disciplina de História, os professores devem resistir e 

insistir no ensino acerca das crenças de matrizes africanas, pois formadores de dezenas 

de gerações, contribuirão de maneira significativa para a derrota do racismo religioso, 

persistentes em nossa sociedade.  

Lembrando das incoerências e contradições presentes em todas as sociedades e 

religiões no mundo, conhecendo o tema para além de uma visão técnica e ingênua, se 

aprofundado acerca do valor da cosmologia para seus seguidores, nós, professores de 

História, devemos remontar a nossa trajetória afro-brasileira, trazendo para o diálogo 

escolar aquilo que sofreu processo de esquecimento e silenciamento, permitindo os 

descendentes negros e negras serem representados em toda sua complexidade humana, 

histórica e espiritual. Conforme Sandra Aparecida Vergne,  

A História da África e do negro no Brasil é o reconhecimento de que 

temos, ao menos, mais de dois terços da nossa história ligados 

diretamente ao continente africano. Este aspecto não pode ser 

invisibilizado, nem esquecido. Nossa história não passa apenas por 

Espanha e Portugal. As marcas da presença africana estão nos traços de 

nossa vida cotidiana.
190. 

 

 Como nos lembra Antonio Costa Neto, as “religiões de preto” já surgiram como 

forma de resistência cultural e de preservação da identidade étnica, persistindo nas 

estratégias clandestinas, discretas e dissimuladas de afirmação de seus valores e 

cosmologias sobrevivendo e sendo reconstruídas diversas vezes até hoje191. Resistiram 

as prisões, deslocamentos, a separação de um povo e lugar, às correntes, aos castigos, a 

exclusão e a marginalização. As religiões surgidas na diáspora africana na América 

foram o resultado de uma sobrevivência política, possível graças à capacidade de se 

reinventar, se reorganizar e reconstruir um povo e uma cultura, apesar de todas as 

adversidades impostas pelo colonizador. Conforme Sandra Aparecida Vergne, “O que 

sacriliza este gesto é o que os liga, não à geografia do lugar, mas a possibilidade de se 

virar do avesso para continuarem conectados com deuses africanos.”192. 

                                            
190 Op. Cit., p. 140.  
191 NETO, Antonio Gomes da Costa. Ensino Religioso e as Religiões de Matrizes Africanas no Distrito 

Federal. 2010. 198 f. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade de Brasília – UNB, Brasília, 

2010, p. 9. 
192VERGNE, Sandra Aparecida Gurgel. Teceres, Fazeres e Narrativas no Ensino Religioso: A 

cosmovisão africana como possibilidade de aplicação da Lei 10639/2003. 2016. 196 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciência da Religião). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, 2016, p. 

124. 
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 Conforme Rosa Margarida de Carvalho Rocha193, a lógica religiosa africana é 

universal, pois cada elemento pertencente ao mundo está dinamizado em uma 

totalidade, existindo uma relação de interdependência entre todas as partes. Segundo a 

autora, um indivíduo é entendido como singular, porém marcado pelo comunitarismo e 

coletivismo social ao qual pertence. Cosmovisão africana é uma trajetória de vida 

marcada pela humanização e sua constante interligação com o coletivo, em que ubuntu, 

cujo significado é “sou porque somos”, regra a vida dos indivíduos. Assim,  

Cosmovisão africana é a ótica africana sobre o mundo e suas relações; 

representa princípios que orientam o viver africano, seu modo de 

organização social, seus valores e formas de ver e entender o mundo. Ela 

não surge fora do espaço e do tempo; é dinâmica uma vez que é 

construída com sabedoria e arte pela tradição e atualizada com sagacidade 

e coragem por seus herdeiros.
194 

  

Partindo de bases legais, a Lei 10.639 de 2003 obriga as disciplinas escolares a 

tratarem de cultura e história africana e afrobrasileira, 

O sucesso das políticas públicas de Estado, institucionais e pedagógicas, 

visando a reparações, reconhecimento e valorização da identidade, da 

cultura e da históriados negros brasileiros depende necessariamente de 

condições físicas, materiais, intelectuais e afetivas favoráveis para o 

ensino e para aprendizagens; em outras palavras, todosos alunos negros e 

não negros, bem como seus professores, precisam sentir-se valorizados e 

apoiados. Depende também, de maneira decisiva, da reeducação das 

relações entrenegros e brancos, o que aqui estamos designando como 

relações étnico-raciais. Depende,ainda, de trabalho conjunto, de 

articulação entre processos educativos escolares, políticas públicas, 

movimentos sociais, visto que as mudanças éticas, culturais, pedagógicas 

epolíticas nas relações étnico-raciais não se limitam à escola.É importante 

destacar que se entende por raça a construção social forjada 

nas tensas relações entre brancos e negros, muitas vezes simuladas como 

harmoniosas, nada tendo a ver com o conceito biológico de raça cunhado 

no século XVIII e hojesobejamente superado. Cabe esclarecer que o 

termo raça é utilizado com frequência nasrelações sociais brasileiras, para 

informar como determinadas características físicas,como cor de pele, tipo 

de cabelo, entre outras, influenciam, interferem e até mesmodeterminam o 

destino e o lugar social dos sujeitos no interior da sociedade brasileira.
195 

 

                                            
193 ROCHA, Rosa Margarida de Carvalho. A pedagogia da tradição: as dimensões do ensinar e do 

aprender no cotidiano das comunidades afro-brasileiras. Paideia – Revista do curso de Pedagogia da 

faculdade de Ciências Humanas, Sociais e da Saúde da Universidade FUMEC, Belo Horizonte, Ano 

8, n. 11, p. 31 – 52, jul./dez. 2011.   
194ROCHA, 2011, p. 2, Apud VERGNE, Sandra Aparecida Gurgel. Teceres, Fazeres e Narrativas no 

Ensino Religioso: A cosmovisão africana como possibilidade de aplicação da Lei 10639/2003. 2016, 196 

f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Religião). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-

SP, 2016, p. 119. 
195BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes 

CurricularesNacionaispara a Educaçãodas RelaçõesÉtnico-Raciaise para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana. 10.03.2004. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.nr/dmdocuments/cnecp_003.pdf>. Acesso em 29 jan. 2018. 
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Se o modo de vida africano e dos seus descendentes na diáspora americana é 

inseparável de suas cosmologias, como vimos na citação de Rosa Margarida Rocha, 

devemos apresentar esses indivíduos em toda a sua complexidade, incluindo suas 

crenças religiosas. Assim, legalmente amparados, nos apoiamos nas atuais campanhas, 

debates e manifestações pela liberdade de culto, pluralidade religiosa e aceitação das 

diversas crenças na nação brasileira, bem como no dever social e posição política da 

escola de se envolver nesse contexto, não assumindo partidarismos religiosos, mas não 

se isentando do engajamento por uma sociedade mais justa. Novamente conforme 

conclui Sandra Aparecida Vergne,  

A inserção da cosmovisão africana no currículo escolar abre a 

possibilidades políticas e sociais, cria-se condições para superar 

preconceito há muito tempo internalizados pela sociedade e por nós, 

preconceitos naturalizados. Esta inserção não implica em mudar todo o 

currículo escolar, mas permitir o atravessamento desta percepção de 

mundo na compreensão dos conteúdos previstos.
196 

 

Nesse contexto, a escola, por ser parte importante do sistema de transmissão 

cultural, deve incorporar e ensinar acerca das diversidades e singularidades presentes na 

sociedade e que perpassam as salas de aula. Enquanto meio de transmissão de 

conhecimentos legítimos e oficiais, através do processo de ensino-aprendizagem, tem 

importante participação na veiculação e valorização dos elementos que compõem a 

nação brasileira. Assim, a escola é ferramenta importante e, em nossa perspectiva, 

fundamental para a desmistificação e de des-demonização históricas das religiões de 

matrizes africanas, fragmentando o monopólio cristão do ensino, e contribuindo para a 

liberdade de religião e o combate ao racismo religioso. Portanto, a escola e seus 

profissionais não podem ficar alheios a esse posicionamento, essencialmente, político.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
196 VERGNE, Sandra Aparecida Gurgel. Teceres, Fazeres e Narrativas no Ensino Religioso: A 

cosmovisão africana como possibilidade de aplicação da Lei 10639/2003. 2016. 196 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciência da Religião). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, 2016, p. 
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5UM RELATO DA EXPERIÊNCIA DOCENTE 

 

 Neste capítulo será apresentada uma breve descrição crítica de nossa prática 

docente, especificamente, quando aplicamos as ideias e defesas deste presente estudo. 

Assim, esta parte do nosso estudo pretende relatar a experiência de apresentar uma aula 

para o ensino básico voltada para a religião e religiosidade africana e afro-brasileira.  

 Aqui, trazemos as possibilidades pedagógicas encontradas para a abordagem do 

tema em turmas de 4º ano e 5º ano do ensino fundamental, de colégio de rede particular 

de ensino, localizado na zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Junto à descrição das 

propostas de aula, apresentaremos nossa avaliação das atividades, a reação da 

coordenação, dos alunos e responsáveis, a reprodução e desconstrução de preconceitos 

pelos educandos, bem como um balanço de nossa experiência.  

 

 

5.1 Uma cara escola preparatória  

 

 Apesar de não expormos a escola que aqui será referida, por motivos 

profissionais e éticos, alguns dados são importantes para que se crie um contexto sócio-

cultural no qual foram propostas as atividades. Localizada em um bairro da zona Norte 

carioca, a escola particular analisada possui cerca de 50 anos de história, oferecendo 

vagas atualmente do ensino infantil ao pré-vestibular. Objetivando a preparação para 

concursos desde sua criação, a instituição é estruturada para propiciar aos alunos 

condições de ingresso por prova em escolas públicas de alto nível, como os Colégios de 

Aplicação, o Colégio Pedro II, o Colégio Militar, o Colégio Naval, o IMI, o ITA, entre 

outras, realizadas nas séries do 5º ano do ensino fundamental, 9º ano do ensino 

fundamental e 3º ano do ensino médio.  

Importante ressaltar, a escola é declaradamente laica, retirando quaisquer 

indícios de cultura popular que represente uma dada religião, visto a diversidade de 

credos dos alunos que a frequentam. Nesse sentido, Festa Junina, Festa de Natal, Dia de 

São Cosme e Damião, entre outros, foram transformados, renomeados ou excluídos do 

calendário escolar. Apesar disso, inevitavelmente, a escola precisa respeitar os feriados 

municipais, estaduais e federais, muitos dos quais ocorrem em homenagem a datas 

santas católicas.  
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Com os ótimos resultados conseguidos desde sua inauguração, a escola cobra 

atualmente uma mensalidade comparativamente acima da média das outras escolas do 

bairro, atendendo principalmente alunos de família de classe média oriundos, 

principalmente, de bairros da zona Oeste e das áreas mais valorizadas da própria zona 

Norte, como Tijuca, Vila Isabel, Grajaú, Maracanã e Méier. Com a exceção de uns 

poucos alunos bolsistas ─ cerca de 10% ─, a maioria dos alunos paga o valor total da 

mensalidade, que aumenta proporcionalmente à série escolar.  

Por causa de seu objetivo social, preparatório para os concursos nacionais, a 

escola oferece um ensino tradicional, caracterizado pela enorme quantidade de 

exercícios e materiais de revisão. Assim, junto aos de livros do sistema de ensino 

adotados pela escola, pagos adicionalmente ao valor da mensalidade, a escola faz uso de 

um material didático produzido pelos próprios profissionais da instituição, como 

apostilas de exercícios e resumos de conteúdos, inclusos no contrato para o ingresso na 

instituição.    

O conteúdo curricular de seu ano letivo, especialmente nas disciplinas de 

Matemática e Português, termina na metade do segundo semestre, atendendo ao 

calendário de provas dos concursos. Tendo por base os conteúdos cobrados nas 

referidas provas de concurso, a distribuição das disciplinas na grade horária escolar 

prioriza as ciências exatas além da disciplina de Português, que acumulam a maioria de 

tempo/aula em relação às ciências humanas, menos exigidas nos certames de nível 

escolar.  

Este perfil pedagógico tradicional da escola, com resquícios do ensino tecnicista 

em que se fundou inicialmente, determina diretamente a atuação docente em sala de 

aula, tornando-o objetivo e conteudista mesmo nas disciplinas das ciências sociais. Este 

perfil também determina a clientela da escola, que se mostra conservadora em relação 

aos métodos mais atualizados e democráticos de ensino.  

Assim, o professor das matérias humanas tende a esquematizar as explicações, 

reduzindo-as objetivamente, tornando-as respostas de perguntas de múltipla escolha. 

Com exceção de alguns docentes mais comprometidos com a formação social do 

educando, o aluno nesta instituição dificilmente é estimulado ao desenvolvimento de 

um pensamento crítico ou reflexões criativas e alternativas sobre o conteúdo de 

História, Geografia, literatura, Português e Sociologia, sendo exigido que o mesmo 

decore informações dessas disciplinas, em um treinamento contínuo de responder 

questões de prova.  
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Há dois anos, a escola adotou um sistema de ensino que produz e fornece seu 

próprio material didático. As queixas e críticas de parte dos docentes, vinculados há 

anos com a instituição de ensino, versaram sobre a subjetividade dos conteúdos 

propostos, sua organização temática, a quantidade de informações mobilizadas, a 

inclusão de temas sociais e culturais, entre outros. Em especial, os professores mais 

antigos das disciplinas sócio-humanas questionaram a inovação de temas extras em 

relação ao plano de curso habitual da instituição de ensino, como, por exemplo, a 

História, Cultura, Literatura africana e afrobrasileira.  

Mesmo sem modificar os objetivos específicos do ensino desta escola, ou sem 

alterar drasticamente o processo de ensino-aprendizagem tradicional, o sistema de 

ensino adotado permitiu a inclusão de temas mais atualizados e debates mais engajados. 

Isso provocou uma dupla reação: professores cansados e despreparados para conduzir o 

material e articulá-lo á proposta da escola; e professores animados com as 

possibilidades temáticas e pedagógicas abertas com a adoção do novo material, ainda 

que inicialmente inseguros. A aparente incompatibilidade entre as possibilidades dos 

livros didáticos e o histórico pedagógico tradicional da instituição tem causado 

conflitos, inclusive, na própria direção, que muitas vezes não está aberta às propostas e 

debates atualizados oportunizados pelo material.  

Enquanto professores da casa, de formação em Licenciatura recente e fortemente 

inclinados a concordar com as propostas do material elaborado pelo sistema de ensino 

contratado pela escola, acreditamos que o mesmo pode servir de base para a introdução 

obrigatória de assuntos com grande impacto e representatividade social, muitas vezes, 

ignorados ou silenciados pelo tradicional ensino conteudista. Assim, será possível 

melhorar qualitativamente o ensino da instituição, gerando alunos de conhecimento 

mais amplo e mais completo, tanto nas ciências exatas quanto em sua formação 

humana.  

Tendo sido aluna da instituição desde a alfabetização até o 3º ano do ensino 

médio e, agora, atuando como docente nela, é possível avaliar as mudanças no ensino 

das ciências sociais com a adoção do novo material didático. Assim, observamos a 

transformação do aprendizado antes tradicional, eurocêntrico, cristão e conteudista em 

um ensino mais abrangente, de tendência cultural, atualizado diante das novas e 

irrefutáveis demandas sociais.   

Conforme nossa experiência, trataremos aqui, especificamente, do ensino de 

História do 4º ano e do 5º ano do ensino fundamental, que, na referida instituição, já 
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possui as matérias de História e Geografia separadas e independentes entre elas, apesar 

dos temas serem conscientemente aproximados em alguns momentos. O material 

didático de História para o 4º ano do ensino fundamental conta com três livros 

principais e um extra, de pretensão formativa. Cada um dos três livros trata da formação 

da sociedade brasileira em seus múltiplos aspectos culturais, políticos e econômicos, 

apresentando as perspectivas dos diferentes grupos que a constituíram. O Livro 1 aborda 

perspectiva histórica e a presente realidade do indígena, o Livro 2 apresenta o enredo 

branco português, avançando desde as “Grandes Navegações” até “Invasões 

holandesas” e, por fim, o Livro 3 traz a perspectiva negra, desde a vida na África, a 

escravidão dos negros, a travessia, os trabalhos forçados até o processo de abolição da 

escravatura.  

 Como é possível perceber, o material didático trata, a partir de uma ordem 

temática, das diferentes narrativas possíveis para uma mesma história nacional, 

promovendo a inclusão de todos legítimos responsáveis pela constituição da identidade 

brasileira. Foi em cima de sua abordagem no Livro 3, acerca dos povos africanos, que 

planejamos a atividade voltada para a valorização da cultura afro-brasileira, em 

especial, o processo de formação das religiosidades de matrizes africanas como 

resistência ao repressor cenário católico e branco europeu.  

Em contraposição, o material didático da disciplina de História utilizado pelas 

turmas de 5º ano preparatório é composto por duas apostilas produzidas pelo corpo 

docente da instituição. O conteúdo programático para esta série é, basicamente, História 

do Brasil, desde a “Chegada dos portugueses” até “República Contemporânea”. Apesar 

de ser perceptível a tentativa de uma abordagem social para além da política e da 

econômica, esta é pouco crítica e muito superficial.. Acreditamos que os nossos alunos 

são capazes de refletir criticamente, desconstruir e construir um aprendizado histórico 

democrático, humanizado e preocupado com as questões sociais, atualizando, assim, a 

produção de conhecimento escolar e seu vínculo necessário com a produção de saberes 

acadêmicos. 

Nossa atividade proposta para as turmas de 5º ano foi em cima do capítulo “A 

Abolição da Escravatura”. Como não havia brechas explícitas para inserção do tema das 

religiões de matrizes africanas, como no livro 3 do 4º ano, decidimo-nos por uma 

atividade que trouxesse a referência a esta religiosidade, a partir de um terreiro e sua 

mãe de santo sem, contudo, aprofundarmos o tema. Assim, em virtude do tempo e das 



101 
 

 

limitações impostas pela coordenação da escola, decidimo-nos por inserir um 

representante histórico de terreiro no quadro de abolicionistas negros do século XIX.  

O corpo docente do nível Fundamental I é composto por 13 mulheres acima de 

35 anos, além de 2 professores homens de educação física e 3 professoras com menos 

de 30 anos. Todas possuem ou a Licenciatura plena na matéria que leciona ou são 

portadoras do diploma do curso médio de Formação Normal de Professores, bem como 

do curso pós-médio de Formação de Professores, que habilitam para o ensino dos anos 

iniciais do fundamental.  

A maior parte das docentes de sala com nível superior é formada nas faculdades 

de Pedagogia, Letras / Português e Matemática, com a exceção de duas profissionais 

formadas em Biologia e outras duas em História, onde nos encaixamos. Com relação às 

formações continuadas que incluem o ensino de cultura africana, foco deste trabalho, 

apenas três professoras possuem especialização, duas em Literatura Africana e uma em 

Ensino de História da África, caso este onde também nos inserimos.  

A coordenação da escola é formada por uma diretora, antiga docente de 

Matemática da instituição, uma orientadora especialista em psicopedagogia e um 

coordenador concluinte do curso de Educação Física. Todos formados em curso 

específico para coordenação pedagógica em escolas.  

 

 

5.2 As propostas pedagógicas 

 

 Apesar da ausência de autodeclaração de cor ou raça entre os alunos analisados, 

podemos perceber a predominância da cor de pele clara e de traços caucasianos na 

maioria dos alunos dos dois anos. Como raça no Brasil está diretamente relacionado a 

aparência e não a ascendência, este dado nos foi importante e expressivo do público 

alvo desta unidade escolar. Assim, são poucos alunos negros e pardos na instituição 

analisada, variando entre 3 ou 4 por sala de aula, em turmas entre 20 e 35 alunos. Os 

alunos de ascendência indígena são ainda menos numerosos, contabilizando do total das 

turmas analisadas apenas 2 alunos.  

Além de marcadamente brancos, a maioria dos alunos dos diversos fenótipos 

tem boas condições financeiras, dado já mais precisado, percebido através das pesquisas 

propostas por algumas das atividades de Geografia que tratavam de “censo 

demográfico” e “setores econômicos”. Isso porque, as bolsas oferecidas pela escola não 
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estão relacionadas a critérios de pobreza, mas são formas de premiações para os 

primeiros colocados nas provas de ingresso para a instituição, os chamados “Bolsões”, 

que captam bons alunos da cidade, de classe média ou carentes, para as turmas de ponta 

da escola, processo seletivo popular entre as escolas preparatórias da zona Norte.  

Podemos concluir que o perfil das turmas do colégio analisado reflete muito das 

características da sociedade brasileira, pois, com um recorte de classe média, a maioria 

dos alunos vive em boas condições financeiras, viajam frequentemente para o exterior e 

são filhos de pais jovens com nível superior completo. Ainda, são, em sua esmagadora 

maioria, brancos cristãos ─ católicos e evangélicos ─, com pouco quantitativo de 

umbandistas e candomblecistas por turma, como veremos mais adiante.   

 A ausência de grande contingente de negros e pardos, bem como de pobres e 

carentes, não deslegitima nossa intenção de valorização das heranças africanas em 

ambiente escolar, visto que os fortes traços da africanidade histórica estão presentes, 

para além da biologia e da origem racial, na cultura brasileira, na religiosidade popular, 

em palavras e expressões do cotidiano, bem como em festas populares e na culinária 

nacional. Mais ainda, acreditamos que as tentativas de combate ao racismo devem ser 

realizadas para qualquer público étnico, pois o preconceito racial é um problema de toda 

a sociedade e não exclusivamente negro. Assim, analisaremos as atividades 

separadamente por série e turma.  

 

5.2.1 Atividade sobre os orixás para a turma de 4º ano  

 

 Dedicamos para o 4º ano em 2017 debates e aprendizagens voltadas para a 

valorização cultural africana e indígena, bem como para o respeito à diversidade 

brasileira, ocasionadas muito em função da abertura e possibilidades apresentadas pelo 

livro didático recém-adotado pela escola. Dentre as atividades desenvolvidas junto aos 

alunos, voltadas para as heranças negras em nossa sociedade, uma delas versou sobre os 

orixás e a religiosidade de matriz africana no Brasil.  

 Em breve resumo, iniciamos nossa atividade com uma apresentação e discussão 

teórica sobre a formação das religiosidades negras durante o período de escravidão nas 

Américas ─ a diversidade de cultos, a sobrevivência deles na discrição de irmandades 

negras e na noite das senzalas, sua manutenção diante das gerações mais jovens etc.  

Mobilizando o conceito de sincretismo religioso, apresentamos os santos católicos que 

eram alvos da dissimulação africana no culto às suas divindades, os orixás. Tocamos, 
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ainda, na problemática da obrigatoriedade do catolicismo aos indivíduos cativados de 

África, bem como as formas de resistência silenciosas e pacíficas, genericamente 

culturais.  

 Assim, utilizamos um gancho sobre mitologia africana oferecido no livro 

didático e criamos uma aula a parte, interativa e com diversos elementos lúdicos, para 

trazer para o campo de conhecimento de crianças de 9 anos de idade um enriquecido 

patrimônio imaterial religioso de origem negra, escrava e africana. Nossa intenção foi 

tornar o estudo dos orixás um conhecimento divertido e interessante acerca das religiões 

de matrizes africanas, cujas características gerais concluíram a aula. Para isso, 

utilizamos os desenhos produzidos pelo quadrinista baiano Hugo Canuto, que recriou a 

história Os Vingadores, da marca Marvel, substituindo os super-heróis tradicionais por 

orixás afrobrasileiros ─ ver Anexo A (plano de aula) e Anexo B (slides apresentados 

aos alunos).   

Apesar de toda a aula precisar de uma avaliação, a direção da escola vetou a 

obrigatoriedade da mesma, apenas permitindo que fosse estimulada a faculdade da 

produção ou pesquisa acerca do tema. A ação da direção se fundamenta na preocupação 

acerca da negativa dos pais evangélicos, que poderiam desaprovar qualquer avaliação 

formal do tema e da aula. Assim, desmotivados com a oposição da autoridade escolar e 

avisando informalmente a possibilidade de pesquisa e produção de trabalhos aos alunos 

do 4º ano, fomos surpreendidos com diferentes reflexões dos alunos em sala na aula do 

dia seguinte, que acabou sendo dedicada especialmente para isso.  

Dessa forma, surgiram perguntas diversas sobre as religiões e mitologias 

africanas, colocações de justiça racial, tolerância religiosa, relatos familiares a princípio 

velados e secretos ─ que nunca ficam em segredo quando ao conhecimento de uma 

criança e no elo de confiança com o professor ─, além de três trabalhos espetaculares, 

que fizemos questão de expor no mural da sala de aula ─ ver Anexo C (produção 

discente).  

 A produção de trabalhos e o interesse dos alunos nos estimularam a tentar 

novamente a integração do tema em uma questão da prova mensal. Assim, incluímos na 

prova uma questão valendo 0,6 ponto, comunicando às demais docentes da disciplina e 

à direção, e retornando sobre o sucesso da atividade diante dos alunos da turma de 4º 

ano. Inicialmente, por ser baseada em conteúdo do livro didático, nenhuma oposição foi 

feita acerca da questão, transparecendo um desfecho vitorioso depois da frustração 
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anterior. Entretanto, ao recebermos as provas da gráfica, a questão havia sido censurada 

pelos diretores gerais, que apagaram e substituíram a questão.  

 A justificativa que recebemos da coordenação foi que o tema seria demasiado 

“pesado” para crianças de 9 anos, no sentido de ser uma religião envolta de mistérios e 

magias, demonizada. Ainda que a questão se restringisse a uma mitologia politeísta, 

seguida por todo um continente, a direção preferiu excluir o tema na prova, justificando 

a proteção dos alunos. Interessante que estamos cotidianamente lidando com um 

cristianismo que pune, que cobra, que envia almas pecadoras pro inferno, um lugar de 

sofrimento eterno, e não há veto ou cuidado ao se falar com crianças sobre isso, ficando 

provado tratar-se de racismo religioso por parte da autoridade escolar.  

 Mais uma vez, inconformados e vencidos fomos surpreendidos, dessa vez por 

alguns dos pais dos alunos do 4º ano, que parabenizaram a aula e atividade proposta, 

pela tentativa de criar tolerância e conhecimento sobre outras religiosidades livre de 

preconceitos. Em uma das falas dos responsáveis, uma mãe agradeceu, especificamente, 

por abrir espaço de diálogo entre ela e o filho, pois com medo da reação dos colegas e 

outros pais, não inseria o filho na Umbanda, religião que seguiam discretamente.  

 

5.2.2 A resistência abolicionista no terreiro: aulas do 5º ano  

  

 Para as três turmas de 5º ano preparatório, propusemos uma atividade de 

continuidade do capítulo de História “A Abolição da Escravatura”, realizada em duas 

aulas. Em um primeiro momento, cumprimos o conteúdo do material didático, lendo e 

debatendo sobre a luta negra no século XIX. Desconstruindo a visão pouco atualizada 

da apostila sobre as leis abolicionistas, a pressão inglesa e sobre D. Isabel, a Redentora, 

o final da aula foi dedicado a tratar das pressões construídas por abolicionistas negros, 

de diferentes entidades sociais, letrados e pertencentes a uma elite negra e mestiça da 

segunda metade do século.  

 Assim, a aula seguinte foi montada com o objetivo de exemplificar e ampliar o 

conhecimento desses alunos acerca da luta negra no Brasil, apontando para uma vitória 

abolicionista, construída por pelo menos um século. Em nossa perspectiva, tratar desses 

personagens de extrema importância, bem como de outros que ainda precisam ser 

lembrados com mais frequência, gera certo heroísmo e protagonismo negro no Brasil, 

valorizando a difícil e cara agência afrobrasileira por seus direitos e reconhecimento nos 

500 anos de dominação e exclusão ─ ver Anexo D (plano de aula).  
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 Sob o título de “Os abolicionistas negros no Brasil no Segundo Reinado”, 

apresentamos o histórico e imagens de importantes militantes da elite negra brasileira no 

processo e luta pelo fim da escravidão. Nosso objetivo foi mostrar como, na diversidade 

de suas atividades e reconhecimentos sociais, negros e mestiços lutaram de diferentes 

formas pela resistência e pela liberdade afrodescendente no país. Os abolicionistas 

selecionados para esta aula foram: Aleijadinho, Machado de Assis, Luiz Gama, Luiza 

Mahin, André Rebouças, José do Patrocínio, Chiquinha Gonzaga, Paula Brito e, 

finalmente, Mãe Aninha.  

 Dentre escritores, advogados, jornalistas, militantes, músicos, artistas e 

engenheiros, inserimos uma mãe de santo, cujo papel histórico na formação de terreiros 

de Candomblé foi importantíssimo. Terreiro no século XIX era resistência cultural e, 

dentro do contexto de dominação racista da época, também era resistência política. 

Assim, utilizamos dois slides para falar de Mãe Aninha, um com seu retrato e outro com 

sua história pessoal e do terreiro fundado no contexto do Abolicionismo no Brasil ─ ver 

Anexo E (slide “Mãe Aninha”).    

 Em duas das três turmas a atividade foi muito produtiva e contou com uma 

segunda sequência de slides acerca das desigualdades raciais na atualidade do país. 

Como imaginávamos, o slide provocou a inquietação de muitos dos alunos, que, 

curiosos e interessados, fizeram colocações e perguntaram sobre o surgimento e 

manutenção do Candomblé e da Umbanda. Em resposta, tivemos o cuidado de não 

aparentar qualquer tipo de pregação religiosa, respondendo de maneira científica e 

historiográfica, conforme propusemos em nossa análise.  

 No entanto, para nos provar que nunca teremos o controle total das dinâmicas 

em sala de aula, na última turma de apresentação da aula temática, de fato a mais falante 

e inquieta da série na escola, tivemos dificuldade de debater o tema, bem como de 

apartar a briga entre os alunos. Até o slide de apresentação da Mãe Aninha, a aula 

ocorria em sua turbulência habitual, porém, bastou um comentário preconceituoso, 

seguido de um risinho, para que todo planejamento fosse interrompido definitivamente.  

 Uma das alunas, que costuma fazer piadas de todas as palavras e expressões que 

surgem em sala de aula, disse achar o nome ‘Mãe Aninha’ muito ridículo e que 

ninguém deveria se chamar assim, rindo bastante e repetindo a frase. Antes de nossa 

intervenção coerente, respondendo sobre a importância de conhecer, respeitar o termo e 

seu significado, o único aluno declaradamente candomblecista, e um dos 3 negros desta 

sala, se manifestou, dizendo a colega de turma que ela estava cometendo uma prática 
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racista, porque essa religião era de negro, como a moça da imagem no quadro (Mãe 

Aninha). Completou dizendo que ela deveria tomar cuidado, pois isso era a religião de 

muitas pessoas, inclusive dele e de seus pais. Outro aluno, coroinha de uma igreja 

católica e amigo do estudante ofendido, contribuiu dizendo que a atitude da colega era 

uma prática preconceituosa e que ela deveria pedir desculpas, pois ofendeu alguém com 

um comentário desses, fora ter interrompido a aula.  

 Como desfecho da situação, a aluna que realizou o comentário, aos berros, 

repetia para mim “Ele me chamou de racista!”, “Isso é um absurdo!”, “Ele me 

ofendeu!”, “Ele precisa ser punido.”. Não conseguindo acalmar a estudante, fizemos 

breve conclusão sobre o cuidado com os comentários que podem ofender colegas de 

diferentes religiões e culturas, além da necessidade de se respeitar a religião do outro, 

principalmente após ter conhecimento sobre o que é. Retirei ambos de sala quando 

ameaçavam se bater e encaminhei-os á Direção, ainda incrédula por ter perdido o 

controle da aula para uma menina de 10 anos que se sentia ofendida por ser tachada de 

racista quando de fato o fora.  

 Já na sala da direção, a própria diretora, junto da orientadora pedagógica, disse 

para a menina que ela quem provocou a ofensa e que recebeu como resposta a 

indignação do colega candomblecista. Insistindo que o aluno deveria ser punido por, 

sem provas suficientes, chamá-la de racista, saiu inconformada e, novamente, aos berros 

da sala da diretora. A surpresa com o ceticismo e frieza com que a profissional tratou o 

caso, respondendo sem rodeio à crise da menina, durou pouco, pois poucos minutos 

após a retirada dos alunos, fomos questionados se falávamos de religião em sala, algo 

absurdo e proibido pela escola. Nossa justificativa foi baseada no objetivo abolicionista 

da apresentação, demonstrando diferentes espaços de resistência negra no século XIX, 

inclusive nos terreiros de Candomblé. Assunto encerrado com a diretora e a orientadora 

e nada de pais na escola até agora.  

 Acreditamos que para os alunos das turmas que souberam socializar as 

informações, exercitando o respeito e compreendendo o objetivo da atividade, as 

propostas das aulas foram bastante expressivas e enriquecedoras. No entanto, para uma 

turma, em que o trabalho permaneceu interrompido para evitar novo estresse, o 

aprendizado foi menor e restrito. Não há fórmulas para realizar atividades como essas, 

porém sugestões e algumas referências.  

O cotidiano das relações dentro de sala sempre nos surpreende, bem como as 

barreiras burocráticas da direção escolar que nos limitam e nos forçam a encontrar 
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formas discretas de tratar assuntos tidos como problemáticos. Contudo, essas 

dificuldades não podem resultar na nossa desistência e desestímulo além do temporário, 

posto que temas tão necessários, como o das religiões de matrizes africanas, precisam 

contar com nossa insistência, inquietude e determinação.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Nosso trabalho teve como foco defender a inclusão no ensino escolar de História 

de conteúdos acerca das religiões de matrizes africanas, importante parte constituinte da 

cultura desses povos no Brasil. Acreditamos que esta seja uma maneira eficiente de 

combate ao crescente racismo religioso em nossa sociedade, bem como democratizar e 

descolonizar os currículos desta disciplina, ainda marcadamente eurocêntrico e cristão.  

Buscamos articular a responsabilidade social da escola no combate à 

discriminação social contra as religiosidades negras e a necessidade de se transformar o 

ensino no Brasil, representando as diversas identidades formadoras da nossa população. 

Cientes de não ser um trabalho simples de se conseguir diante da resistência da direção 

e do corpo de pais das escolas, e diante da pouca historiografia produzida sobre o 

assunto, seguros na Lei 10.639/03, devemos insistir na validade da escola como 

ferramenta de transformação social a longo prazo.  

Iniciamos nossa análise observando o preconceito racial e a exclusão da 

população negra brasileira nos últimos 128 anos pós-abolição. Observamos que aos 

negros e às negras do Brasil foram e são negadas as mais variadas formas de 

representação no país, seja histórica, social, empregatícia, escolar, política etc. 

Entendemos que as diferentes formas de racismo foram se atualizando e se assimilando 

no cotidiano da sociedade através da manutenção do que Lia Vainer Schucman197 

chamou de “branquitude”, ou seja, de um poder silencioso e hegemônico da população 

branca sobre os demais grupos étnicos historicamente colonizados.  

Percebemos aqui que a “branquitude”, cristã e europeia, permaneceu rejeitando e 

“demonizando” diversos aspectos da cultura dos povos dominados e de seus 

descendentes, em especial, as religiões de matrizes africanas. A situação instaurada e 

mantida por esse poder hegemônico branco tenta negar e silenciar os tambores de 

terreiros de Candomblé e Umbanda no país, prática essa que classificamos como 

racismo religioso.  

O currículo comum da disciplina de História ainda reflete o poder hegemônico 

branco, cristão, europeu, colonializado etc, reforçando e reproduzindo a “branquitude” 

nas malhas mais miúdas da nossa sociedade. Nesse sentido, o conteúdo da disciplina 

não apenas não inclui as diferentes identidades étnicas e culturais do país, mas fortalece 

                                            
197SCHUCMAN, Lia. Branquitude e Poder: revisitando o “medo branco” no século XXI. Revista da 

ABPN. V.6, Nº13. Mar/Jun, 2014. 
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discursos racistas e preconceitos oriundos de um passado desigual e injusto, 

especialmente, para a população negra.  

No entanto, da mesma forma que a escola é responsável por manter a 

“branquitude” ela pode vir a ser uma ferramenta para a mudança desse quadro, como 

pretende a Lei 10.639/03. Acrescentamos e defendemos aqui a necessidade de se falar 

de religiões de matrizes africanas, enquanto parte fundamental da complexidade da 

herança africana no Brasil. Acreditamos que os profissionais docentes devam se 

conscientizar e assumir a responsabilidade social do combate ao racismo e a história 

única da “branquitude”. Situar, criar identificação, empatia e conhecimento são funções 

da escola para com o desenvolvimento do respeito, tolerância e representatividade na 

sociedade em relação às minorias de diferentes naturezas.  

Nesse sentido, é necessário incluir na formação dos professores das diferentes 

áreas da Educação conhecimento sobre a história das religiões de matrizes africanas, 

munindo-lhes das ferramentas didáticas para romper com a reprodução acrítica e 

demonizadora dessas crenças. A intervenção docente em matéria moral deve quebrar 

com os laços da falca laicidade do ensino brasileiro e admitir o conhecimento das 

diferentes manifestações religiosas no cotidiano das salas de aula.  

Se quisermos que nossos estudantes respeitem e não reproduzam o preconceito 

racial no Brasil, precisamos de fato insistir em aprofundar os aspectos cotidianos que 

caracterizam a cultura, a história e o lugar social atual do negro. Se ninguém lhes falar, 

eles ─ jovens negros e brancos ─ dificilmente o conhecerão por iniciativa própria ou 

por orientação da família, e dificilmente se mobilizarão a refletir e pôr em prática o 

antirracismo. Para além da máxima popular “é preciso conhecer para respeitar”198, é 

preciso criar a empatia pelo outro, que divide um presente comum, apesar de um 

passado marcadamente diferente e hierarquizado.  

Não devemos nos restringir a “sentir a dor do outro”; é preciso compreender, 

solidarizar-se pela luta passada e atual do individuo não privilegiado e marginalizado. 

Para enxergar esta realidade com clareza e a condolência necessárias é preciso a 

utilização das lentes certas, moldadas pela conscientização acerca das desigualdades 

raciais no Brasil. O conhecimento sobre a história e cultura negras deve entrar no 

currículo ainda europeu e cristão das escolas brasileiras, em seus livros didáticos, em 

                                            
198PEREIRA, Amílcar Araújo. (org.). Educação das relações étnico-raciais no Brasil: trabalhando com 

histórias e culturas africanas e afro-brasileiras nas salas de aula.Brasília: Fundação Vale, 2014, p. 62. 
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suas discussões e descobertas coletivas, em suas críticas e reflexões pessoais e em sua 

formação social e cidadã.     

Como docentes somos ferramentas e meios de informação crítica e construtora. 

Em um momento tão difícil para a sociedade brasileira, em que uma série de conquistas 

sociais e civis estão sendo postas sob revisão, a escola não deve se omitir e aceitar as 

novas regras da censura ideológica. Deve, ao contrário, ajudar a formar jovens mentes 

críticas e corajosas para modificar a realidade daqueles, que por razões de força maior ─ 

miséria, marginalização, isolamento, etc. ─, não podem defender-se ou lutar por si 

mesmos. 

O relato de experiência evidenciou aqui a necessidade de criar pontes históricas 

para análise crítica do presente e sua efetiva transformação, utilizando como ferramenta 

o discurso docente e o esforço escolar nesse objetivo. Acreditamos que os jovens 

estudantes sejam até mais capazes que as gerações anteriores de modificar o mundo em 

que vivem e viverão, pela abertura no discurso, pela luta contra o conservadorismo e 

pela maior tolerância com as diversidades culturais em que estão inseridos. Longe 

estamos aqui de apostar em uma educação geradora de verdades estáticas e findas, ao 

contrário, apostamos na escola como produtora de transformações estruturais na 

mentalidade das sociedades do futuro. 
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ANEXO A – PLANEJAMENTO DE AULA – “OS DEUSES AFRICANOS” 

 

Planejamento de aula: 

Disciplina: História 

Professor da turma: Rachel Romano                     

Série/Ano: 4º ano / tarde                                                  

Tempo previsto: 1hora/aula (50min) 

 

Tema da aula: Os deuses africanos 

Objetivo geral:  

1- Conhecer a mitologia yorubá na diáspora afrobrasileira, a partir da apresentação de imagens 

coerentes com a idade dos estudantes; 

2 – Valorizar a religiosidade de raiz africana, enquanto produto da resistência silenciosa e 

estratégias de sobrevivência cultural dos africanos escravizados e seus descendentes no Brasil.  

 

Objetivos 

específicos 

Conteúdos Procedimentos 

didáticos 

Recursos 

utilizados 

 

1 – 

Apresentação 

do tema 

 

 

Introdução 

Temos falado que as marcas culturais da herança 

africana na identidade brasileira é fruto de resistência e 

sobrevivência silenciosa e/ou armada dos escravos 

negros no Brasil. Além do ritmo, música, dança, luta, 

jogos, vocabulário e culinária de influência africana, 

temos também as religiões negras recriadas no Brasil. 

Apesar das tentativas de conversão do branco sobre o 

negro escravo e da obrigatoriedade do catolicismo na 

colônia portuguesa, os africanos e seus descendentes 

conseguiram fazer sobreviver sua mitologia, ritos, 

cultos e crenças.  

 

  

 

2 – Refletir 

sobre a 

diversidade de 

crenças 

africanas no 

Brasil 

 

2 – Diversidade de povos: diversidade de crenças 

 

2.1) 1º sincretismo: O contato e a interação forçados 

pela condição escrava como causador da união e 

sincretismos de diferentes crenças e ritos africanos; 

 

2.2) 2º sincretismo: A obrigatoriedade católica e a 

mistura com o cristianismo 

 

 

Exposição 

dialogada com 

os alunos.  

 

Quadro 

branco e 

caneta.  

 

3 – Pensar as 

estratégias de 

sobrevivência 

das crenças 

africanas 

pelos escravos 

 

 

3 – A sobrevivência das crenças proibidas 

 

3.1) Nas senzalas, no meio da noite, escondidos... 

 

3.2) Na relação / comparação dos orixás aos santos 

católicos (ex.: Ogum/S. Jorge, Iemanjá/N. S. da 

Conceição, Iansã/S. Bárbara, Oxóssi/S. Sebastião, 

Exu/S. Antônio); 

 

 

 

 

Exposição 

dialogada com 

os alunos. 

 

 

Quadro 

branco e 

caneta 
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3.3) Nas igrejas feitas e coordenadas por negros no 

Brasil (ex.: N. S. do Rosário; S. Bárbara; S. Benedito; 

S. Luzia, etc.). 

 

 

4 – Leitura e 

fixação do 

tema  

 

4 – Os deuses africanos 

 

4.1) Ogum, Oxum, Iemanjá – p. 21 

4.2) Uma mistura de religiões – p. 22 

4.3) Atividades – Fazer juntos: ex. 1 e 2 

 

 

Leitura e 

execução de 

atividade de 

livro junto aos 

alunos.  

 

Livro 3 – 

SAS – 4º 

ano / 2017 

 

5 – 

Conhecendo 

os “super-

heróis” 

africanos: os 

orixás 

5 – Os deuses africanos como super-heróis 

 

5.1) Comparando os heróis: semelhanças e 

diversidades – “Uma crença viva!”; 

 

5.2) Elegbá; Exu; Iansã; Obá; Ogum; Omolu; Oxóssi; 

Oxum; Oxumaré; Xangô; Yemanjá. 

 

 

5.1) Comparação 

dialogada junto 

aos alunos; 

5.2) 

Apresentação 

dos orixás super-

heróis.  

 

Arquivo de 

Power Point 

preparado 

previamente 

pela 

professora.  
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ANEXO B – PLANEJAMENTO DE AULA – “OS DEUSES AFRICANOS” – 

SLIDES 

 

Slide 1 

 

 

 

 

Slide 2 

 



121 
 

 

Slide 3 

 

 

 

 

Slide 4 
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Slide 5 

 

 

 

 

 

Slide 6 
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Slide 7 

 

 

 

 

 

Slide 8 
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Slide 9 

 

 

 

 

 

Slide 10 
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Slide 11 

 

 

 

 

 

Slide 12 
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ANEXO C – PRODUÇÃO DISCENTE – “OS DEUSES AFRICANOS” 

 

Aluno(a) 1:  
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Aluno(a) 2: 

(página 1) 
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Aluno(a) 2: 

(página 2) 
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Aluno(a) 3: 

(página 1) 
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Aluno(a) 3: 

(página 2) 
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ANEXO D – PLANEJAMENTO DE AULA – “OS ABOLICIONISTAS NEGROS 

NO BRASIL” 

 

Planejamento de aula: 

Disciplina: História 

Professor da turma: Rachel Romano                     

Série/Ano: 5º ano Especializado / tarde                                                  

Tempo previsto: 4 hora/aula (3h e 20min) 

 

Tema da aula: Os Abolicionistas negros no Brasil (século XIX)  

Objetivo geral:  

1- Entender a Abolição da Escravatura como o resultado de um processo de longo prazo, iniciado 

ainda no final do século XVIII; 

2 – Valorizar a ação de uma “elite” negra na contestação à permanência do sistema escravista no 

Brasil; 

3 – Entender as diferentes formas de resistência negra durante os anos e processo abolicionista, no 

2º Reinado no Brasil.  

 

Objetivos 

específicos 

Conteúdos Procedimentos 

didáticos 

Recursos 

utilizados 

 

1 – 

Apresentação 

do tema 

 

 

Introdução 

Até aqui, debatemos sobre as formas de resistência dos 

africanos e afrodescendentes no Brasil no submundo 

imposto pela condição de escravos, especialmente as 

formas individuais e o isolamento social dos 

quilombos. No entanto, chegando aos estudos sobre os 

afrobrasileiros no século XIX, percebemos a mudança 

e a variação da classificação social do negro na 

sociedade, bem como sua organização e forma de 

resistência. Após diversas gerações de alforriados e 

famílias negras que alcançaram ascensão social, 

observamos uma elite negra engajada na luta pela 

abolição da escravidão no Brasil, última nação à época 

que ainda mantinha esta forma desumana de trabalho, 

lutando pela integração e respeito na sociedade.  

 

  

 

2 – Entender o 

contexto da 

Abolição da 

Escravidão no 

Brasil 

 

2 – O Segundo Império e o problema escravagista: Os 

incentivos e as pressões pela Abolição: 

 

2.1) Os estímulos econômicos: O desejo de 

industrializar o Brasil e desenvolver o comércio 

 

2.2) As pressões inglesas:  

- Movimentos humanitários; 

- Desejo de colonizar o continente africano 

 

2.3) As pressões internas: Os Abolicionistas negros 

 

 

 

 

Exposição 

dialogada com 

os alunos. 

 

 

 

Quadro 

branco e 

caneta. 
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3 – 

Compreender 

o processo de 

Abolição da 

Escravatura 

 

3 – O processo político legal da Abolição: 

 

3.1) As principais leis abolicionistas:  

- Lei de 1831 (“Lei para inglês ver”) 

- Lei de 1850 (Lei Eusébio de Queirós – fim do tráfico) 

- Lei de 1871 (Lei do Ventre Livre) 

- Lei de 1885 (Lei Saraiva-Cotegipe – sexagenário) 

- Lei de 1888 (Lei Áurea) 

 

 

 

 

 

3.2) Uma Abolição lenta, gradual, segura e pelo 

governo 

 

 

 

2.1) Leitura de 

material 

didático. 

 

 

2.2) Execução 

das atividades do 

material didático 

junto aos alunos.   

 

 

2.2) Debate 

junto aos alunos 

da turma.  

 

 

 

2.1) 

Apostila 

interna, 

páginas 29 a 

31 

2.2) 

Apostila 

interna, 

páginas 32 a 

35.  

 

4 – As 

principais 

personagens 

abolicionistas 

e suas 

diferentes 

formas de 

atuação  

 

4 – Os Abolicionistas negros e suas formas de atuação: 

 

4.1) Os abolicionistas negros: biografias e trajetórias 

individuais 

 

4.2) Diferentes formas de resistência: os diversos 

campos de atuação da elite negra e demais resistências 

- Literatura 

- Imprensa 

- Terreiros (religião) 

- Edificações 

- Política 

- Direito 

 

 

 

Exposição 

dialogada com 

os alunos. 

 

 

Arquivo de 

Power Point 

preparado 

previamente 

pela 

professora e 

projetado 

em Data 

Show em 

sala de aula. 

 

5 – 

Compreender 

a realidade do 

negro hoje 

5 – O negro no Brasil dos dias atuais 

 

5.1) Como vive a maioria da população negra na 

atualidade? Onde se localizam na divisão espacial da 

cidade em que vivemos? Quais empregos ocupam?  

 

5.2) As novas formas de exclusão social e as novas 

formas de resistência.  

 

 

Exposição 

dialogada com 

os alunos. 

 

Arquivo de 

Power Point 

preparado 

previamente 

pela 

professora e 

projetado 

em Data 

Show em 

sala de aula. 
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ANEXO E – PLANEJAMENTO DE AULA – “OS ABOLICIONISTAS NEGROS 

NO BRASIL” – SLIDES “MÃE ANINHA” 

 

 

Slide 1 
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Slide 2 
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