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RESUMO 

A religião e a geografia têm como conexão o fato de ambas serem práticas inatas da 

humanidade, e, desta conexão surgiu a Geografia da Religião que é um ramo da ciência 

geográfica que contribui conceitualmente para o entendimento preciso sobre o que são 

espaços e territórios sagrados, elementos chave da presente pesquisa. Propusemos aqui a 

construir uma análise dos conflitos territoriais com religiões de comunidades 

tradicionais de terreiro em Campos dos Goytacazes, entre os anos de 2014 e 2019.  

Nossos objetivos foram: contextualizar as comunidades tradicionais de terreiro no 

município; compreender as dinâmicas territoriais a que estão submetidas; analisar a 

distribuição espacial dos territórios em conflito; e investigar de que forma os povos 

tradicionais de terreiro organizam-se em prol da manutenção de seus territórios 

sagrados. Metodologicamente no primeiro momento foi realizado um levantamento 

bibliográfico, onde percebemos que as categorias de análise geográfica “território” e 

“territorialidade”, por tratarem de relações de poder e do controle exercido sobre áreas 

específicas da cidade, seriam de enorme importância na construção da pesquisa. Para 

isto, contou-se com o apoio do Fórum Municipal de Religiões Afro-Brasileiras (FRAB), 

que é uma organização que atua na defesa dos povos tradicionais de terreiro. O FRAB 

facilitou o acesso a documentos internos da organização, bem como permitiu ao autor 
da pesquisa: participar de reuniões ordinárias e extraordinárias; acompanhar os grupos 

nas redes sociais; e observar os conflitos e tensões na destituição de lideranças 

religiosas de seus territórios sagrados por agentes do tráfico. Resultados finais: foram 

constatados e apurados trinta e quatro casos de conflitos com territórios sagrados de 

religiões afro-brasileiras sob variadas formas, como: ameaças, restrições de 

funcionamentos, invasões e fechamentos de terreiros. Constatamos também a existência 

de formas de resistências individuais e coletivas, que vão desde a prática secreta de sua 

territorialidade sagrada, até a organização de fóruns voltados às religiões afro-brasileiras 

e comunidades tradicionais de terreiro de forma coletiva. 

Palavras chave: Geografia; Território; Terreiro; Religião Afro-Brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Religion and geography have in common the fact that they are innate practices of 

Humanity, and the Geography of Religion is a branch of geographical science that is 

very useful for a more accurate understanding of sacred spaces and territories, the key 

items of this research. Here is proposed to build an analysis of territorial conflicts with 

religions from African-brazilian tradicional communities in Campos dos Goytacazes, 

between 2014 and 2019. Our objectives were: to contextualize the traditional African-

brazilian communities in the municipality; to understand the territorial dynamics they 

are subjected to; to analyze the spatial distribution of the conflicting territories; and to 

investigate how traditional people organize themselves in order to maintain their sacred 

territories. Methodologically, in the first moment, a bibliographic survey was carried 

out, where we realized that the categories of geographical analysis "territory" and 

"territoriality", as they deal with power relations and the control exercised over specific 

areas of the city, would be of enormous importance in the construction of the research. 

For that, we were supported by Fórum Municipal de Religiões Afro-Brasileiras 

(FRAB), an organization that works in the defense of traditional people from terreiro. 

FRAB facilitated the access to internal documents of the organization, as well as it 

allowed the author of the research: to participate in ordinary and extraordinary 

meetings; to follow the groups on social networks; and observe the conflicts and 

tensions in the removal of religious leaders from their sacred territories by agents of 

drug dealing. Final results: it was found thirty four cases of conflict with sacred afro-

brazilian religions’ territories under various ways, like: threaten, restriction to function, 

closing and invasion of terreiros. We also found the existence of forms of individual and 

collective resistance, ranging from the secret practice of its sacred territoriality, to the 

organization of forums aimed at Afro-Brazilian religions and traditional terreiro 

communities collectively.  

Keywords: Geography; Territory; Terreiro; Religion. 
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INTRODUÇÃO 

Achamos interessante começar nossa apresentação atentando aos leitores que, este 

trabalho não possui o intuito específico de explicar pormenorizadamente as religiões 

afro-brasileiras, seus aprofundamentos teóricos, filosóficos, ritualísticos, históricos e 

mitológicos, embora seja muito importante tangenciar, em certos momentos, todos esses 

temas para uma compreensão mais clara dos nossos objetivos adiante aprofundados.  

Tratamos aqui, na verdade, de uma análise geográfica de dinâmicas territoriais, ou 

seja, de relações sociais que modificaram e/ou influenciaram mudanças nos territórios 

das religiões afro-brasileiras em Campos dos Goytacazes, e seus eventuais 

desdobramentos.    

A coleta dos dados utilizados na pesquisa que aqui apresentamos, iniciou-se em 

agosto de 2017, último ano da graduação da Licenciatura em Geografia do autor desta 

pesquisa, quando o mesmo foi bolsista do projeto de extensão denominado “Território e 

Terreiros: Entre a consciência e a resistência das religiões de matriz africana em 

Campos dos Goytacazes”, coordenado pelo professor Dr. Edimilson Mota, através do 

NEPECGIM – Núcleo de Ensino e Pesquisa sobre Espaço e Currículo de Geografia, 

Imagem e Multiculturalismo – da Universidade Federal Fluminense, polo Campos dos 

Goytacazes. 

O intuito do referido projeto de extensão era reconhecer os diferentes 

Territórios-Terreiros de religiões de matrizes africanas e afro-brasileiras localizados na 

cidade de Campos dos Goytacazes, bem como buscar conhecer o pensamento dos 

líderes de diferentes segmentos afrorreligiosos frente aos desafios enfrentados por suas 

respectivas religiões. Ouvir as diferentes vozes emanadas dos diferentes tipos de 

territórios e apreender informações sobre estes territórios-terreiros e compreender 

geograficamente as suas manifestações de resistência cultural no espaço, eram as 

questões que nos moviam.  

Ao desenvolvermos as pesquisas do projeto de extensão, paulatinamente fomos 

postos em contato com um universo de realidades completamente distintas das quais 

imaginávamos encontrar, fato este que instigou a escrita do projeto de pesquisa 

construído para o presente programa de Pós-Graduação de Geografia.  

Percebemos que existiam conflitos invisibilizados envolvendo templos de 

religiões de matriz afro-brasileira, e que os conflitos estavam diretamente ligados a um 

controle territorial. Ameaças de morte, violência, descrença nas instituições públicas, 
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invasões de territórios sagrados, expulsão de lideranças religiosas de seus terreiros e 

medo foram alguns dos temas mais comuns encontrados em nossas entrevistas de 

campo. 

A pesquisa ao longo dos anos de 2018 e 2019 se remodelou e redirecionou seus 

caminhos na medida em que se aprofundava nas teorias e nas pesquisas de campo; 

contudo, o foco se manteve nos conflitos envolvendo religiões afro-brasileiras em 

Campos dos Goytacazes, constituindo nesses conflitos, nosso principal objeto de estudo, 

e nas lideranças desses grupos religiosos, os principais sujeitos dessa pesquisa. 

Trabalhamos aqui com uma escala local, circunscrita apenas no município de 

Campos dos Goytacazes, e, nosso recorte temporal se iniciou em 2014, ano da criação 

do Fórum de Religiões Afro-Brasileiras de Campos dos Goytacazes (FRAB), 

organização construída originalmente através de uma parceria formada entre: o extinto 

Núcleo de Estudos de Exclusão e Violência (NEEV) da Universidade Federal do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro (UENF); do poder público municipal, através da também 

extinta secretaria da Família e Assistência Social; e da sociedade civil através de 

representantes adeptos das religiões afro-brasileiras. A pesquisa se estendeu até o ano de 

2019, quando se registrou o maior número de conflitos. É a partir da criação do FRAB 

que passamos a ter no município, registros oficiais de conflitos e ataques a terreiros.   

Nosso objetivo geral foi tentar contextualizar e compreender as formas dos 

conflitos territoriais pelos quais passam (ou são impelidos a passar) um considerável 

número de templos das religiões afro-brasileiras e seus adeptos, em Campos dos 

Goytacazes.  

Nossos objetivos específicos foram: analisar a distribuição espacial desses 

conflitos; com base nos conceitos de território e territorialidade, identificar a natureza e 

os agentes desses conflitos territoriais; verificar a existência ou não de mecanismos de 

resistência pela manutenção desses territórios sagrados, e como esses mecanismos 

ocorrem. 

A presente pesquisa justifica-se pelo papel atribuído aos geógrafos na 

incumbência de serem os agentes responsáveis por investigar e trazer à luz, os meios e 

as formas pelas quais as instituições religiosas preservam (ou disputam, ou perdem) 

seus territórios e suas territorialidades (ROSENDAHL, 2013, p. 173).  

Sendo a geografia cultural um campo da ciência geográfica que tem a religião 

como um dos temas estudados, compreendemo-nos também como responsáveis por 
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realizar e/ou contribuir intelectualmente para o desenvolvimento dos estudos 

correlacionados a essa temática.  

Adotamos também no presente texto a expressão “religião afro-brasileira” para 

nomenclaturar as referidas manifestações religiosas dos povos tradicionais de terreiro, 

além da nomenclatura “terreiro”, para designar os templos dessas referidas religiões, 

entendendo que essas expressões se encontram dentro do vocabulário oficial designado 

a elas. 

 A presente pesquisa se propôs a construir uma análise dos conflitos territoriais 

envolvendo algumas comunidades tradicionais de terreiro em Campos dos Goytacazes, 

e buscou compreender como ocorrem os conflitos com os povos tradicionais, e, por fim, 

buscou identificar a existência ou não de mecanismos de resistência por parte desses 

agentes.  

  No primeiro capítulo abordamos discussões sociológicas sobre religião e seus 

sistemas simbólicos baseados em dois autores. O primeiro é o Durkheim (2008), que 

afirma ser a religião algo eminentemente social e estaria presente em todos os 

agrupamentos humanos conhecidos, e os seus símbolos influenciariam as relações 

sociais desde os primeiros povos primitivos até aos dias atuais; e, o segundo, é o 

Bourdieu (1989), que diz ser a religião um sistema simbólico pelo qual os símbolos são 

os instrumentos da integração social e de poder, e o condutor das relações sociais. 

 Ainda no primeiro capítulo, adentramos na Geografia da Religião, que nos 

possibilitou entender as noções de: sagrado e profano; espaço sagrado e território 

sagrado; territorialidade e territorialidade religiosa (ROSENDHAL, 1996). 

No segundo capítulo, contextualizamos de forma breve a história das religiões 

afro-brasileiras, seu surgimento, suas significações e o processo diaspórico africano, a 

partir de um processo que Veigas e Leiva (2017, p. 2603) chamam de dupla diáspora: 

uma das pessoas de carne e osso e outra das suas culturas, crenças, folclores e deuses. 

 Nesse sentido, contextualizamos a relação histórica da cidade de Campos dos 

Goytacazes com a cultura africana, trazida nos porões dos navios negreiros junto aos 

milhares de africanos e africanas escravizados, e utilizados como mão de obra na 

proeminente atividade econômica canavieira, entre os séculos XVII e XIX.  

De acordo com Veigas e Leiva (2017 p. 2603), a multiplicidade de etnias, 

nações, línguas e culturas africanas que chegaram ao Brasil, permitiu diferentes mesclas 

culturais dos africanos e africanas escravizadas com os povos nativos e colonizadores, 

de acordo com a distribuição geográfica pelas diferentes regiões do território nacional; o 
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que originou uma diversidade de religiões afro-brasileiras; porém, em Campos dos 

Goytacazes, identificamos a presença de apenas dois desses segmentos religiosos: o 

Candomblé e a Umbanda. Sucintamente apresentamos algumas características das 

religiões, com base nos dados quantitativos sobre o número de terreiros e de adeptos no 

município de Campos dos Goytacazes. Para essa apresentação, foram utilizadas diversas 

fontes, e entre elas estão: dados extraídos do IBGE e dos órgãos públicos do município 

de Campos, e também a coleta de dados nos campos e entrevistas.  

No terceiro capítulo, discutimos movimentos sociais com ênfase no movimento 

negro, e suas ações ao longo do tempo, desde as formas de resistência pós-abolicionista, 

até sua participação na construção de políticas públicas voltadas às comunidades 

tradicionais de terreiro, no sentido de garantir a existência, tanto concreta quanto 

simbólica. Exemplo dessa resistência está na conquista da “Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais”, implementada 

pelo decreto 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que nomeou como “Povos e 

comunidades tradicionais de matriz africana” ou, de maneira mais popular, 

“comunidades tradicionais de terreiro”, as comunidades e indivíduos adeptos das 

religiões afro-brasileiras, garantindo-lhes o acesso a direitos essenciais (MORAIS; 

JAYME, 2017 p. 270).  

O decreto reconhece as Comunidades Tradicionais de Terreiro, os indivíduos e 

grupos sociais adeptos praticantes de tradições religiosas de matriz africana e religiões 

afro-brasileiras, e que possuam características comuns, como: a manutenção das suas 

tradições; o respeito à ancestralidade; os valores de generosidade e solidariedade; o 

conceito amplo de família, de acordo com suas tradições; e uma relação harmoniosa 

com o meio ambiente. Dessa forma, há o entendimento de que essas comunidades 

possuem uma cultura diferenciada e uma organização social própria, que constituem um 

patrimônio cultural afro-brasileiro (BRASIL, 2007). 

Utilizamos aqui a expressão “terreiro” para nos referirmos aos locais específicos 

nos quais estão centradas as ações religiosas regulares, os ritos, cerimônias e liturgias 

das religiões afro-brasileiras de Campos dos Goytacazes. São equivalentes aos templos 

de outras religiões, e em muitos casos, é constituído como uma parte ou um anexo da 

própria residência do líder religioso. Não é raro que as lideranças religiosas afro-

brasileiras retirem seu sustento do próprio terreiro, que além de receber doções de fiéis, 

podem abrigar pequenas hortas e criações de animais, tanto para fins alimentares quanto 

ritualísticos, de acordo com a orientação religiosa de cada terreiro.  



18 
 

Cada terreiro constitui a sua própria comunidade tradicional, que é formada 

pelas lideranças religiosas (pais e mães de santo) e os adeptos da religião daquele 

terreiro; e, essas lideranças são subdivididas em cargos e posições hierárquicas bem 

definidas baseadas em critérios como, tempo de religião, rituais de iniciação entre 

outros, que lhes atribuem funções e permitem ou não o acesso a certos espaços internos 

do terreiro, que é o território do sagrado, lugar em que os seus membros, movidos pela 

fé, cuidam da manutenção de suas tradições religiosas e também buscam orientação 

para a vida espiritual. A expressão “terreiro” é comum tanto ao Candomblé quanto a 

Umbanda.  

No quarto capítulo, num primeiro momento, abordamos os conflitos e resistência 

nos terreiros, territórios sagrados das religiões afro-brasileiras em Campos dos 

Goytacazes. Com base em entrevistas, e balizados pelo conhecimento geográfico, vimos 

relações desses territórios sagrados com: sobreposição de territórios, domínio, força, 

poder e violência, tanto simbólica quanto física. 

 No decorrer da pesquisa, identificamos algumas formas de resistência 

organizada pelos povos tradicionais de terreiro, e como essas formas de resistência têm 

se colocado na defesa de seus territórios sagrados. Destacamos a atuação do FRAB que, 

como uma organização ativa e propositiva, tem se colocado como agente reativo na luta 

pela preservação dos terreiros e territórios sagrados das comunidades tradicionais de 

terreiro no município. 

Metodologicamente, primeiro foi realizada uma revisão bibliográfica pela qual 

se construiu um referencial teórico da Geografia com as Ciências Sociais, Ciências da 

Religião, História, Filosofia e Direito, em que se objetivou compreender a 

complexidade dos conflitos e da resistência dos territórios sagrados das religiões do 

Candomblé e da Umbanda de Campos dos Goytacazes.  

No segundo momento foi feito a pesquisa de campo. O campo teve inicio em 

setembro de 2017. Primeiro se iniciou com a observação não participante de 

acompanhamento como ouvinte, às reuniões quinzenais do FRAB, organização que 

representa uma parte de os adeptos das religiões afro-brasileiras no município. 

 Segundo Marconi e Lakatos (2007), a observação participante se dá quando o 

pesquisador passa a interagir em algum nível com processos e/ou dinâmicas referentes 

aos sujeitos ou objetos pesquisados. Nesse sentido, no primeiro semestre de 2018, o 

autor desta pesquisa passou da posição de observador não participante para observador 

participante. Isso se deveu a sua aceitação e a sua integração aos grupos religiosos 
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pesquisados e a sua filiação ao Movimento Negro Unificado de Campos dos Goytacazes 

(MNU-Campos), uma seção local do Movimento Negro Unificado (MNU), movimento 

que vale destacar a sua significação, pois este se mantém ativo desde a sua fundação 

1978 e, ainda hoje continua a luta antirracista, por direitos do povo negro e por uma 

sociedade mais igualitária. Pudemos observar na presente pesquisa, uma relação de 

cooperação sólida entre o FRAB e o MNU-Campos em vários momentos, como na 

construção de atividades culturais, organização de atos e eventos com pautas 

antirracistas. 

A observação participante foi desde a colaboração indireta na logística da 

construção de eventos organizados pelo FRAB (cursos, palestras, atos de protesto, etc.), 

até a realização de registros fotográficos e áudio visuais dos atos construídos por essas 

organizações. Foi franqueado o acesso a documentos internos do FRAB, como, atas de 

reuniões, estatuto social, regimento interno e código de ética, indisponíveis ao público 

não participante da organização. 

Entrevistas foram realizadas com lideranças religiosas, estas que são ao mesmo 

tempo, vítimas-testemunhas dos conflitos que abordaremos. Ouvir a vítima sobre casos 

de conflitos e tensões que os terreiros das religiões afro-brasileiras têm sofrido em 

Campos dos Goytacazes, ajudou a constituir dados robustos para a pesquisa. As 

entrevistas foram abertas e semiestruturadas, e houve também gravação de áudio, 

conforme os referenciais metodológicos consultados (PRODANOV; FREITAS, 2013. 

p. 105). 

Ouvimos os depoimentos também: do presidente do FRAB, Gilberto Coutinho, 

conhecido no município como “Totinho Capoeira”; do vice-presidente do FRAB, Leo 

Darmont; da Assistente social do FRAB, Mannueli Ramos; do Conselheiro Ancião do 

FRAB, Babalawô Carlos Simbocam; e de seis ministros religiosos envolvidos em 

conflitos territoriais na cidade de Campos dos Goytacazes. Devido à violência dos 

conflitos e o medo gerado nos líderes religiosos atingidos pela violência, não foi 

possível agendar entrevistas individuais e formais com essas pessoas, e nem tão pouco 

georreferenciar os locais em que se deram os conflitos, pois essas lideranças não se 

negaram por temer à represália de seus perseguidores. 

 Com a anuência do presidente e da assistente social do FRAB, foram feitas as 

entrevistas individualmente com os ministros religiosos. Os seis ministros entrevistados 

solicitaram os seus anonimatos por medo de retaliação. Para a garantia do sigilo destas 

lideranças religiosas, iremos chama-los apenas por Ministro Religioso 01, 02, 03, 04, 
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05, 06, respectivamente. A garantia do sigilo quanto aos nomes das vítimas e o endereço 

exato de seus terreiros, bem como a não divulgação de imagens e áudios das entrevistas, 

foi acordado e assegurado entre as partes. Antes de darmos início às entrevistas, 

tomamos o cuidado de explicarmos aos entrevistados os objetivos da pesquisa, e o 

quanto a coleta de dados poderia ser importante para futuramente auxiliar na construção 

de ações e de políticas públicas voltadas para o combate da violência contra as religiões 

afro-brasileiras e seus adeptos em Campos dos Goytacazes. Dos seis ministros 

entrevistados, houve uma exceção para com a Ministra Religiosa 01. O pesquisador não 

a entrevistou. Seus dados foram colhidos no depoimento que a mesma prestou no dia 11 

de junho de 2019, na Superintendência de Igualdade Racial de Campos dos Goytacazes 

(SUPIR), para o presidente do FRAB, Gilberto Coutinho, e para o vice presidente o 

Babalawô Leo Darmont, e Mannueli Ramos. Na ocasião foi autorizada pelo presidente 

do FRAB, a presença não participante do pesquisador para acompanhar o depoimento 

da Ministra Religiosa 01.  
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 CAPÍTULO 1 – GEOGRAFIA E RELIGIÃO 

As temáticas relacionadas à religião são frequentes objetos de estudos das 

ciências do homem e da sociedade, e a Geografia, como ciência que estuda as relações 

complexas da humanidade com o meio, tem feito sua contribuição não só 

epistemológica, mas também pluridimensional na produção de saberes referentes ao 

campo da religião. 

A Geografia e a religião sempre fizeram parte da vida do ser humano. Mesmo 

antes da ciência geográfica e das instituições religiosas se sistematizarem de forma 

consciente e ordenada, a humanidade ao mesmo tempo já praticava a geografia, e 

também já cultuava, de alguma forma, as forças da natureza.  

Assim como a geografia, a religião, compreendida como uma expressão cultural, 

também “nos possibilita a entender os costumes de um grupo cultural ou até mesmo de 

uma sociedade, uma vez que ela determina comportamentos, definindo visões de 

mundo” (BORGES; OLIVEIRA; CAPUTO, 2016. p.79). 

Sobre a religião, buscamos em clássicos da sociologia e em autores 

contemporâneos da geografia, fundamentações teóricas que subsidiassem a construção 

da presente pesquisa e nos auxiliassem a compreender a natureza dos fenômenos nela 

envolvidas. 

O sociólogo francês Durkheim (2008) define a religião como sendo algo 

eminentemente social, e suas representações como sendo de natureza coletiva, e que por 

isso, exprimem de certa forma, as realidades coletivas das sociedades onde estão 

circunscritas, não sendo possível determinar um momento histórico preciso, um instante 

“radical”, nos termos do próprio Durkheim, para se determinar o momento exato em 

que a religião começou a existir.  

Durkheim, que situa o estudo dos fenômenos religiosos como objeto central de 

suas mais relevantes pesquisas, foi o precursor de toda uma linha de análise simbólica 

nos estudos antropológicos sobre as religiões. De acordo com ele, como sistema 

simbólico, a religião e/ou as expressões de religiosidades estariam presentes 

reconhecidamente na história da humanidade desde as tribos e agrupamentos sociais 

mais antigos, e que assim, através da religião, se constituíram os primeiros sistemas de 

representações humanas de si próprio e do mundo.  

Suas pesquisas realizadas sobre os sistemas religiosos totêmicos de tribos 

australianas, que ele nomenclaturou como sistemas religiosos primitivos, o levou a 
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inferir que a vida em sociedade só se mostra possível mediante a um vasto simbolismo, 

presente desde as sociedades primitivas até as sociedades modernas, nas quais as 

representações religiosas, que se dão através de seus símbolos e ritos, são elementos 

constitutivos dessas sociedades. Estes símbolos e ritos traduzem, em alguma escala, 

representações de algum tipo de necessidade real, ou algum aspecto da vida, seja 

individual ou coletiva (ORTIZ, 2008). 

O autor se propôs a apreender quais seriam os elementos fundamentais do 

pensamento religioso, essenciais à constituição das religiões, que abrangessem desde 

aquelas sociedades mais simples e primitivas, até as complexas sociedades modernas, 

pois na sua hipótese, todas as religiões teriam algo essencial em comum, pontos 

verdadeiramente concomitantes, e seriam nas formas mais rudimentares de religiosidade 

que esses elementos poderiam ser mais facilmente observados, pois Durkhein (2008) 

considerou que quanto mais elementares fossem as religiões, mais identificáveis seriam 

os elementos constitutivos indispensáveis da mesma.  

Este autor justifica sua escolha pelo estudo desses sistemas simbólicos religiosos 

mais primitivos especificamente, alegando que:  

As religiões primitivas não permitem apenas depreender os elementos 

constitutivos da religião; apresentam também a grande vantagem de facilitar 

a sua explicação. Como nelas, os fatos são mais simples, as relações entre 

os fatos são também transparentes. As razões pelas quais os homens 

explicam uns aos outros e seus atos ainda não foram nem elaboradas e nem 

desnaturadas por reflexão erudita; elas estão mais próximas, são mais 

semelhantes às causas que realmente determinaram esses atos 

(DURKHEIM, 2008. p. 35). 

Uma vez compreendidos os elementos constitutivos desses sistemas simbólicos 

religiosos mais simples, o autor concluiu que é possível extrair generalizações bastante 

eficazes para o entendimento das relações sociais e políticas fomentadas pelas religiões 

nas sociedades ao longo dos tempos. 

O sociólogo francês Bourdieu (1989) reconheceu a religião como um desses 

sistemas simbólicos, e que como tal, possui implícito um poder simbólico. Este poder 

simbólico, poder invisível que só se exerce quando há cumplicidade daqueles que estão 

sujeitos a esse poder, ou mesmo daqueles que o exercem, é um poder de construção da 

realidade através de símbolos, que são instrumentos da integração social, que, enquanto 

instrumentos de conhecimento e comunicação, “tornam possível o consensus acerca do 

sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem 

social” (BOURDIEU, 1989, p10).  
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Neste sentido, o campo da produção simbólica passa a ser compreendido como 

um simulacro da luta simbólica entre classes, onde o termo “classe” representa um 

conjunto de agentes que ocupam posições similares, e que ao serem expostos à 

condições e condicionamentos semelhantes, tendem a compartilhar atitudes e interesses 

semelhantes que os conduzem a práticas e posicionamentos semelhantes no espaço 

social, que é construído a partir de “propriedades actuantes” de diferentes formas 

necessárias à construção deste espaço. Essas “propriedades actuantes” são as diferentes 

formas de poder ou de capital que atuam nos diferentes campos. 

As espécies de capital, à maneira dos trunfos num jogo, são os poderes que 

definem as probabilidades de ganho num campo determinado. A posição de 

um determinado agente no espaço social pode assim ser definida pela posição 

que ele ocupa nos diferentes campos, quer dizer, na distribuição dos poderes 

que actuam em cada um deles, seja, sobretudo, o capital econômico (nas suas 

diferentes espécies), o capital cultural e o capital social .e também o capital 

simbólico, geralmente chamado de prestígio, reputação, fama, etc. que é a 

forma percebida, reconhecida como legítima das diferentes espécies de 

capital. (BOURDIEU, 1989. p. 134). 

 

Sendo assim, o capital simbólico extraído dessas relações de poder, tendem a ser 

utilizadas como ferramentas de dominação social por parte das classes dominantes, de 

forma que os indivíduos acabem por naturalizar essa hierarquização de padrões 

culturais, levando-os a reconhecer uma cultura como superior a outra.  

Os indivíduos e instituições que representam as formas dominantes da cultura 

buscam manter sua posição privilegiada, apresentando seus bens culturais 

como superiores aos demais. É o que Bourdieu chama de “violência 

simbólica”. Aos dominados, sobra a alternativa de reconhecer o status da 

dominação, ou reagir (ALVES, 2010. p.144). 

Quando um grupo é proibido de manifestar sua religiosidade específica em 

decorrência de um outro grupo territorialmente dominante, ou tem sua fé subjugada ou 

inferiorizada perante a sociedade, essa proibição é uma violência simbólica. 

Os grupos sociais criam e recriam significados a todo tempo, e esses 

significados, construções intelectuais que se propõe a dar sentido às várias dimensões da 

vida, são expressos através de símbolos ou formas simbólicas, e estão presentes na 

constituição de traços fundamentais do ser humano, pois todo comportamento humano 

representa um comportamento simbólico, e todo comportamento simbólico, por sua vez, 

representa um comportamento humano (WHITE apud CORRÊA, 2012. p. 134, 135). 

O capital simbólico é um fator também que está relacionado ao poder simbólico, 

e, como tal, determina as posições sociais hierarquizadas que as distintas classes 
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ocupam em relação a outras no espaço social, e também como elas controlam os 

espaços e as práticas sociais efetuadas nesses espaços.  

Sobre o simbólico, no contexto da geografia, Rosendahl (1996), muito contribui 

para o campo da geografia cultural brasileira e é uma das precursoras das pesquisas 

relacionadas à geografia da religião. A autora afirma que, a religião e a geografia são 

em primeiro lugar, duas práticas sociais que se encontram através da dimensão espacial. 

A geografia analisa o espaço e seu uso, e a religião, como fenômeno cultural, ocorre 

espacialmente, muitas vezes ressignificando os espaços de forma temporária ou 

permanente.  

 Rosendahl (1996) em concordância com o pensamento de Borges, Oliveira e 

Caputo (2016), também propõe que a religião teria feito parte da vida do homem e da 

história das sociedades desde sempre, como se fosse um mecanismo necessário a uma 

compreensão cosmológica do que seria a vida, e acrescenta que, assim como a religião, 

o exercício da geografia também é algo que se observaria presente de forma inata na 

história das sociedades, pois o homem sempre teria feito geografia, mesmo que não 

soubesse que a estava fazendo.  

Conhecer as variações climáticas, as trilhas de caça, os limites de seu território, 

as cheias dos rios, os períodos de chuva e seca, e o senso espacial de orientação, eram 

saberes primordiais indispensáveis à sobrevivência de povos primitivos, e o domínio, 

aplicação e transmissão desses saberes, nada mais era que o homem fazendo e 

ensinando geografia.  

De acordo com a perspectiva de Cassirer (1994) e Pereira (2013), o homem teria 

uma certa capacidade, uma certa dependência de construir e vivenciar um universo 

simbólico, um universo que ultrapassaria a materialidade e a racionalidade. De certo, o 

homem não viveria num universo unicamente físico, e sim “numa dimensão em que a 

arte, a religião, a ciência e a linguagem são partes de um complexo emaranhado da 

experiência humana; formando, ou articulando, o seu universo simbólico”. 

Na linguagem, na religião, na arte e na ciência, o homem não pode fazer mais 

que construir seu próprio universo – um universo simbólico que lhe permite 

entender e interpretar, articular e organizar, sintetizar e universalizar sua 

experiência humana. (CASSIRER apud PEREIRA, 2013, p.359). 

A partir disso, podemos dizer que a religião, enquanto sistema simbólico, possui 

um “grande potencial geográfico-social e filosófico” se apresentando como uma forma 

de conhecimento simbólico gerador de ação que através do poder simbólico, influencia 

nas práticas sociais aplicadas sobre determinados espaços, ressignificando “o 
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mundo/ambiente geográfico através das experiências do homem religioso – nas 

dimensões física e simbólico-ideal” (PEREIRA, 2013, p.14, 15). 

Este mesmo autor afirma que a relação entre geografia e religião seria viva e 

visível, pois compreendendo que os agentes sociais agem atribuindo significados ao seu 

espaço, seria possível observar uma tentativa de aprofundar a compreensão dos 

fenômenos religiosos, procurando apreender como os processos religiosos influenciam 

na dinâmica espacial humana. Nesse sentido: 

Religião e Geografia podem ser compreendidos como saberes humanos 

distintos, mas com muitas relações. São duas formas de (re)ação no espaço: a 

religião normatiza alguns procedimentos dos homens em relação ao espaço; 

e, por sua vez, o conhecimento geográfico proporciona capacidades 

estratégicas de atuação no espaço. Os espaços de ação de ambas são os 

sociais, culturais, políticos, econômicos, etc. Vemos, assim, que essas duas 

formas de conhecimento atuam nas várias dimensões que circundam a vida 

comum do ser humano. (PEREIRA, 2013. p. 12). 

Apesar dessas correlações epistemológicas possíveis de serem encontradas entre 

a religião e a geografia, Rosendahl (1996) sinaliza sobre um suposto baixo interesse 

histórico dos geógrafos brasileiros no estudo da religião. Sobre os prováveis motivos 

dessa aparente negligência, a autora aponta, num primeiro momento, a forte influência 

positivista na geografia brasileira, na qual os estudos se restringiriam a observação 

externa e, talvez por conta disso o “caráter prático da aplicabilidade imediata, na 

maioria das vezes vinculado ao planejamento capitalista, tornava sem sentido o estudo 

geográfico da religião”.  

Num segundo momento, Rosendahl (1996) pondera a geografia crítica, e diz que 

essa teria tratado com irrelevância, dado uma ênfase tênue às temáticas religiosas, não 

as vendo como algo importante de ser estudado a fundo, e somente após o 

desenvolvimento da geografia cultural no Brasil, a partir do fim da década de 1980, é 

que viriam a surgir pesquisas sobre a religião na perspectiva geográfica. Por isso, 

consideramos importante estabelecer previamente alguns parâmetros sobre a geografia e 

suas relações com o sagrado, pois o advento do próprio campo de pesquisa denominado 

Geografia da Religião, abrigado na geografia cultural como conhecemos hoje, ainda é 

algo recente, e que embora possua grandes potencialidades, ainda é um campo científico 

em processo de amadurecimento na geografia brasileira. 

Gois (2013) atribui esse pouco aprofundamento da geografia brasileira nos 

estudos da religião até a década de 1970 ao que ele chama de “matizes filosóficas” que 

nortearam a nossa ciência geográfica historicamente, sendo o positivismo a principal 



26 
 

dessas matizes, que tratava tudo o que transcendesse o plano dos sentidos físicos, 

quantificáveis e numeráveis, como inacessíveis ao conhecimento humano, e, portanto, 

não sendo passíveis de demonstração científica.  

Para o supracitado autor, somente a partir da perspectiva trazida pela “matiz 

humanista” da geografia cultural seria possível contemplar as dimensões subjetivas 

vivenciadas e experienciadas pelos indivíduos e grupos sociais, possibilitando as 

reflexões sobre fenômenos religiosos na ciência geográfica. Foi esse o caminho 

epistemológico que fomentou o nascimento do campo denominado Geografia da 

Religião, que seria o ramo do conhecimento geográfico capaz de analisar os “efeitos das 

múltiplas relações da religião com a sociedade, a cultura e o ambiente” (GIL FILHO 

apud GOIS, 2013. p.22).  

De acordo com Pereira (2013), a Geografia da Religião representa uma forte e 

significativa ferramenta a ser empregada na construção de saberes tanto acerca dos 

fenômenos religiosos, como das transformações espaciais promovidas pela humanidade 

e seus desdobramentos.   

Na Geografia da Religião enquanto campo científico, encontram-se subsídios 

teóricos tanto para estabelecer conexões entre o espaço e o sagrado, como para propor 

temáticas para o estudo geográfico das dinâmicas sociais envolvendo questões 

religiosas que tangenciem também territórios e territorialidades percebidos e 

vivenciados (CORRÊA apud ROSENDAHL, 1996 p.6). 

A religião, enquanto sistema simbólico, dotada de poder simbólico, teria a 

capacidade de conduzir práticas sociais nos espaços dominados por distintas classes 

hierarquizando-as e territorializando esses espaços de acordo com a posição social que 

cada agente ou grupo ocupa na sociedade, e torna assim, objeto perfeitamente passivo 

de uma análise geográfica. 

 1.1 – O Sagrado 

A ideia de “religião” e a ideia de “sagrado” são praticamente indissociáveis, 

conforme Rosendahl (1996, p. 27). Esta autora afirma que tanto a religião quanto o 

sagrado, possuem muitas referências em comum, sendo impossível assim, dizer qual 

dos dois conceitos surgiu primeiro, porém, de certo, é no espaço que ambos se 

manifestam. 

O “sagrado” é um conceito que só faz sentido quando dicotomizado com o 

conceito de “profano”, sendo que o primeiro relaciona-se com o divino, e o segundo 
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com o que não é divino. O que é classificado como sagrado, tem atribuído a si um valor 

moral mais elevado do que o que é classificado como não sagrado (ORTIZ, 2008.p. 23). 

Na língua portuguesa, entende-se como sagrado o que é relativo às coisas 

divinas, às religiões, ao que foi consagrado e por isso, tornou-se passível de veneração, 

enquanto o profano se mostra como tudo que não é sagrado, que é estranho ou avesso 

ou desrespeitoso às coisas sagradas (FERREIRA, 1988. p. 410; 455). 

O sagrado seria o considerado fora do normal, o transcendental, possuidor de 

ligações com outros mundos, enquanto o profano seria o normal, o ligado apenas a 

coisas deste mundo, o desprovido de qualquer forma de sacralização. Teixeira (2009) 

aponta tanto o sagrado quanto o profano, como categorias capazes de analisar símbolos 

sociais quando apropriadas pelas ciências da sociedade, incluindo a geografia.  

Para definir as manifestações do sagrado Rosendahl (1996, p.27) aplica o 

conceito de “hierofania”, que significa “algo de sagrado que se revela”. Podem ser 

diversas as hierofanias, e é através de sua aceitação, que o ser humano experimenta, 

vivencia “um sentimento religioso em relação ao objeto sagrado”, não se tratando 

propriamente de uma adoração ao objeto, mas sim a adoração de algo sagrado que o 

dado objeto possui, que lhe distingue dos demais objetos e o sacraliza.   

A manifestação do sagrado num objeto qualquer, uma árvore, uma pedra, ou 

uma pessoa, implica em algo misterioso, ligado a realidade que não pertence 

ao nosso mundo. [...] A cruz de madeira, por exemplo, se revela para o 

cristão como sagrada e aponta para uma realidade que não está ali. 

Aparentemente, entretanto, ela continua de madeira, apesar de representar 

outra coisa que simbolicamente contém (ROSENDAHL, 1996, p. 27). 

Nesta perspectiva, Rosendahl (1996), aponta que “o sagrado manifesta-se 

sempre como uma realidade de ordem inteiramente diferente da realidade do cotidiano”. 

A palavra “sagrado” traria em si um sentido classificatório e tenderia a distinguir, 

separar (e manter separadas), as experiências, locais e objetos entre sagrado e profano.  

Durkheim (2008, p. 496) diz que, para que algo seja consagrado, ou seja, 

transmutado de algo comum e profano para algo sagrado, o mesmo deve ser posto em 

contato com uma fonte de energia religiosa que o sacralize, dentro dos simbolismos 

ritualísticos de cada religião.  

Podemos citar como exemplos de objetos sacralizados por ritos de diferentes 

religiões: a âmbula utilizada nas missas e as hóstias nela contidas, distribuídas aos 

cristãos católicos nas suas cerimônias ritualísticas, que simboliza o corpo de Cristo.  

Nos rituais das religiões afro-brasileiras os objetos e alimentos utilizados, simbolizam 



28 
 

oferendas às suas divindades. Já a masbaha islâmica é uma colar de contas utilizado 

para destinar invocações a Alá, é também um tipo de representação simbólica. Sendo 

assim, é possível afirmar que todas religiões possuem suas próprias formas, dentro de 

suas liturgias, de conferir propriedades sagradas ao que antes era profano, de acordo 

com suas crenças. 

1.2– O espaço e o espaço sagrado 

Na ciência geográfica, compreendemos o espaço como antecessor conceitual do 

território, por isso consideramos importante abordar inicialmente este conceito.  O 

território se forma a partir de relações de poder estabelecidas sobre o espaço, se 

apresentando como o resultado de uma ação conduzida por atores, que através de suas 

práticas espaciais, independente de quais sejam, se apropriam de um dado espaço, e, ao 

se apropriar do espaço, seja de forma concreta ou abstratamente (por exemplo, pela 

representação), esses atores "territorializam" o espaço (RAFFESTIN,1993, p. 50).  

Para o autor supracitado,  

O território (...) é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e 

informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder. O 

espaço é a “prisão original”, o território é a prisão que os homens constroem 

para si  (Idem, 1993, p. 50). 

É no espaço que as práticas sociais se materializam, e é através dessas práticas, 

ocorridas ao longo do tempo, que o espaço adquire sentido, significado, vida, distante 

de ser algo vazio sem sentido. Posto isto, consideramos o espaço sagrado como o lugar 

das hierofanias, ou seja, das manifestações do sagrado. Neste sentido,  

São as práticas espaciais, isto é, um conjunto de ações espacialmente 

localizadas, que impactam diretamente sobre o espaço, alterando-o no todo 

ou em parte ou preservando-o em suas formas e interações espaciais 

(CASTRO; GOMES; CORRÊA, 2014, p. 35). 

O espaço sagrado e o espaço profano estariam desde sempre vinculados, 

atrelados a um espaço social. A ordenação espacial dependeria assim, diretamente da 

sua distribuição entre sagrado e profano, sendo o sagrado que delimita e possibilita o 

profano, pois:  

A experiência religiosa capacita o homem a distinguir o espaço sagrado do 

não sagrado. Os espaços são demarcados pelo poder da mente de extrapolar 

muito além do percebido; os homens não apenas criam espaços sagrados, 

como também procuram materializar seus sentimentos, imagens e 

pensamentos neles (ROSENDAHL, 1996. p. 32, 33). 
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Neste sentido, viver numa atmosfera impregnada pelo sagrado, seria uma 

necessidade sentida pelo homem religioso, e o seu pensamento religioso imerso num 

mundo carregado de valores religiosos, é o que lhe permite identificar, classificar 

qualitativamente os espaços entre sagrado e profano (que se oporiam), em que o espaço 

sagrado seria um espaço qualitativamente forte, demarcado e diferenciado.   O espaço 

sagrado atua como campo de forças e valores, e é por meio dos símbolos, dos mitos e 

dos ritos que o sagrado exerce sua função de mediação entre o homem e a divindade. 

(ROSENDAHL, 1996 p.30). 

Em Campos dos Goytacazes, o espaço sagrado e o profano nem sempre são tão 

bem delimitados no contexto das religiões afro-brasileiras. A instalação de templos 

(terreiros) dentro da própria residência do líder religioso e o seu uso ora como sagrado, 

ora como profano pode parecer evidenciar que não há fronteiras entre eles. Esta 

justaposição das funções de uso do espaço doméstico pelas religiões afro-brasileiras 

também foi observada por Teixeira (2009), na cidade de Goiânia (GO); por Gois (2013), 

na cidade de Contagem (MG); e por Baptista (2015), na cidade de Londrina (PR). 

O que transmuta o espaço doméstico profano em espaço sagrado são os ritos 

constituintes e os sistemas simbólicos aplicados neste espaço, que muda da função de 

uso estritamente doméstico para o uso religioso. Ao se encerrar a sacralização dos 

rituais, volta-se à condição de uso doméstico, ou seja, o espaço da casa retorna à 

condição profana, como afirma o autor:  

[...] essas casas de culto, na sua maioria, possuem a peculiar propriedade de 

serem quase “invisíveis” aos olhos dos leigos. Ao contrário das igrejas 

cristãs, que ocupam pontos de destaque na geografia urbana, os terreiros [...] 

são difíceis de serem encontrados, o que é compatível com o lugar social 

dessa religião na sociedade. Quase nunca o terreiro é um edifício construído 

específica e exclusivamente para esse fim. Na maioria dos casos é a 

adaptação ou o aproveitamento de um espaço no quintal ou na casa do pai ou 

mãe-de-santo: uma construção no jardim, a ampliação de uma garagem, a 

adaptação de um quarto, um “puxadinho” nos fundos da casa. O terreiro é, 

pois, em geral a própria casa de seu chefe, não tanto porque ele mora no 

terreiro, mas, porque ele transformou sua casa num terreiro. Isto faz com que 

os espaços profanos e sagrados nunca estejam totalmente delimitados. Assim 

como as partes profanas da moradia podem ser usadas religiosamente (uma 

“consulta” na cozinha ou no quarto, uma cerimônia na sala, etc.) o recinto 

cerimonial fora das horas de “trabalho” também poderão ser utilizados 

profanamente (como sala de estar, de costura, de baile, de dormir, etc.) 

(BARROS, 2008.p.56.) 

O templo, como espaço sagrado mesmo que eventualmente temporário, é 

fundamental no exercício das práticas religiosas, pois ele representa o espaço da 

religiosidade, pelo qual os ritos e rituais ligam os fiéis ao espaço sagrado (FARIA; 

SANTOS, 2008.p. 21). 
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Destarte, quando falamos dos espaços sagrados apropriados pelas religiões afro-

brasileiras, não nos restringimos apenas aos terreiros, pois estes espaços sagrados 

podem ser encontrados tanto em meio natural (cachoeiras, matas, praias, etc.), por 

simbolizarem a “morada” de seus Orixás, Inquices, Guias, Voduns, de acordo com cada 

sistema simbólico religioso específico, quanto em meio urbano fora dos templos, como 

por exemplo, nas encruzilhadas onde são feitos rituais que podem incluir à entrega 

simbólica de oferendas às suas divindades. 

Para além da materialidade espacial dos templos religiosos e santuários, além 

das imagens de divindades, Rosendahl (2003) argumenta que, o sagrado envolve de 

forma profunda as experiências emocionais vivenciadas por seus adeptos, e são essas 

experiências que destacam o recorte espacial dos lugares comuns, dos lugares da rotina 

cotidiana. Os terreiros das religiões de matriz afro-brasileiras, enquanto espaços 

apropriados e sacralizados, despertam sentimentos em seus fiéis, que estabelecem 

relações afetuosas com aquele referido espaço. 

Esses espaços sagrados próprios ou apropriados adquirem a característica de 

territórios sagrados dos grupos religiosos que ali operam, na medida em que com um 

maior ou menor grau de influência e autoridade sobre o espaço, ou sobre quem neles se 

inserem, os grupos estabelecem relações de poder simbólico que permitem o controle 

das práticas sociais desenvolvidas. 

1.3- O território e as territorialidades 

O território, conceito muito caro à Geografia, não se apresenta como conceito 

exclusivo da mesma, pois este possui tradições e definições conceituais em várias áreas 

do conhecimento, cada qual com sua perspectiva específica, como as Ciências Políticas, 

Economia, Antropologia, Sociologia, Psicologia, Biologia entre outras, não encontrando 

uma definição precisa e inequívoca nem mesmo dentro da própria Geografia, como nos 

aponta Haesbaert (2004, p.37), ao descrever sobre a amplitude desse conceito.  

Na presente pesquisa, o território se apresenta em duas perspectivas distintas, 

mas não excludentes. Num primeiro momento a abordagem conceitual do território 

alinha-se com as definições de Souza (2014), que o classifica como “um espaço 

definido e delimitado e a partir de relações de poder” onde as questões centrais para sua 

compreensão estariam em distinguir “quem domina ou influencia e como domina ou 

influencia esse espaço”, e “quem domina ou influencia quem nesse espaço e como?” 

(Idem, 2014, p.79). 
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Em um segundo momento, temos aqui os territórios sagrados, como 

apropriações do espaço imbuídos de toda uma dinâmica própria, hierarquizada e 

parametrizada pela liturgia das religiões de matriz afro-brasileira, que nos ajudará a 

compreender a dinâmica das referidas religiões e os fenômenos observados atrelados a 

elas (PIRES, 2012; ROSENDAHL, 2013). 

Souza (2013), propõe que para entendermos o território, precisamos fazer 

apontamentos iniciais sobre um outro conceito fundamental, o poder. Para tal, ele busca 

em Hanna Arendth fundamentação teórica para sua proposição: 

O “poder” corresponde a habilidade humana de não apenas agir, mas de agir 

em uníssono, em comum acordo. O poder jamais é propriedade de um 

indivíduo; pertence ele a um grupo e existe apenas enquanto o grupo se 

mantiver unido. Quando dizemos que alguém está no poder, estamos na 

realidade nos referindo ao fato de encontrar-se essa pessoa investida de poder 

por um certo número de pessoas, para atuar em seu nome. No momento em 

que o grupo, de onde originara-se o poder desaparece, o seu “poder” também 

desaparece. (ARENDTH apud SOUZA, 2013 p. 80).   

 O poder apresenta como sua característica principal um grau de aceitação de 

condescendência mútua estabelecida entre os agentes envolvidos, e essa cumplicidade, 

na perspectiva de Souza (2013, p. 82) representa o que realmente legitima o seu 

exercício. Para o referido autor, a constituição dos territórios está então diretamente 

vinculada às relações de poder que atuam e definem quem controla e como controla 

determinado espaço, que uma vez territorializado transforma-se num instrumento de 

exercício de poder. Assim, como não podemos conceber o território sem o exercício do 

poder, por outra via, também não é possível exercer o poder sem a existência de um 

território delimitado a ele submetido. 

O território apropriado, ocupado e vivenciado por um grupo social é visto por 

Souza (2014, p.84) como “gerador de raízes e identidade”, sendo impossível 

compreendê-lo, sem considerar o grupo social que lhe ocupa, pois haveriam ligações 

íntimas estabelecidas entre o espaço concreto e a identidade sociocultural das pessoas.  

Para que essas identidades possam ser geradas, identidades essas que não se 

atrelam somente ao material, ao concreto, mas também ao próprio território, e, 

consequentemente, com o poder que o controla o referido território precisa ter uma certa 

durabilidade. Os limites desse território não seriam então, imutáveis, pois sempre 

poderiam ser submetidos à mudanças. 

A identidade é elemento constitutivo dos territórios e das territorialidades, pois 

apresenta-se como unidade dialética que envolve relações afetivas e de pertencimento, 
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coesão e possibilidade de resistência, e projeções coletivas do futuro, respeitando as 

diferenciações entre grupos sociais (SAQUET, 2014, p. 19, 20).  

A identidade apresenta-se como uma construção histórica e social de 

reconhecimento de si próprio e do outro, negociadas através de relações de poder, de 

confrontação e de troca, variando de intensidade no tempo e no espaço (BOSSÉ, 2013. 

p. 224).  

Haesbaert (2011) traz à luz a dimensão simbólica e cultural do território como 

um elemento formador de identidades. Os grupos criam raízes identitárias com os 

territórios que vivenciam com os territórios a que se julgam pertencentes. 

O território não diz respeito apenas à função ou ao ter, mas ao ser. Esquecer 

esse princípio espiritual e não material é se sujeitar a não compreender a 

violência trágica de muitas lutas e conflitos que afetam o mundo de hoje: 

perder seu território é desaparecer [...] A força de sua carga simbólica é 

tamanha que o território é um construtor de identidade, talvez o mais eficaz. 

(HAESBAERT, 2011 p. 51). 

Este autor ainda propõe analisarmos o conceito de território não de forma 

isolada, e sim vinculado a uma ideia “que se desdobra ao longo de um continuum”. 

Enquanto esse “continuum” deve ser analisado através dos processos de apropriação e 

dominação do espaço, o território deve ser observado através da possibilidade da 

multiplicidade de suas revelações, o que também não deixa de ser manifestação e 

exercício de poder.  

De acordo com a perspectiva de Rosendahl (2013), o território se relaciona com 

o homem e com a interpretação do fenômeno religioso a partir de dois focos de análise 

distintos já apresentados aqui anteriormente: o sagrado e o profano. 

[...] o território é dividido em lugares do cosmo – que estão profundamente 

comprometidos com o domínio do sagrado e, como tal, marcados por signos 

e significados – e em lugares do caos – que designam uma realidade não 

divina. O cosmo qualifica-se como território sagrado, enquanto o caos 

representa a ausência de consagração, sendo um território profano, não 

religioso. [...] Essa questão abrange o conhecimento da religião como um 

sistema de símbolos sagrados e seus valores, envolvendo a produção, o 

consumo, o poder, as localizações e fluxos e os agentes sociais em suas 

dimensões econômicas, política e de lugar. Portanto, o território está presente 

em todas essas dimensões. (ROSENDAHL, 2013, p. 170).   

Dentre as diversas proposições conceituais de território, Souza (2014) apresenta 

a do “território descontínuo”, que seria na verdade uma rede a articular dois ou mais 

territórios contínuos. Ele exemplifica ao citar os territórios controlados pelo tráfico de 
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drogas no Rio de Janeiro, em que entre um território contínuo e outro, se alternam 

outros territórios que podem ser aliados ou não.  

Dentro desses territórios controlados pelo tráfico, vários outros territórios, de 

naturezas distintas estariam sujeitos a conflitos e contradições entre os poderes e suas 

territorialidades específicas. 

Não apenas o que existe, quase sempre, é uma superposição de diversos 

territórios, com formas variadas e limites não coincidentes, como ainda por 

cima, podem existir contradições entre as diversas territorialidades, por conta 

dos atritos e contradições existentes entre os respectivos poderes [...] 

(SOUZA, 2014. p. 94).  

 Assim, distintos grupos podem sobrepor seus territórios num mesmo espaço 

auferindo a ele, usos diferentes permanentes ou temporários, mas não de forma 

homogênea. 

Para Saquet (2015) o território é resultado do processo de territorialização e das 

territorialidades vividas por cada grupo social em cada relação espaço x tempo, em que 

a territorialização seria a apropriação de espaço e as territorialidades seriam as práticas 

realizadas sobre este espaço territorializado.   Para o autor isto tem a ver com a 

organização do espaço está diretamente vinculada às ações de controle em uma 

determinada área do mesmo, e isto pode ocorrer em diferentes níveis escalares. Sendo 

assim, a territorialidade vai sofrer influências étnicas linguísticas, econômicas, culturais 

e políticas, e isso é um atributo humano, que corresponde a relações de poder, que pode 

ser empregada como estratégia para influenciar relações sociais. Um território é então o 

resultado das interações e relações sociais. 

Já a territorialidade para Souza (2014), é como algo inteiramente abstrato, que 

representa aquilo que faz de qualquer território um território, isto é, aquilo que imprime 

as características necessárias para que um determinado recorte espacial se caracterize 

como um território, como: as relações de poder espacialmente delimitadas e operando 

sobre um substrato referencial, esse sim, concreto.  

Sobre a territorialidade, Haesbaert (2004) diz que, quando pensamos em 

territorialidade, estamos na verdade enfatizando o caráter simbólico do território, pois a 

territorialidade além da concepção genérica de “qualidade de ser território”, nas 

palavras do autor, adquire muitas vezes também o sentido de dimensão simbólica do 

território.  

Haesbaert (2007) discorda de Souza (2014), quando este enfatiza o caráter da 

territorialidade apenas “como aquilo que faz de qualquer território um território”, e grifa 
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que, para ele a geografia nunca vê o território como dissociado da territorialidade, 

porém o contrário é possível de se encontrar. 

A territorialidade, no nosso ponto de vista, não é apenas "algo abstrato", 

num sentido que muitas vezes se reduz ao caráter de abstração analítica, 

epistemológica. Ela é também uma dimensão imaterial, no sentido 

ontológico de que, enquanto "imagem" ou símbolo de um território, existe 

e pode inserir-se eficazmente como uma estratégia político-cultural, 

mesmo que o território ao qual se refira não esteja concretamente 

manifestado como no conhecido exemplo da "Terra Prometida" dos 

judeus, territorialidade que os acompanhou e impulsionou através dos 

tempos, ainda que não houvesse, concretamente, uma construção territorial 

correspondente (HAESBAERT, 2007 p.27). 

Posto isto, Haesbaert (2004) discorre sobre os conceitos de territorialização – 

desterritorialização – reterritorialização. O primeiro seria a aplicabilidade da 

territorialidade ao se apropriar do espaço, tanto físico quanto simbólico, que se 

transforma em território; o segundo advém de processo voluntário ou forçado, de perda 

do território, tanto de forma móvel, quando um grupo se desloca de um espaço original 

(voluntariamente ou não), quanto de forma imóvel, quando determinado grupo não é 

deslocado de seu território físico, porém não possui mais o controle das práticas que o 

caracterizam como seu, ou seja, sua territorialidade; e, o terceiro, significa uma nova 

apropriação, uma retomada do território antigo, seja pela reocupação do espaço original, 

ou pela transferência da territorialidade do espaço original para um outro espaço. Para 

este autor, não seria possível ser desterritorializado sem que haja uma 

reterritorialização, que pode se dar de diferentes formas e em diferentes velocidades. 

Entendemos territorialidades como sendo as práticas sociais exercidas sobre o 

espaço, afim de garantir a construção e a manutenção do território. Territorialidades 

essas, humanas, corresponderiam ao “espaço vivido, e às relações sociais de alteridade e 

exterioridade cotidianas” de acordo com Saquet (2015,p. 32,33), e significariam, dentre 

outras coisas, “relações de poder econômicas, políticas e culturais; diferenças, 

identidades e representações; apropriações, domínios, demarcações e controle”. 

As territorialidades são ações e relações intencionais que envolvem indivíduos e 

grupos que interagem entre si e são mediados pelo território. As territorialidades se 

vinculam às identidades e às diferenças, e correspondem aos diversos níveis de relação 

social, apropriação, práticas espaciais e simbólicas, nas quais todas essas interações 

trazem na sua essência, relações de poder.   
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1.3.1 – Território sagrado e territorialidades religiosas 

A Geografia da Religião nos ajuda a compreender esses conceitos que 

relacionam as práticas espaciais com o território e sua conformação com o sagrado. 

Sendo assim, podemos entender territórios sagrados como sendo a área de atuação de 

uma determinada denominação religiosa, no caso deste trabalho especificamente, das 

denominações religiosas afro-brasileiras (GOIS, 2013. p. 26).  

Já para Rosendahl (1996, p.59), territórios sagrados ou religiosos correspondem 

a espaços apropriados efetiva ou afetivamente, em que práticas sociais ocorrem sob o 

controle do grupo que detém o poder e o domínio do espaço, e ela apresenta esses 

espaços como: 

[...] espaços qualitativamente fortes, compostos de fixos e fluxos e 

possuidores de funções e formas espaciais que constituem os meios por 

intermédio dos quais o território realiza efetivamente os papéis a ele 

atribuídos pelo agente social que o criou e controla. [...] O território é um 

importante instrumento de exercício da fé e da identidade religiosa. 

Apresenta além do caráter político, nítido caráter cultural, especialmente 

quando os agentes sociais são grupos étnicos religiosos (ROSENDAHL, 

2013, p. 87).  

A autora segue a explicar e diz que: territorialidade religiosa significa o conjunto 

de práticas desenvolvido por instituições ou grupos no sentido de controlar um dado 

território. E é através do simbolismo do poder do sagrado que se refletirão os 

sentimentos mútuos de pertencimento, propriedade e identidade de fé (Idem, 2013, p. 

176), 

E é através das experiências religiosas vivenciadas tanto coletivamente quanto 

individualmente que a territorialidade ganha forças. “E nesta poderosa estratégia 

geográfica de controle de pessoas e coisas, ampliando muitas vezes o controle sobre 

espaços, que a religião se estrutura enquanto instituição, criando territórios seus” 

(Ibidem, 1996. p. 59). 

Considerando que a territorialidade religiosa engloba, ao mesmo tempo, as 

relações que o grupo mantém com o território sagrado e os itinerários que o constituem, 

como aponta Gois (2013, p.26), trazemos um exemplo encontrado em Faria e Santos 

(2008) sobre a utilização de uma cachoeira usada por banhistas para recreação e por 

membros de religiões de matriz afro-brasileira em rituais sagrados na cidade de 

Contagem, Minas Gerais, para falar de territorialidades distintas (sagrada e profana) 

coabitando num mesmo espaço. 
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No caso das cachoeiras, vários grupos disputam o mesmo território. Um 

exemplo próximo seria a constituição do espaço da cachoeira e do seu entorno 

como territórios/territorialidades múltiplas ou, melhor, de sobreposição de 

práticas humanas, pois há, nele, interesses não somente da prática religiosa, 

mas do uso para o lazer, se pensarmos a prática social do ócio. Para banhistas, 

por exemplo, que usam a cachoeira como lugar de lazer, as práticas religiosas 

em seu entorno não são aceitáveis: (FARIA; SANTOS, 2008 p.23). 

Assim como as igrejas, as sinagogas e demais templos religiosos, os terreiros das 

religiões afro-brasileiras encontrados em Campos dos Goytacazes constituem territórios 

sagrados, onde é possível identificar suas territorialidades, suas relações de poder dentro 

de uma hierarquia interna bem definida, na qual a figura do chefe do terreiro controla, 

delimita e organiza a distribuição espacial de pessoas e objetos, controla o acesso a 

determinadas áreas, conduz e estabelece horários e ações e exerce seu poder simbólico. 

Sendo assim, o “terreiro” aproxima-se da noção de território (profano ou sagrado), no 

qual estão assentadas as matrizes da família ancestral, no qual as divindades “montadas” 

em seus filhos são homenageadas nas festas públicas, refazendo assim a circularidade 

do mito fundador através do rito. (PIRES, 2012 p. 312).  

O terreiro, além de território sagrado, também é lugar sagrado da prática 

religiosa pelas quais as relações de afetividade se estabelecem; e também é espaço 

sagrado, enquanto materialidade espacial em que se aplicam as práticas sagradas sob as 

quais atuam as relações de poder simbólico que qualificam o território sagrado. 

Dessa forma, a manutenção do lugar sagrado favorece a noção de que a 

comunidade partilha uma identidade comum, um sentimento de integração e de 

comunidade religiosa. Certamente, o território identitário religioso não é 

apenas ritual e simbólico: é também o local de práticas ativas e atuais, por 

meio das quais se afirmam e vivem as identidades. [...] Assim, cabe aos 

geógrafos, elucidar como determinada instituição religiosa mantém sua 

territorialidade preservada e, consequentemente, como o território fortalece as 

experiências religiosas coletivas ou individuais.(ROSENDAHL, 2013, p. 173).       

Sendo assim, o intento deste capítulo foi subsidiar a compreensão do espaço do 

sagrado, como um lugar constituído de significação simbólica e de poder. Vimos 

também a importância de se compreender a dinâmica do espaço no qual a 

territorialidade favorece a afirmação e a identificação dos grupos que disputam o 

espaço. No caso das religiões afro-brasileiras, os terreiros representam a permanência e 

fixação dessa territorialidade, mas o aumento frequente da violência dos conflitos, têm 

colocado a existência desses territórios em perigo.  
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CAPÍTULO 2 – A MATRIZ AFRICANA 

De acordo com Lopes (2008), a África sempre foi, desde a antiguidade, um 

grande ponto de convergência e de encontros de muitas culturas e diferentes padrões de 

vida, advindo daí suas múltiplas diferenças e especificidades, não sendo correta a 

representação do continente como um todo, um agrupamento cultural homogêneo, como 

diversas vezes aponta o senso comum. 

Antes da civilização greco-romana, a África já possuía civilizações importantes, 

dotadas de grande poder, conhecimentos e domínio de técnicas. Vimos a Núbia, a 

Etiópia, e principalmente o Egito, como expressão de desenvolvimento civilizatório. 

Enquanto somente na Idade Média, após a queda do império romano em 476, é que a 

Europa começaria a ser “inventada” e a se estruturar como um conjunto de povos e 

países.  

Somente a partir do século XV, com o advento da expansão marítimo-comercial 

europeia, período que se tornou conhecido como dos “grandes descobrimentos”, é que 

esse cenário começaria a tomar novos contornos.  

Entre os eventos dessa época, a chegada de Colombo à América, a descoberta 

do caminho marítimo para as Índias, em 1498, e o descobrimento do Brasil 

de 1500, são marcos históricos importantes da grande transformação. E no 

contexto desses eventos que começa a ocorrer a captura de africanos por 

aventureiros europeus, tendo como consequência, o gradativo 

empobrecimento do continente, com a dispersão do melhor de sua mão de 

obra, enviada para trabalhar em regime de escravidão nos empreendimentos 

europeus no novo continente (LOPES, 2008. p.29).  

Na época das grandes explorações e descobrimentos ultramarinos, os países que 

eram as maiores potências europeias, impulsionaram a escravidão durante a formação 

das suas colônias na América. A motivação de explorar os recursos existentes nas novas 

terras era o argumento que se usava para legitimar a necessidade dos colonizadores 

escravizarem diversos povos, (convenientemente julgados como inferiores ou menos 

humanos que os europeus) de origem ameríndia para que trabalhassem principalmente 

na extração de minerais, antes mesmo de lançarem mão dos africanos escravizados. 

Para apaziguar as vozes que se alçavam contra a exploração dos indígenas, a 

coroa espanhola promulgou diversas leis que protegiam os ameríndios e 

proibiam a sua escravização. Foi então quando se recorreu à importação de 

escravos procedentes da África, o que deu lugar a um tráfico intenso e 

lucrativo (BARSA apud LOPES, 2008. p. 29,30).    

O processo de colonização das Américas, incluindo assim o Brasil, foi marcado 

pela barbárie contra nativos indígenas locais, e contra os povos africanos, capturados em 
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seus territórios originais e forçadamente migrados para as Américas para servirem de 

mão de obra escrava para os mais diversos fins. É fato: 

Os portugueses iniciaram a ocupação do Brasil com colonos vindos de 

Portugal, que por sua vez procuraram escravizar o elemento indígena. Este, 

no entanto mostrou-se avesso ao trabalho nas lavouras e engenhos, 

dificilmente aceitando o regime de escravidão. Na impossibilidade de 

subjugar o índio, o colono português começou a pedir a importação de 

escravos africanos, cujo trabalho já conhecia da metrópole onde tal regime já 

existia a anos (MENEZES, 2011. p.16).     

Aceito o pedido, assim foi feito. Segundo Prandi (2000), o processo de 

colonização representou oficialmente mais de cinco milhões de africanos e africanas 

feitos prisioneiros, escravizados e trazidos para cá. Não se tratava de um povo 

especificamente, mas de vários povos que formavam uma multiplicidade de etnias, 

nações, línguas, culturas.  

Lopes (2008) aponta que essa contagem, mesmo que com uma certa falta de 

precisão, pode chegar ao número de dez milhões de homens e mulheres escravizados e 

trazidos forçadamente para o Brasil, oriundos desde a costa ocidental da África, do atual 

Senegal, até a Angola e também o que é chama pelo autor de “contracosta”, para se 

referir ao lado do continente africano banhado pelo oceano Índico. 

Segundo Veiga e Leivas (2017), junto com os povos africanos vieram suas 

culturas, os seus dialetos, costumes, artes, seus conceitos morais e, sobretudo, suas 

religiosidades. É “Importante que se tenha em mente que os navios que carregavam 

esses africanos não somente traziam pessoas de carne e osso, mas também sua cultura, 

seus deuses, suas crenças, seus folclores” (BASTIDE, 1974, p. 26). 

Veigas e Leiva (2017. p. 2603), apontam que apesar das várias medidas tomadas 

pelos escravocratas a fim de evitar a construção ou a preservação de alguma unidade 

cultural entre os povos africanos escravizados, como separar as famílias e indivíduos de 

um mesmo grupo original, para que não se formassem núcleos culturalmente solidários, 

as manifestações culturais, entre elas a religiosidade dos povos africanos, conseguiu 

resistir aos tempos de cativeiro e constituem hoje relevantes manifestações do 

patrimônio cultural brasileiro, podendo ser descritas como: 

Produto e resultado de todo um processo histórico, que teve como agentes 

seus ancestrais do outro lado do Atlântico, o Brasil afrodescendente é 

também agente de sua própria História [sic] e de suas práticas culturais, 

desde a resistência à escravidão até a criação de instituições que, embora 

surgidas em contextos absolutamente desfavoráveis, subsistem até hoje, umas 

se fortalecendo cada vez mais, outras se desdobrando em novas e múltiplas 

facetas (LOPES, 2008, p.38). 
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A formação da cultura afro-brasileira, termo utilizado por Lopes (2008, p.54), 

teria sido derivada principalmente, segundo este autor, das influências dos povos congo-

angolanos (bantos) e dos povos da região oeste africana, mais especificamente, do Golfo 

da Guiné, principalmente do antigo Daomé e atual Nigéria. 

Os povos bantos foram presença majoritária no Brasil durante todo período 

escravista e deixaram sua influência marcada no vocabulário nacional, na religiosidade, 

nas artes e na culinária. Os vários tipos de samba em suas formas originais; as danças 

dramáticas, cucumbis, congadas e maracatus, que evoluíram até aos formatos de escola 

de samba que conhecemos hoje; a capoeira e o maculelê; comidas como o pirão e o 

angu; o culto aos chefes de linhagem; até a forma de organização de defesa dos 

quilombos são heranças desses povos. Do oeste africano, vieram as primeiras 

concepções filosóficas e doutrinárias, e também as práticas religiosas que seriam a 

“espinha dorsal” dos cultos e religiões populares por aqui desenvolvidas, como: os 

Candomblés; a Mina, do Maranhão; e a Encantaria, da Amazônia (LOPES, 2008, p. 54, 

55).  

Essas manifestações culturais, em especial as religiosas, cumpriam um papel de 

elo entre os africanos escravizados e fixados em solo brasileiro e sua terra natal, seus 

territórios originais dos quais foram brutalmente arrancados, como nos exemplifica 

Corrêa (2013) ao falar sobre o Candomblé: 

O candomblé como um pedaço da África objetivava a sobrevivência do 

africano diante da realidade do cativeiro e da vida em terras brasileiras, onde 

o suicídio de negros, em grande parte, estava relacionado à busca de seu 

mundo perdido, concebido na ideia do retorno a África (Ilauaiê, a terra da 

vida) e do reencontro com seus ancestrais após a morte: uma perspectiva 

sobre a morte que achava seu fundamento na convicção dos africanos que os 

orixás não “viviam” em solo brasileiro, vindo somente visitar seus filhos no 

tempo-espaço sagrado das festas, por meio dos rituais e oferendas observado 

no território-terreiro. (CORRÊA, 2013, p. 211).    

Neste contexto, as religiões de matriz africana reconstituem, em seu mundo 

vivido deste lado do Atlântico, o território do qual seus ancestrais foram destituídos 

pelos europeus no passado (GOIS 2013, 25).  

2.1 – Campos dos Goytacazes e o período da escravidão 

Habitada originalmente de forma predominante pelos índios Goitacá, ou 

Goytacazes (ambas as formas de se dizer são consideradas corretas, existindo também 

outras), que deram nome a vasta planície na qual se encontra a cidade, Campos dos 
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Goytacazes teve sua primeira vila fundada por Pero de Gois em 1539, o que não gerou 

uma ocupação contínua, devido aos embates e a resistência oferecidas pelos nativos 

locais (PAULA et al. 2012, p.23).   

Após algumas tentativas frustradas de dominação territorial e apaziguamento dos 

índios Goitacá, somente em 1633 chegam as primeiras cabeças de gado, marcando 

assim o início do processo de colonização da região, num primeiro momento ligado a 

pecuária, e a posteriori, à cultura canavieira e a produção de açúcar, fortemente marcada 

no século XVIII, cultura essa que perdurou como relevante para economia da cidade até 

as últimas décadas do século XX, o que tornou a mercantilização dos derivados da cana 

de açúcar um fator fortemente ligado a história da cidade (PENHA et al. 2012). 

A atividade econômica canavieira transformou-se em um dos pilares da 

economia nacional, e durante um longo período, Campos dos Goytacazes viveu dias de 

franca ascensão econômica promovida pelas lavouras, que segundo Pinto (2006, p.67), 

provavelmente se iniciaram no fim do século XVII, atingindo seu auge no século XIX 

com o surgimento das grandes usinas em substituição aos engenhos. 

A partir do incremento dado à lavoura açucareira, Campos passaria a 

prosperar, prosperidade esta que atingiria proporções elevadas na virada do 

século XVIII para o XIX [...] Não restam dúvidas de que a cana-de-açúcar 

modificaria a paisagem do norte fluminense, principalmente se considerarmos 

que a própria mão-de-obra seria deslocada de uma atividade basicamente 

nômade no século XVI, a partir da criação de gado pelas planícies campistas, 

para o sedentarismo do açúcar. Em verdade, crescia também a força de 

trabalho escravo nos engenhos, o que fazia de Campos a principal cidade do 

norte fluminense, merecendo observações de viajantes ilustres e historiadores 

de inquestionável honestidade. Auguste de Saint-Hilaire foi um desses 

viajantes que aqui aportaram no século XIX, e que indicou dados 

significativos da economia campista (PARANHOS, 2006, p. 3). 

Corroborando com a citação acima, Ferro e Oliveira (2018) assinalam que, 

devido à sua relevante produção açucareira, que alavancou o “progresso”, especialmente 

nos séculos XVIII e XIX, Campos dos Goytacazes foi alçada ao patamar de um dos 

mais importantes polos econômicos do Brasil, tendo como mão de obra dos meios de 

produção o sistema escravista, no qual a estrutura social era primordialmente 

identificada pela relação entre os proprietários de engenhos e a massa trabalhadora 

escrava, eles dizem:  

[...] conforme a atividade açucareira expandia-se, demandava mais mão de 

obra barata e, por isso, nas primeiras décadas do século XIX, os produtores 

campistas intensificaram a aquisição de escravos africanos adultos nos portos 

da província fluminense. O auge do século XVIII tornou a cana-de-açúcar a 

principal atividade econômica da região (FERRO; OLIVEIRA, 2018 p. 241). 
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De fato, enquanto houve escravidão, a cana-de-açúcar foi base da economia 

nacional, e é fato também que a presença dos africanos e afrodescendentes escravizados 

como mão de obra nas fazendas e engenhos influenciou de forma significativa a 

formação da feição cultural daqueles lugares ao longo da história. Campos dos 

Goytacazes, com todo o destaque obtido economicamente pela economia canavieira à 

base de trabalho escravo, não foi diferente.  (LOPES, 2008).   

Assim se estabeleceu a relação de Campos dos Goytacazes com a cultura 

africana, trazida nos navios negreiros junto aos africanos e africanas escravizadas, pois a 

cidade recebeu entre os séculos XVIII e XIX, dezenas de milhares dessas pessoas, que 

foram largamente empregados como mão de obra nas lavouras de cana de açúcar 

(SOARES, 2010. p. 76). Às custas dessa mão de obra, no cenário econômico nacional 

do século XIX, Campos dos Goytacazes alcançou o status de polo urbano significativo 

e muito relevante, no qual a população negra representava uma relevante parcela da  

população total em 1872, como relata Faria (2008): 

Em 1872, a população urbana em Campos era de 19.520 habitantes; a 

população rural, por sua vez, de 69.305, totalizando 88.825 habitantes. Da 

população total, 56.232 eram homens livres contra 35.593 escravos. Num 

rápido panorama da cidade, em 1873: a zona urbana possuía 3116 casas 

térreas e 316 sobrados, 15 igrejas, dois hospitais, um orfanato, um teatro, um 

gasômetro, dois Bancos, uma Caixa Econômica, cinco hotéis, quatro 

armazéns, três jornais diários, 15 estabelecimentos de ensino privado e 

público, uma biblioteca, quatro fundições, seis cemitérios, uma serraria a 

vapor, dois curtumes e um estúdio fotográfico, além da ponte metálica sobre 

o rio Paraíba (Teixeira de Mello, 1886, p.101- 104). As ruas principais do 

“centro da cidade” já eram iluminadas com gás hidrogênio pela sociedade de 

Dutton & Chandler sob da direção da Companhia Campos Gás. (FARIA, 

2008, p. 41, 42). 

Nota-se na descrição, que a cidade já possuía nessa época um núcleo urbano 

com serviços nos setores da saúde, educação, mobilidade urbana e serviços gerais. 

Nota-se também que a cidade e o campo dispunham de um quantitativo alto de pessoas 

escravizadas. Isto significa que a base da economia campista contava com a mão de 

obra escravocrata. E essa imensa população de africanos e africanas deixaram traços 

culturais (e de resistência) bastante significativos na sociedade campista, dentre eles sua 

religiosidade, “o que hoje cantamos, dançamos, comemos e rezamos não seria como são 

sem a herança cultural dos escravos das mais diversas etnias, que pra cá vieram” 

(MENEZES, 2011, p. 21). 
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2.2 -Religiões afro-brasileiras 

 Isentos da preocupação de atingir características profundas e explicativas de 

cada religião, porém buscando uma mais apurada imparcialidade metodológica, 

Durkheim (2008, p 53) nos chama atenção para necessidade de libertar-nos de qualquer 

forma de preconceito, de ideias pré-concebidas que possamos ter a respeito do tema 

“religião”, antes de começarmos a estudá-lo, principalmente, em nosso caso específico, 

por se tratar de religiões afro-brasileiras, cercadas de preconceitos marcados pelo 

próprio processo histórico social de construção do Brasil. Pois,  

As expressões religiosas das tradições de matriz africana no Brasil 

experimentam um histórico de limitações e criminalizações que estão 

diretamente conectados com o processo de colonialismo e escravização que 

integram o processo de formação socioeconômica do Estado brasileiro 

(BUENO, 2018. p. 01). 

Portanto, para falarmos de religiões afro-brasileiras temos que afastar nosso 

pensamento por completo dos modelos religiosos ocidentais que conhecemos, e 

apreender um diferente sistema simbólico religioso, com dinâmicas e processos bastante 

próprios. Questões dicotômicas fundamentais que se apresentam nas matrizes religiosas 

ocidentais cristãs como, deus e diabo, o bem e o mal, pecador e não pecador, não se 

fundamentam da mesma forma nessas religiões afro-brasileiras, nas quais conceitos 

como “inferno” e “demônio”, por exemplo, não existem. 

Os diversos povos africanos distribuídos de forma heterogênea em lugares 

distintos do Brasil, desenvolveram em cada região, diferentes manifestações religiosas 

derivadas de seus cultos originais praticados em África, que resultaram em diferentes 

religiões afro-brasileiras, como o Babaçuê, Batuque, Candomblés (Jeje, Ketu, de 

Caboclo, Banto ou Angola), Catimbó, Pajelança, Umbanda, Tambor de Mina e Cabula. 

Na região Sudeste, o Candomblé e a Umbanda são as mais difundidas (LOPES, 2008). 

A religiosidade afro-brasileira então, herdou de bantos e oeste africanos, 

formas religiosas específicas. Dos bantos, veio-nos mais o culto aos chefes de 

linhagem [conjunto de pessoas descendentes até certo ponto, de um ancestral 

comum] e aos heróis fundadores [antepassados distantes que fundaram e 

lideraram os primeiros agrupamentos de um determinado povo ou de um 

conjunto de povos], aos ancestrais, enfim. Dos oeste africanos, chegou-nos 

com mais força o culto aos elementos e forças da natureza, e às divindades 

protetoras de setores específicos da atividade humana (orixás e 

assemelhados). Mas tudo isso se baseava num único princípio: o de que a 

vida no universo se conduz através da interação das forças vitais [segundo o 

pensamento tradicional africano, forças invisíveis de que todos os seres, 

vivos, mortos ou divindades seriam dotados], tanto no plano material quanto 

espiritual, e que humanos, animais, vegetais e minerais são elos produtivos de 
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uma só cadeia de forças, intercomunicando-se por meio de sua energia vital 

(LOPES, 2008 p. 99).      

Das hibridizações das culturas e tradições africanas, com as crenças europeias e 

as manifestações culturais e religiosas advindas dos povos nativos do Brasil, surgiram 

as religiões afro-brasileiras, com mais ou menos adaptações e sincretismos. 

As religiões afro-brasileiras não atuam em redes hierarquizadas como a Igreja 

Católica, por exemplo, onde a paróquia é ligada a uma diocese, e esta vinculada ao 

Vaticano. Nas religiões afro-brasileiras, cada líder religioso possui sua liberdade 

litúrgica, para que dentro da sua tradição a qual lhe foi ensinada, se execute suas 

práticas sagradas com eventuais particularidades ou adaptações. Também não possuem 

doutrinas escritas, como a Bíblia dos cristãos, ou o Alcorão dos muçulmanos. Toda a 

tradição religiosa, os ensinamentos, os cantos, os ritos e rituais, foram e são transmitidos 

ao longo do tempo principalmente pela oralidade. 

Dentre as religiões citadas, Lopes (2008, p.99, 100) sugere que as organizações 

da Umbanda e do Candomblé como conhecemos hoje, poderiam ter uma raiz comum, 

os “calundus”, que eram manifestações religiosas, provavelmente originárias dos povos 

bantos, que incluíam rituais de purificação espiritual e cura. Os primeiros registros 

escritos sobre a atuação de negros como curandeiros ou adivinhadores ou ritualistas 

nesses calundus, datam do século XVII e já eram encontrados na obra do poeta baiano 

Gregório de Matos.  

Marques (2017), também assinala os “calundus” como sendo os protótipos, por 

assim dizer, dos nossos atuais terreiros de Umbanda e Candomblé. Os sacerdotes dessa 

prática eram comumente denominados como “calundus” ou “calundeiros”, “feiticeiros” 

ou “pretos mestres”, e era ao entorno destes sacerdotes que a prática era parcialmente 

organizada, utilizando-se de uma grande variedade de cerimônias, combinando: 

elementos africanos como atabaques, transe por possessão, adivinhação por meio de 

búzios, trajes rituais, sacrifício de animais, banhos de ervas, ídolos de pedra etc.; 

elementos católicos como crucifixos, anjos católicos, sacramentos como casamentos; e 

elementos  espíritas e superstições populares de origem europeia, como adivinhação por 

meio de espelhos, almas que falam através dos objetos ou incorporando nos vivos. Este 

autor aponta que, até o século XVII, o termo “calundus” ainda era encontrado em 

diversos relatos, como este a seguir, que os definiam a saber : 

São uns folguedos, ou adivinhações, [...] que dizem estes pretos que 

costumam fazer nas suas terras, e quando se acham juntos também usam 

deles cá para saberem várias coisas, como as doenças de que precedem, e 
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para adivinharem algumas coisas perdidas; e também para terem ventura em 

suas caçadas, e lavouras; e para muitas outras coisas (CASCUDO apud 

MARQUES. 2017. p.85). 

Encontramos referências aos calundus, similares às anteriores também em Gois 

(2013) e Baptista (2015). Através desses calundus, de acordo com Lopes (2008, p.99, 

100), foram se organizando as primeiras congregações religiosas afro-brasileiras como 

organizações mais complexas, formando desde seus panteões de divindades cultuadas, 

passando pela definição de hierarquias sacerdotais, até o estabelecimento de normas de 

comportamento geral. 

Na presente pesquisa, trataremos de dois segmentos religiosos afro-brasileiros 

especificamente: A Umbanda e o Candomblé, pois são estes, e apenas estes, os grupos 

religiosos de matriz africana que possuem templos fixos, ministros religiosos e adeptos 

praticantes formando comunidades tradicionais de terreiro, e por isso, estão suscetíveis 

aos conflitos territoriais no município de Campos dos Goytacazes, recorte espacial deste 

trabalho. 

2.2.1 – O Candomblé 

Candomblé é o termo que se dá ao conjunto de religiões afro-brasileiras 

advindas de grupos yorubás e bantos, subdivididos em nações do sudoeste africano, 

com sua característica marcante expressa no culto aos Orixás, que também podem ser 

conhecidos como Inquices ou Voduns, de acordo com a nação do candomblé, como 

veremos adiante. Esses Orixás também estão presentes na Umbanda, (LOPES, 2008 p. 

104). 

De acordo com Barbosa Júnior (2011), a palavra orixá, etimologicamente 

falando, é de origem yorubá, onde “ori” significa cabeça, e “xá” significa rei, divindade. 

Orixá então, significaria em tradução livre, “a divindade que habita a cabeça”.   

Não podemos datar com precisão o momento exato quando surgiu o Candomblé 

no Brasil ou quais descendentes de quais grupos primeiro o estruturaram e o 

sistematizaram como manifestação religiosa; porém, de acordo com Baptista (2015, 

p.24), o Candomblé, teve sua constatação mais evidente após as últimas levas de 

africanos e africanas escravizados e trazidos para o Brasil, para principalmente atender 

às demandas das cidades e ocupações urbanas do século XVIII e XIX. 



45 
 

Dentre os vários povos africanos, também chamados de nações, que vieram para 

o Brasil, três foram fundamentais para o surgimento do Candomblé: a nação Jeje, a 

nação Yorubá e a nação Ketu (TEIXEIRA, 2009, p.17). 

Para Marques (2017), a etimologia da palavra Candomblé pode ter uma origem 

um pouco controversa, mas evidentemente se relaciona as “nações”. 

Os candomblés do Brasil pertencem a “nações” diversas e, portanto, cultivam 

e perpetuam tradições diferentes. “Nação”, de acordo com Olga Cacciatore 

(1977, p.178), é a “denominação do conjunto de rituais trazidos pelos grupos 

de negros africanos vindos como escravos para o Brasil e que determinaram 

os diversos tipos de candomblés”. Sérgio Ferretti (2013, p. 109), pontua que 

“Não apenas no candomblé, como nos demais modelos de organizações 

religiosas de origem africana, encontramos a categoria ‘nação’” 

(MARQUES, 2017 p. 92, 93). 

Na perspectiva de Lopes (2003, p. 62) o termo é derivado do dialeto quimbundo 

kiamdombe (negros), mesclado com a palavra do yorubá ilê (casa), a partir daí, 

significando algo como “casa de negros”. Já Bastide (1964), afirma que a palavra 

candomblé, em Salvador, designa:  

[...] tanto o lugar como as festas rituais de origem africana que ali se 

celebram regularmente – no Recife fala-se “xangô”. Esse território – esse 

terreiro – não é apenas uma extensão sagrada entre outras, mas também a 

base invisível de uma atividade física e mental que associa todos os sentidos 

do corpo e todos os modos de expressão – gestualidade, mensagem sonora, 

odores, perfumes, ritmo do tambor, a “música do transe” [...]. Uma 

linguagem sem escrita. [...] uma metafísica em gestação na qual o transe ou a 

possessão são apenas palavras que os observadores estrangeiros dão às suas 

metamorfoses (BASTIDE, 1964, p. 341). 

O Candomblé é uma religião, ou um grupo de religiões, como indicamos 

anteriormente, que tem uma cosmologia própria, uma forma própria de compreender o 

mundo, de entender e designar aos seus seguidores uma forma de buscar o desconhecido 

através do conhecido, ou seja, nas palavras de Baptista (2015), é uma religião que liga 

seus adeptos ao sagrado por meio da sacralização de elementos encontrados na natureza. 

 Apesar dos Candomblés terem sido formados por diferentes nações, há uma 

coerência lógica entre eles, pois cultuam os mesmos elementos da natureza.  

Embora tenham os traços das "culturas" africanas sofrido modificações, não 

deixa em verdade o candomblé de constituir um sistema harmonioso e 

coerente de representações coletivas e de gestos e rituais. Pode a religião 

africana subsistir porque responde a certas funções ou a certas necessidades; 

isso não impede que o candomblé tenha sua estrutura (BASTIDE, 1964 p.11). 

As nações de candomblé podem ser identificadas pelas características 

particulares de culto e seu local de origem em África, as casas de candomblé cujo povo 
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era originário de Angola, Congo e Cabinda, são chamadas de nação de Angola. Os 

povos advindos de Fon e Éwé compuseram a nação Jeje. Dos povos advindos de Ketu, 

Efon e Ijexá, descende a nação Ketu (BAPTISTA, 2015, p.32).  

Ilustrando essa pluralidade, na tabela abaixo trazemos as nações Ketu, Jeje e 

Angola, consideradas por Baptista (2015) como as três mais populares no Brasil, 

relacionando as nomenclaturas de suas respectivas divindades: Orixás, Voduns e 

Inquices. 

Tabela 1: Nações africanas e suas divindades. 

ORIXAS (KETU) VODUNS (JEJE) INKICES (ANGOLA) 

OXALÁ OLISSASSA LEMBA 

IEMANJÁ ABOTÔ DANDALUNDA 

EXÚ LEGBÁ BOMBOJIRO 

OGUM GUM ROXOMUMBÊ 

XANGÔ HEVIOSO ZAZE 

OXOSSI AGUÊ MUTAMBÔ 

OSSAIM NEOSUMM KATENDÊ 

IANSÃ ABÉ MAIONGA 

OXUM AZIRI KISSUMBI 

OBÁ - OBACHI 

LOGUNEDÉ - - 

IBEJI HOBO VUNGE 

NANÃ BURUCU ZABARANDÁ 

OMULU OBALUAÊ CAJANJÁ 

EWÁ YEWA - 

IROCO LOKO KITEMBO 

OXUMARÉ BESSEM ANGOROMEA 

IFÁ FÁ KASSUMBEKA 

OLORUM MAWINL-LISSA ZAMBI 
Fonte: Baptista (2015). 

Este quadro não tem a pretensão de contemplar todo panteão de divindades do 

Candomblé, até por que seria impossível determinar com precisão todas elas. 

Apontamos aqui apenas algumas das mais populares. De acordo com Barbosa Júnior 

(2011, p. 24), na tradição yorubá, são mais de 400 orixás conhecidos, com diversas 

concepções específicas distintas dentro de cada nação. 

Na tabela seguinte, apresentamos alguns dos orixás do Candomblé, de nação 

Ketu, relacionadas com algumas de suas representações simbólicas: 
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Tabela 2: Relação entre orixás x características da natureza. 

ORIXAS (KETU) CARACTERÍSTICAS DA 

NATUREZA 

OXALÁ CRIAÇÃO DOS HOMENS 

IEMANJÁ ÁGUA DO MAR 

EXÚ SEXUALIDADE 

OGUM FERRO 

XANGÔ VULCÃO 

OXOSSI MATA 

OSSAIM FOLHA DAS ÁRVORES 

IANSÃ RAIOS 

OXUM ÁGUA DOS RIOS 

OBÁ POROROCA 

LOGUNEDÉ TERRA/ÁGUA 

IBEJI AR 

NANÃ LAMA 

OMULU TERRA/FOGO DENTRO DA 

TERRA 

EWÁ CÉU ROSADO, PINGOS DE ÁGUA 

IROCO TEMPO 

OXUMARÉ ARCO-ÍRIS 

OLORUM CRIAÇÃO DO MUNDO 
                                    Fonte: Baptista (2015). 

Considerando essa teia de simbolismos trazidos na constituição do Candomblé, 

observamos que os seus terreiros se organizam espacialmente de forma a abrigar na sua 

estrutura, símbolos que representem as forças da natureza regidas por suas divindades. 

Assim, as construções nesses ambientes, de maneira simbólica, abrigam os 

fenômenos naturais e seus respectivos deuses: chuva (Nanã), relâmpago 

(Iansã), trovoadas (Xangô), enchentes (Oxum), maremotos (Iemanjá), 

terremotos (Obaluaiê) dentre outros, pois cada Orixá está ligado a um 

elemento da natureza e aos fenômenos a ele relacionados. Partindo desses 

pressupostos, pode-se dizer que a geografia está relacionada diretamente com 

a religião do candomblé. Cotidianamente, os povos de terreiros convivem 

com ela. O universo, os astros, o relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia, 

que é trabalhada nesta área do conhecimento, se relacionam com os Orixás. 

(BORGES; OLIVEIRA; CAPUTO, 2016, p.81). 

 Compreendemos que o que temos aqui é a construção de um espaço sagrado, o 

terreiro de Candomblé, modelado por sistemas simbólicos, compreendendo sistemas 

simbólicos nos termos de Durkheim (2008) e Bourdieu (1989) como regulamentadores 

das práticas espaciais que lhe territorializam e conferem a sacralidade. 

Ninguém entra no terreiro sem saudar o sagrado que compõe esse espaço. 

Logo na entrada saudamos exu, orixá guardião das entradas e das encruzilhas. 

A intensa presença de subsídios geossimbólicos confere ao terreiro um 

sentido, uma identidade e também uma espiritualidade cujo auge é revelado 

na criação de um conjunto de representações simbólicas que engendram uma 

rede de significados e que se associam a um ordenamento inexaurível de 
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fluxos e fixos, considerados decisivos para organização do espaço sagrado. 

(ROSENDAHL apud BORGES; OLIVEIRA; CAPUTO 2016, p. 80). 

Nestes terreiros, entendidos como espaços sagrados e simbólicos, os cultos e os 

rituais ali apresentados nos diferentes Candomblés, são conduzidos pelos Babalawôs, ou 

Babalorixás, também chamados de Pai-de-santo, ou as Yalorixás, também chamadas de 

Mãe-de-santo, que são na verdade, a autoridade máxima dentro de cada terreiro de 

Candomblé. 

Muitos significados desses elementos simbólicos presentes nos Candomblés, 

como vimos nos parágrafos anteriores, não são exclusivos deles, pois os encontramos 

também em outras manifestações religiosas afro-brasileiras, como a Umbanda, que 

veremos a seguir.   

2.2.2 – A Umbanda 

A Umbanda é uma religião brasileira, constituída, com fundamentos, teologia, 

hierarquia, sacerdotes e sacramentos próprios. A Umbanda como conhecemos hoje, 

nasceu no estado do Rio de Janeiro no início do século XX, e não é exclusivamente 

derivada de matriz africana, pois além dessa, ainda encontramos elementos cristãos 

católicos e do espiritismo urbano (kardecismo), em sua constituição, conforme 

(BARBOSA JÚNIOR, 2011, p.5).  

A Umbanda cultua alguns dos orixás do Candomblé de forma própria, porém 

também adota outras formas de espiritualidades, como “guias” e “entidades” que não 

fazem parte dessa mesma influência africana diretamente, apesar da suposta origem 

comum dos calundus. Na Umbanda, os orixás têm ligação direta com os chamados 

quatro elementos: fogo, terra, água e ar (Idem, 2011 p.22). 

O vocábulo Umbanda também não goza de uma unanimidade quanto a 

definições etimológicas. Lopes (2008, p. 102), indica que a apalavra umbanda parece ter 

sido originária de antigas práticas ritualísticas de curas físicas e psíquicas ministradas 

por povos bantos na região sudeste do Brasil, muitas vezes sendo tratada 

pejorativamente de forma popular como “macumba”. Marques (2017) reafirma a 

imprecisão apontada por Lopes (2008) e acrescenta: 

Mestre Itaoman (1990, p. 100-101) explica que o termo Umbanda provém do 

alfabeto dâmico, resultando da junção dos radicais AUM (Deus), BHAN 

(Conjunto) e DAN (Leis), significando, portanto, “o conjunto das leis 

divinas”. Segundo Janaína Azevedo (2008, p.132), o termo Umbanda teria 

recebido primeiramente a denominação Allabanda, palavra anotada por 

orientação do médium Zélio Fernandino incorporado pelo Caboclo das Sete 

Encruzilhadas no Rio de Janeiro no início do século XX, tendo sido 
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substituída posteriormente por Aumbanda, palavra sânscrita que pode ser 

interpretada como “Deus ao nosso lado” ou “o lado de Deus”. Janaina 

apresenta ainda outra versão para a origem da palavra, explicando que “na 

África, em terras bantas, muito antes da chegada do branco, já existia o culto 

aos ancestrais (chamados depois no Brasil “guias”)”, bem como “era 

conhecida a palavra ´mbanda (umbanda) significando ‘arte de curar’” ou “o 

culto pelo qual o sacerdote curava”, sendo que ´mbanda que dizer ‘o Além – 

onde moram os espíritos’”. Por fim, no Primeiro Congresso Brasileiro do 

Espiritismo de Umbanda, realizado no Rio de Janeiro de 19 a 26 de outubro 

de 1941, declarou-se que "umbanda" derivava das palavras do sânscrito aum 

e bhanda, termos que foram traduzidos como "o limite no ilimitado", 

"Princípio divino, luz radiante, a fonte da vida eterna, evolução constante" 

(MARQUES, 2017, p.88). 

Já Barbosa Júnior (2011, p.5) indica a palavra como sendo derivada do 

Umbundo e Quimbundo, significando a “arte do curandeiro”, “conhecimentos médicos” 

ou “medicina”.  

Diferente do Candomblé, a Umbanda tem data de criação definida, 15 de 

novembro de 1908. Segundo Lopes (2008, p. 102) e Barbosa Júnior (2011, p. 14), 

quando o então jovem Zélio Fernandino de Moraes, com 17 anos recebeu a 

manifestação espiritual do “Caboclo das Sete Encruzilhadas”, se declarou o início deste 

novo culto religioso, em que: 

Os espíritos de velhos escravos, que não encontravam campo de atuação em 

outros cultos africanistas, bem como de indígenas nativos do Brasil, 

trabalhariam em prol dos irmãos encarnados, independente de cor, raça, 

condição social e credo (BARBOSA JÚNIOR, 2011 p. 14).   

Mais sincretizada que o Candomblé, entendendo o sincretismo como 

justaposições de fundamentos e práticas de várias religiões em uma só, de acordo com 

Lopes (2008. p. 103), a Umbanda possui um caráter de flexibilidade doutrinária, capaz 

de reunir elementos diversos, no que o autor chamaria de um movimento agregador 

incessante, que permaneceria em processo de incorporação de novas influências 

permanentemente.   

Ainda de acordo com este autor, na Umbanda é possível reconhecer influências 

de pelo menos cinco matrizes religiosas distintas, dispostas a seguir: 

a) Africanismo: representado pelo culto aos Orixás, trazidos de África no período 

da escravidão; 

b) Cristianismo: uso de símbolos católicos como imagens de santos, orações; 

crença nos anjos como seres sagrados criados por deus, porém não divinos; 

crença em Jesus Cristo, tanto como filho de deus, quanto como o mais evoluído 

dos espíritos já encarnado; 
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c) Indianismo brasileiro: práticas de pajelanças, com utilização de conhecimentos 

indígenas sobre rituais e plantas medicinais e culto aos caboclos indígenas; 

d) Espiritismo Kardecista: estudo de doutrinas espíritas; crença na manifestação de 

espíritos e na reencarnação; crença na mediunidade; 

e) Orientalismo: estudo, compreensão e aplicação de conceitos como prana e 

chacra, herdado das religiões orientais. 

Uma característica própria e marcante na Umbanda é a presença de “entidades” 

ou “guias” na sua liturgia de culto. As entidades espirituais correspondem a todo e 

qualquer espírito no plano espiritual.  

Já os guias, diferente dos orixás, que são deidades, são espíritos ancestrais 

evoluídos, mas que não possuem divindade, também chamados espíritos de luz, que são 

espíritos desencarnados nascidos no Brasil, e que através de seus conhecimentos e a 

experiência de sua passagem na Terra, teriam a função de auxiliar e/ou guiar os fiéis da 

Umbanda, aconselhando-os e protegendo-os, como mostra a tabela a seguir.  

          Tabela 3: Guias e entidades da Umbanda. 

Entidades/Guias Exemplos de nomes 

Caboclos 
Caboclo Pena Branca; Caboco Sete 

Flechas; Cabocla Jurema 

Pretos Velhos 
Pai Cipriano; Pai Congo; Vovó 

Cambinda; Vovó Maria Conga. 

Crianças ou Ibejis Cosminho; Mariazinha; Pedrinho. 

Boiadeiros 
Boiadeiro Chapéu de Couro; Zé 

Mineiro; Boiadeiro do Ingá. 

Marinheiros 
Chico do Mar; Maria do Cais; Seu 

Gererê. 

Malandros 
Zé Pilintra; Maria Navalha; Zé Pereira; 

Zé Pretinho. 

Pombas-Giras 
Maria Padilha; Sete Saias; Pomba-gira 

Rosa Caveira 

                                Fonte: Barbosa Júnior (2011). 

A tabela apresentada acima mostra algumas das entidades e guias presentes neste 

sistema simbólico e seus respectivos nomes mais adotados, quando os mesmos se 

encontram “incorporados” em seus médiuns, de acordo com as tradições e crenças da 

Umbanda.  Assim como os orixás no Candomblé, existe uma infinidade de entidades e 

nomenclaturas na Umbanda, impossíveis de se quantificar na sua totalidade. 
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2.2.3 - Religiões afro-brasileiras em Campos dos Goytacazes 

O processo de colonização alimentado por meio da cultura canavieira, sustentada 

pela escravidão como já apresentado aqui anteriormente, trouxe à Campos dos 

Goytacazes, um grande número de africanos e africanas escravizados, que em 1816 

chegaram a constituir 54,38% de sua população. Assim, apesar da forte e predominante 

presença da igreja católica desde os tempos do Brasil colônia no município, ao lado do 

catolicismo, as religiões de matrizes africanas também tiveram presença significativa ao 

longo da história de Campos dos Goytacazes (LIMA et al 2015. p. 9). 

De acordo com o anuário Perfil 2018, documento oficial publicado pela 

prefeitura municipal de Campos dos Goytacazes, no censo do IBGE de 2010, dentre os 

463.731 habitantes, apenas 1.196 teriam se auto-declarado integrantes de religiões afro-

brasileiras (CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2018. p. 66).  

Esse número nos parece não refletir com precisão a realidade, pois em 2015 foi 

publicado por pesquisadores da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro (UENF) um catálogo de religiões afro-brasileiras em Campos dos Goytacazes, 

em que de cem terreiros estimados, foram identificados setenta e cinco. Nesta 

publicação, foram contabilizados dois mil e quatrocentos fiéis das religiões afro-

brasileiras em Campos dos Goytacazes, associados à esses terreiros (LIMA et al 2015. 

p. 5). Esta contagem pode chegar a números muito mais expressivos, segundo o 

presidente do FRAB, Gilberto Coutinho. Para ele, ainda faltaria catalogar muitos 

terreiros e adeptos dessas religiões, dispersos pelos rincões do município, que ainda 

possui uma extensa zona rural e periferias distantes.  

Outro dado bibliográfico que nos leva a questionar os números oficiais 

apresentados pelo poder público municipal, encontramos em Soares (2004), onde ele 

traz uma entrevista realizada com José Geraldo de Carvalho, presidente da Federação 

Espírita de Umbanda de Campos, a primeira organização afrorreligiosa oficial que se 

tem registro em Campos dos Goytacazes, e que em Alves (2018) aparece com nome de 

Liga Cristã Umbandista. Na supracitada entrevista, 

O presidente da federação, fundada em 1954, salienta que estão filiadas 300 

tendas espíritas e devem existir mais 100 que atuam isoladamente e que 

embora não tenha um cálculo exato, o número de umbandistas é de cerca de 4 

mil [...] (SOARES, 2004 p. 68). 

Esta organização era, segundo Alves (2018), comprometida com a luta contra 

intolerância religiosa e a defesa do povo de santo contra perseguições policiais e da 
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mídia da época. De acordo com este autor, a Liga Umbandista de Campos encerrou as 

suas atividades no ano de 2010, alguns anos após o falecimento de seu fundador e desde 

então presidente José Geraldo de Carvalho Alves. 

Baseado nos censos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE) em 2000 e em 2010, Nascimento (2017, p. 193,194 ) aponta que as 

religiões afro-brasileiras apresentaram apenas 0,3% das auto-declarações de 

pertencimento religioso dos entrevistados no Brasil. O autor busca em Prandi a 

explicação para esse aparente baixo número de adeptos autodeclarados: 

Quando se trata das religiões afro-brasileiras, as estatísticas sobre os 

seguidores costumam oferecer números subestimados, o que se deve às 

circunstâncias históricas nas quais essas religiões surgiram no século 

XIX,[...]. Para se viver no Brasil, mesmo sendo escravo, e principalmente 

depois, sendo negro livre, era indispensável, antes de mais nada, ser 

católico. Por isso, os negros que recriaram no Brasil as religiões africanas 

dos orixás, voduns e inquices se diziam católicos e se comportavam como 

tais. Além dos rituais de seus ancestrais, frequentavam também os ritos 

católicos. Continuaram sendo e se dizendo católicos, mesmo com o advento 

da República, no fim do século XIX, quando o catolicismo perdeu a 

condição de religião oficial e deixou de ser a única religião tolerada no país 

(PRANDI, apud NASCIMENTO, 2017, p. 193, 194).  

De fato, o catolicismo enquanto era reconhecido como religião oficial do Brasil, 

impôs e reprimiu durante décadas a liberdade religiosa, proibindo as práticas e 

manifestações das religiões afro-brasileiras.  

Uma característica comumente encontrada em muitos dos terreiros, territórios 

sagrados das religiões afro-brasileiras em Campos dos Goytacazes, é a presença das 

duas manifestações afrorreligiosas ocupando o mesmo espaço. Não são raros os 

terreiros que sejam ao mesmo tempo de Candomblé e Umbanda, liderados por um 

mesmo ministro religioso, que na Umbanda é conhecido por “Chefe de Terreiro”, onde 

são celebrados cultos e rituais de ambos, em dias distintos, porém no mesmo espaço.   

Dentre os setenta e cinco templos religiosos afro-brasileiros catalogadas por 

Lima et al. (2015), observamos que: trinta se auto declararam como templos somente de 

Umbanda; quinze se auto declararam como templos somente de Candomblé; e trinta se 

auto declararam como templos mistos, que recebem práticas religiosas tanto do 

Candomblé quanto da Umbanda  e que podem ser subdivididas em duas categorias 

(LIMA et al 2015, p.34).  

A primeira, Umbanda e Candomblé, é aplicada a casas em que predominam  

práticas da Umbanda ou a casa em que o líder, por ter sido iniciado no 

Candomblé, mantém algum tipo de prática religiosa característica desse 

segmento, podendo essa iniciação ter acontecido antes ou depois de sua 

entrada na Umbanda. A segunda, Candomblé e Umbanda, se aplicam a casas 



53 
 

que predominam as práticas do Candomblé, paralelas a algumas práticas da 

Umbanda, podendo o líder ter se inserido primeiro na Umbanda (LIMA et al 

2015, p.34). 

A seguir apresentaremos uma tabela com a distribuição por bairros dos setenta e 

cinco templos oficialmente catalogados por Lima et al. (2015), das religiões afro-

brasileiras no município de Campos dos Goytacazes. 

Tabela 4: Distribuição de casas/templos/terreiros por bairros. 

BAIRROS/LOCALIDADES QTD. UMB. CAND. UMB./CAND. CAND/UMB. N/R 

CENTRO 1 1 0 0 0 0 

CUSTODÓPOLIS 1 0 0 1 0 0 

DONANA 1 1 0 0 0 0 

ELDORADO II 1 0 0 1 0 0 

FAROL DE SÃO THOMÉ 1 0 0 1 0 0 

FUNDÃO 1 1 0 0 0 0 

GOYTACAZES 1 0 0 0 1 0 

JARDIM CEASA 3 1 2 0 0 0 

JÓQUEIY CLUB 7 3 2 2 0 0 

MINEIROS 1 0 0 1 0 0 

NOVO ELDORADO 1 0 0 1 0 0 

NOVO JÓQUEY 3 1 1 1 0 0 

PARQUE AURORA 5 3 0 2 0 0 

PARQUE CALIFÓRNIA 2 0 1 1 0 0 

PARQUE CORRIENTES 2 0 1 1 0 0 

PARQUE ELDORADO 5 4 1 0 0 0 

PARQUE ESPLANADA 3 0 1 0 2 0 

PARQUE GUARUS 2 1 1 0 0 0 

PARQUE LEOPOLDINA 1 1 0 0 0 0 

PARQUE NOVA BRASÍLIA 2 2 0 0 0 0 

PARQUE NOVA CAMPOS 1 0 0 1 0 0 

PARQUE ROSÁRIO 3 2 0 1 0 0 

PARQUE SANTA CLARA 1 1 0 0 0 0 

PARQUE SANTA ROSA 9 6 1 0 2 0 

PARQUE SÃO CAETANO 1 0 0 0 1 0 

PARQUE SÃO BENEDITO 1 0 0 1 0 0 

PARQUE VILA MENEZES 1 0 1 0 0 0 

PECUÁRIA 2 0 0 2 0 0 

PENHA 4 0 2 1 0 1 

PERNAMBUCA 1 0 0 1 0 0 

VILAMANHÃES 2 1 0 0 1 0 

XÉXÉ 5 1 1 0 0 3 

TOTAIS 75 30 15 19 7 4 
Fonte: Lima et al. (2015). 
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Neste catálogo chegou-se ao número de mais de dois mil adeptos dessas 

religiões afro-brasileiras vinculados a esses templos, distribuídos conforme tabela a 

seguir. 

Tabela 5: distribuição de fiéis de religiões afro-brasileiras em Campos dos Goytacazes. 

 

UMB. CAND. UMB./CAND. CAND./UMB. NR 

TOTAL DE CASAS 30 15 19 7 4 

Nº DE FIÉIS POR 

SEGMENTO 387 412 425 1167 15 

TOTAL DE FIÉIS 2406 

                                               Fonte: Lima et al (2015). 

O Candomblé e a Umbanda são bem difundidos na cidade, porém em Campos 

dos Goytacazes encontramos registro também da presença de alguns poucos adeptos do 

culto ao Ifá, (ALVES, 2018).  Porém, culto ao Ifá não é exatamente uma religião, e sim 

uma filosofia yorubana, mais antiga e fiel às tradições originais, praticadas no 

continente africano, originária da região da atual Nigéria.  

Em Campos dos Goytacazes não encontramos indícios de que o culto ao Ifá 

esteve presente de forma significativa ou estruturada no período em que foi realizada 

esta pesquisa. 

O Candomblé tem seus primeiros registros escritos nos anos iniciais do século 

XIX, sendo reconhecidamente mais antigo que a Umbanda que, como vimos, tem a data 

de fundação definida como sendo em 1908. Porém, em Campos dos Goytacazes, esta 

cronologia parece seguir uma lógica inversa, pois não encontramos dados precisos que 

indicassem o período histórico do surgimento da Umbanda no município, ou que nos 

levassem a uma ideia aproximada das datas dos primeiros registros da Umbanda por 

aqui, porém alguns entrevistados relataram a presença de terreiros muito antigos na 

cidade. Todavia, o Candomblé só se consolidou à partir da década de 1970, com a 

chegada à Campos dos Goytacazes, do Babalorixá Carlos Simbocam, segundo o 

presidente do FRAB Gilberto Coutinho.  

Lima et al.(2015, p.36) corrobora com essa informação, assinalando que em 

Campos doa Goytacazes, “predomina a Umbanda, que tradicionalmente é apontada 

como anterior ao Candomblé na cidade”.  

No mesmo sentido, Alves (2018) afirma ser 1954 o ano da fundação da Liga 

Umbandista Cristã de Campos dos Goytacazes, e 1980 o ano da chegada do Candomblé 

ao município. Essas duas afirmativas corroboram com o discurso dos parágrafos 

anteriores. 
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 Na tabela a seguir, apresentamos a quantidade de casas de Candomblé 

distribuídas por Nações, de acordo com o catálogo produzido por Lima et al (2015, 

p.37) em Campos dos Goytacazes. 

                                  Tabela 6: Nações de Candomblé em Campos dos Goytacazes 

NAÇÃO DAS CASAS DE CANDOMBLÉ EM CAMPOS 

ANGOLA KETU JEJE EFON NÃO INFORMADO 

6 27 1 2 4 

                                                         Fonte: Lima et al. (2015). 

Enfim, poucas fontes escritas foram encontradas sobre a história e expansão das 

religiões afro-brasileiras em Campos dos Goytacazes. Esse fato em alguns momentos 

dificultou a realização do presente trabalho, levando-nos a utilização de fontes orais, por 

meio de entrevistas com líderes religiosos das religiões afro-brasileiras no município. 

Hoje, muitos desses ministros religiosos, como forma de resistir estão vinculados ao 

movimento social negro, como veremos no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 3 – MOVIMENTOS SOCIAIS 

Para um desenvolvimento mais bem elaborado da pesquisa aqui apresentada, o 

que esperamos que leve também a uma melhor compreensão das problemáticas trazidas 

pela mesma, é necessário tangenciarmos o conceito de “movimentos sociais”, em 

especial o “movimento negro” e suas derivações, como formas de resistências. 

E para darmos conta do desafio de empreender adequadas apropriações 

conceituais, em dados momentos precisaremos recorrer, além da Geografia, a outras 

ciências, como a História e a Sociologia, até por que, os movimentos sociais não 

integravam, ao menos originalmente, um campo epistemológico específico do escopo 

geográfico, mesmo que, ao longo do tempo, tenha se percebido por parte dos geógrafos, 

a importância de não passar ao largo das potencialidades trazidas pelo tema. 

Não se trata de um conceito simplista ou de pragmatismo evidente, pois dentre a 

bibliografia pesquisada, o conceito de movimentos sociais mostrou-se bastante difuso, 

variando ao longo do tempo e das correntes filosóficas, que o interpretavam e/ou o 

influenciavam de maneiras distintas, o que encontra respaldo em Mattos (2017), quando 

ele aponta que não é possível encontrarmos de qualquer forma que seja, uma definição 

minimamente consensual ao tratarmos de movimentos sociais, pois:  

[...] por “movimentos sociais” toma-se aqui um repertório de formas de 

protesto coletivo específico do período inaugurado pela revolução industrial 

inglesa, em fins de século XVIII, que se desdobra até os nossos dias. 

(MATTOS, 2017. p. 33). 

Para Goss e Prudêncio (2004), os movimentos sociais, diferentemente de outros 

conceitos, podem apresentar distintos significados, de acordo com seu contexto e com 

as concepções a partir das quais ele se desenvolverá, o que permite que, por diversas 

vezes, os mais variados tipos de ações coletivas possam vir a ser classificadas como 

movimentos sociais. 

Na busca de uma definição que dê conta do fenômeno, Gohn (2010) propõe a 

compreensão dos movimentos sociais reconhecendo os mesmos como: 

[...] ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam 

formas distintas de a população se organizar e expressar suas demandas. Na 

ação concreta, essas formas adotam diferentes estratégias que variam da 

simples denúncia, passando pela pressão direta (mobilizações, marchas, 

concentrações, passeatas, distúrbios à ordem constituída, atos de desobediência 

civil, negociações etc.) até as pressões indiretas (GOHN, 2010 p. 335). 

Os movimentos sociais podem ser compreendidos como esforços conscientes, 

“sustentados” pelas pessoas comuns, que organizadas via meios muitas vezes não 
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formalizados, não institucionalizados, buscam mudanças e melhorias no que diz 

respeito à sociedade em que se encontram inseridos (GOODWIN; JASPERS apud 

MATTOS, 2017 p. 34).      

Numa outra definição, os movimentos sociais podem ser compreendidos 

também como: 

[...] processos nos quais um grupo social específico desenvolve um projeto 

coletivo de atividades especializadas centradas numa determinada 

racionalidade – um modo particular de conferir sentido e se relacionar com o 

mundo social – que tentam mudar, em parte ou no todo, uma estrutura 

dominante de necessidades e capacidades arraigadas. (NIELSEN; COX apud 

MATTOS, 2017. p.35). 

Porém, não só apenas pessoas comuns constituem os movimentos sociais, pois 

de acordo com Mattos (2017), dependendo da intensidade que podem assumir os 

conflitos de interesses postos em disputa ou reivindicados, é possível que se crie 

polarizações de movimentos sociais nos dois lados da disputa. 

O conceito de movimentos sociais não se aplicaria exclusivamente a questões 

tradicionalmente trabalhistas, sejam operárias ou camponesas, ou a luta de determinados 

grupos subalternos ou grupos oprimidos que reivindiquem melhorias perante uma 

condição social desfavorável. Podem assumir também formas avessas a estas, quando 

setores da classe dominante, ou com discursos antiprogressistas também se organizam 

para conservação e manutenção de determinado status quo. 

Nesse viés, Gohn (1997) chama atenção que, tanto os movimentos camponeses e 

operários, quanto os movimentos negros, os de cunho socialista até os movimentos 

nazi-fascistas podem ser classificados como movimentos sociais. Os movimentos 

sociais, nas palavras da autora, sempre existiram e sempre irão existir, devido a: sua 

capacidade de representar forças sociais com certo grau de organização; construir, criar 

e desenvolver o chamado “empoderamento” de alguns atores da sociedade civil; criar 

identidades coletivas, despertando em seus agentes, o sentimento de pertencimento 

social; construir ou fortalecer identidades; ter um agente opositor às suas ações; e se 

articular e se fundamentar pautados por um projeto de vida e de sociedade, são 

características básicas clássicas dos movimentos sociais, que devido a sua própria 

natureza, sempre estarão sujeitos a tensionamentos externos e internos, não isentos de 

contradições, nas mais distintas escalas (GOHN, 2010. p. 337).  

Souza (2009) contribui com essa perspectiva, apresentando o que ele chama de 

“movimentos não emancipatórios”, ao classificar como movimentos sociais também o 
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nazismo alemão da década de 1920 e o movimento pela instalação de um regime 

teocrático no Irã, em 1979. 

Porém, existem diferentes abordagens teóricas sobre movimentos sociais, que 

nem sempre caminham na mesma direção. Melluci, por exemplo, não considera os 

movimentos sociais como objetos de estudo em sua essência, e propõe o que ele chama 

de ação coletiva como: 

A união de vários tipos de conflito baseados no comportamento dos atores 

num sistema social. [...] Para Melluci, o movimento social é uma construção 

analítica, e não um objeto empírico ou fenômeno observável. [...] A dimensão 

analítica é construída com vistas a indicar certas qualidades dentro do campo 

das ações coletivas. Os movimentos não são entidades que se movem com a 

unidade de objetivos a eles atribuídos por alguns ideólogos. Movimentos são 

sistemas de ações, redes complexas entre os diferentes níveis e significados 

da ação social (MELLUCI apud GOHN, 1997. p.155). 

Mattos (2017) destaca o conceito de movimentos sociais dentre as ações 

coletivas, e aponta características que seriam capazes de definirem esses movimentos 

como tal, de acordo com suas especificidades e demandas. 

A base de poder de um movimento social não está firmemente 

institucionalizada[...]. Um movimento social é altamente diverso; é feito por 

várias organizações que ocasionalmente competem entre si, e que utilizam 

vários meios de exercer pressão. Os movimentos sociais não são efêmeros. Eles 

existem por algum tempo [...]. Há um sentimento muito desenvolvido de “nós”, 

baseado no antagonismo entre os apoiantes do movimento e seus oponentes. As 

pessoas podem participar de movimentos sociais de diferentes maneiras[...]. 

Um movimento social tenta cobrar, ou impedir uma mudança em um aspecto 

identificado e importante da sociedade. Os movimentos sociais muitas vezes 

não se restringem a enquadramentos nacionais ou regionais [...]. A natureza do 

movimento social se distingue pela sua forma dinâmica, diversa e mutável e 

pelo fato de que ninguém a controla totalmente, enquanto todos os tipos de 

centros organizados estão ativos simultaneamente dentro dele (VAN der 

LINDEN apud MATTOS, 2017 p. 40). 

Os movimentos sociais são fenômenos que se apresentam tanto no meio rural 

quanto no meio urbano desde seus primeiros registros. Para que uma ação coletiva 

organizada seja compreendida como um movimento social, não se espera obviamente 

que possua todas essas características supracitadas, nem que se restrinjam à questões de 

ordem trabalhista, agrária ou étnica, e nem que estejam obrigatoriamente 

comprometidas com anseios da sociedade como um todo. Por exemplo: 

Os movimentos de gays e lésbicas, por exemplo [...], criaram nas últimas 

duas décadas uma série de novos valores que remetem a normas sociais que 

extrapolam o simples respeito à dignidade da pessoa humana ou à liberdade 

individual dos cidadãos. Eles criaram novos códigos éticos, abriram novas 

possibilidades para seus direitos, como a escolha do próprio sexo, por 

exemplo. Não se trata de um valor defendido pela sociedade como um todo; 

ao contrário, existe forte resistência a esta demanda, por parte de 

conservadores e não-conservadores, principalmente nos países de tradição 

religiosa cristã-católica (GOHN, 2010. p. 337).  
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No esforço de propor uma teorização que contemple o tema satisfatoriamente, 

Moreira (2018) enfatiza a pluralidade dos movimentos sociais afirmando que: 

Os movimentos sociais são de múltiplos sujeitos e polaridades. Seus temas 

combinam lutas conjunturais e lutas estruturais, abertas tanto sobre 

singularidades quanto sobre totalidades, combinando pautas que se resolvem 

por mudanças parciais, acúmulos mudancistas, ou transformações estruturais 

de cunho brusco ou lento e progressivo, trazendo para si ações sobre tudo de 

centração na pontualidade (MOREIRA, 2018. p.17). 

Outra característica dos movimentos sociais é a formação de redes 

multiescalares, que podem ir de uma escala local até uma escala internacional, conforme 

(NETO, 2018; MATTOS, 2017). Articulam-se nessas redes vários, distintos e às vezes 

contraditórios agentes, o que de certa forma torna mais compreensível a 

heterogeneidade dos movimentos sociais. Neste ponto, entendemos por redes o conceito 

proposto por Zibech e apropriado por Souza (2013), que seriam “redes ocultas” ou 

“redes submersas”; estes tipos de redes seriam responsáveis por promover verdadeiros 

“laboratórios culturais”, construindo códigos e significados próprios, diferentes dos 

presentes no modelo social dominante, como é explicado: 

As “redes submersas” não apenas não são diretamente visíveis - como é uma 

rede rodo ou ferroviária – mas, diferentemente de redes que gozam de ampla 

visibilidade ou mesmo de reconhecimento oficial (a exemplo de redes 

formalizadas as mais diversas, como ONGs), elas nem sequer são, em geral, 

percebidas pelo grande público ou pela mídia. Ou melhor: pelo menos até o 

momento de eclodir um protesto, uma revolta ou um movimento que tem, na 

base, em parte justamente a fermentação sociopolítica estruturada por meio 

de tais redes (SOUZA, 2013. p. 169, 170).    

Considerando essa pluralidade de ações, sujeitos, contextos e demandas que 

constituem o leque conceitual denominado “movimentos sociais”, e considerando 

também que essa diversidade acarreta a impossibilidade de uma conceituação precisa, 

não é difícil de compreender que estes movimentos não se apresentem de forma 

homogênea nem nas suas definições, nem nas suas práxis, o que suscita alguns cuidados 

ao abordamos o tema. 

Algo que requer cautela nas pesquisas correlatas aos movimentos sociais de 

qualquer segmento que seja, concordando com Goss e Prudêncio (2004), é a potencial 

influência que o movimento social, objeto da pesquisa, possa exercer sobre o 

pesquisador, eventualmente depreendendo expectativas maiores que as possibilidades 

reais de alcance dos mesmos. Isso pode se dar pelo fato de que, em muitas ocasiões, os 

pesquisadores são também militantes dos movimentos sociais, o que tornaria destorcida 

a utilização do conceito em determinados casos, e que poderia assim levar a uma 
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“sobrevaloração do potencial político dos atores sociais” (GOSS; PRUDÊNCIO, 2004. 

p.76). 

3.1 – Movimentos sociais na história  

Historicamente, Mattos (2017) aponta a segunda metade do século XVIII e a 

primeira metade do século XIX, como sendo o período de incipiência dos movimentos 

sociais, tanto na América do Norte quanto na Europa, período brevemente anterior ao 

do surgimento do conceito de “movimentos sociais” na Sociologia. 

Este autor indica também que, além dos movimentos operários, advindos das 

lutas de classe surgidas pós revolução industrial inglesa, um outro movimento também 

estaria presente na gênese dos movimentos sociais: o movimento antiescravista 

britânico, atuante desde 1787, que viria a tomar proporções globais e envolver diversos 

agentes extra nacionais até a segunda metade do século XIX. 

Porém, optamos por trabalhar com o entendimento da origem dos movimentos 

sociais de acordo com a bibliografia mais tradicional, que aponta para os movimentos 

fabris surgidos pós-revolução industrial na Europa.  

De acordo com as autoras como Gohn (1997) e Basconzuelo (2018), foi entre a 

década de 1840 e 1850 que pela primeira vez empregou-se academicamente o termo 

“movimento social”, tendo como pioneiro o sociólogo alemão Lorenz Von Stein, que 

chamava a atenção para a necessidade de se desenvolver uma ciência da sociedade 

voltada a estudar ações coletivas organizadas, como o movimento operário na França, o 

comunismo e o socialismo, que ascendiam à época em outras partes da Europa.  

Durante um período que se estendeu da percepção dos movimentos sociais como 

fenômeno, até a metade do século XX, os estudos sobre os movimentos sociais os 

associavam mais comumente às lutas de classe da sociedade industrial, aos 

questionamentos quanto às relações produtivas, tendo as organizações do operariado 

fabril como principais atores das ações, de acordo com, Goss e Prudêncio (2004) e 

Moreira (2018). Pois,  

Até o início do século XX, o conceito de movimentos sociais contemplava 

apenas a organização e a ação dos trabalhadores em sindicatos. Com a 

progressiva delimitação desse campo de estudo pelas Ciências Sociais, 

principalmente a partir da década de 60, as definições, embora ainda 

permanecessem imprecisas, assumiram uma consistência teórica, 

principalmente na obra de Alain Touraine, para quem os movimentos sociais 

seriam o próprio objeto da Sociologia. (GOSS; PRUDÊNCIO, 2004. p.76). 
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Essa abordagem dos movimentos sociais por parte da Sociologia tanto europeia, 

quanto brasileira, para autores como Goss e Prudêncio (2004) e Gohn (2010), se deveu 

a uma quase que exclusividade na adoção da concepção marxista, “que enfatizava a 

importância do papel das classes sociais como chave para o entendimento da sociedade” 

(GOSS; PRUDÊNCIO, 2004. p.77). Posto que: 

A análise dos movimentos sociais sob o prisma do marxismo refere-se a 

processos de lutas sociais voltadas para a transformação das condições 

existentes na realidade social, de carências econômicas e/ou opressão 

sociopolítica e cultural. Não se trata do estudo das revoluções em si, também 

tratado por Marx e alguns marxistas, mas do processo de luta histórica das 

classes e camadas sociais em situação de subordinação. As revoluções são 

pontos deste processo, quanto há ruptura da "ordem" dominante, quebra da 

hegemonia do poder das elites e confrontação das forças sociopolíticas em 

luta, ofensivas ou defensivas. O paradigma marxista aplicado à análise dos 

movimentos sociais tem sido visto, de forma generalizada, erroneamente, 

como sinônimo de análise do movimento operário [...].Na realidade esta 

posição desconhece algumas análises sobre os movimentos sociais não-

operários, tais como os reivindicatórios de bens e melhorias coletivas, 

principalmente de equipamentos públicos, realizadas nos anos 70 e 80 

(GOHN, 2010. p. 171). 

A partir da década de 1960, as abordagens teóricas dos movimentos sociais 

começaram a passar por um processo de reconstrução. Na Europa, a “abordagem 

clássica marxista”, que sempre manteve a luta de classes como elemento central de sua 

análise, passou a ser criticada por autores como Touraine e Castells (GOSS; 

PRUDÊNCIO, 2004. p.78).  

Advindos dessa reformulação do pensamento a respeito dos movimentos sociais, 

Gohn (2010) propõe que, à partir da metade do século XX, iniciou-se a “crise do 

paradigma marxista”, ou  a “crise do paradigma da modernização”, segundo 

Basconzuelo (2018), pois para essas autoras, esses paradigmas já não seriam 

suficientemente eficazes na proposta de explicar todas as ações coletivas se valendo 

unicamente do prisma das lutas de classes. 

Moreira (2018) propõe que os processos chamados por ele de “mundialização, 

urbanização e globalização das relações industriais” seriam responsáveis por possibilitar 

o surgimento de novos agentes sociais, e consequentemente, novos polos de tensão e 

conflito, onde as lutas sociais expandiram-se “para além do mundo e conflitos de 

classes fabris”, adquirindo o nome mais genérico de “movimentos sociais”.     

Surge na Europa a partir desse período, um novo paradigma voltado a explicar 

essas novas formas de movimentos sociais, que passam a se espalhar e a ganhar 

destaque sob o nome de “Novos Movimentos Sociais” ou N.M.S. (GOHN, 2008, 2010), 

(BASCONZUELO, 2018), (GOSS; PRUDÊNCIO, 2004). 
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O paradigma dos Novos Movimentos Sociais parte de explicações mais 

conjunturais, localizadas em âmbito político ou dos microprocessos da vida 

cotidiana, fazendo recortes na realidade para observar a política dos novos 

atores sociais. As categorias básicas desse paradigma são: cultura, identidade, 

autonomia, subjetividade, atores sociais, cotidiano, representações, interação 

política etc. (GOHN, 2010 p. 15). 

Como a aplicação do paradigma tradicional marxista, também chamado de 

clássico ou ortodoxo, já não se mostrava plenamente adequada na análise desses novos 

movimentos sociais (NMS), viu-se necessária a criação de outros sistemas 

interpretativos, que dessem ênfase “a cultura, a ideologia, as lutas sociais cotidianas, a 

solidariedade entre as pessoas de um grupo ou movimento social e o processo de 

identidade criado”. Sistemas esses que fossem capazes de compreender as 

especificidades desses novos movimentos sociais (GOHN, 2010. p. 121). 

 Neste sentido, esses “Novos Movimentos Sociais” possuiriam em comum, 

algumas características gerais que permitiriam sua identificação e distinção perante aos 

movimentos sociais clássicos. 

A primeira distinção seria a construção de um modelo teórico que tomasse por 

base a cultura. Por essa prática, apesar dos estudiosos dos NMS trabalharem o conceito 

de cultura como ideologia, eles se afastaram da visão da cultura como uma 

representação do real falsa, ou minimamente insuficiente, diferenciando-se do 

paradigma marxista, que associa o conceito de ideologia diretamente com o de 

consciência de classe. 

Como a categoria da consciência de classe não tem relevância no paradigma 

dos NMS, mas apenas a das ideologias, atuando no campo da cultura, 

concluímos que a categoria da cultura foi apropriada e transformada no 

decorrer de sua utilização pelo paradigma dos NMS (Idem, 2010 p. 122). 

 

A segunda distinção seria a negação do marxismo como campo teórico 

suficientemente capacitado para explicar o fenômeno das ações coletivas da sociedade 

contemporânea da forma que elas realmente ocorrem, como elas realmente são. 

[...] o marxismo foi descartado porque trata da ação coletiva apenas no nível 

das estruturas, da ação das classes, trabalhando num universo de questões que 

prioriza as determinações macro da sociedade. Por isso ele não daria conta de 

explicar as ações que advêm de outros campos, tais como o político e, 

fundamentalmente, o cultural; o que ocorre é uma subjugação desses campos 

ao domínio do econômico, matando o que existe de inovador: o retorno e a 

recriação do ator, a possibilidade de mudança a partir da ação do indivíduo, 

independente dos condicionamentos das estruturas. É importante destacar que 

a negação do marxismo refere-se a sua corrente clássica, tradicional, vista 

como ortodoxa. Mas algumas de suas categorias básicas, como a da 

ideologia, influenciaram a fundamentação de um conceito central dos NMS, 

o de cultura (Ibidem, 2010 p. 122). 
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A terceira distinção seria a eliminação por essa nova abordagem, da necessidade 

da centralidade de um sujeito específico, predeterminado, no que a autora chama de 

sujeito “configurado pelas contradições do capitalismo e formado pela "consciência 

autêntica" de uma vanguarda partidária”, passando a entender os participantes das ações 

coletivas como atores sociais, ou seja: 

[...] o novo sujeito que surge é um coletivo difuso, não-hierarquizado, em luta 

contra as discriminações de acesso aos bens da modernidade e, ao mesmo 

tempo, crítico de seus efeitos nocivos, a partir da fundamentação de suas 

ações em valores tradicionais, solidários, comunitários (GOHN, 2010 p. 122).  

Como quarta distinção, há uma redefinição da dimensão política, que ganha 

centralidade na análise, e passa a ser voltada agora principalmente para o âmbito das 

relações microssociais. 

(A política) Deixa de ser um nível numa escala em que há hierarquias e 

determinações e passa a ser uma dimensão da vida social, abarcando todas as 

práticas sociais (Laclau e Mouffe). Esta perspectiva abriu possibilidades para 

se pensar a questão do poder na esfera pública da sociedade civil, nos termos 

de Foucault, e não apenas nas esferas do Estado [...] (GOHN, 2010 p. 123). 

 

Por último, os teóricos dos NMS analisam os atores sociais principalmente por 

dois aspectos: primeiro pelas suas ações coletivas desenvolvidas; segundo, pela 

identidade coletiva criada no processo, diferente da identidade social relacionada às 

classes sociais, criadas por estruturas sociais, o que molda previamente algumas 

características dos indivíduos. Nota-se que: 

Os atores produzem a ação coletiva [...] porque são capazes de se auto 

definir, a si mesmos e a seu relacionamento com o meio ambiente. Não se 

trata de um processo linear, mas de interação, negociação, e de oposição de 

diferentes orientações. O grande destaque será para a lógica que cria a 

identidade coletiva que permeia as ações de um grupo. Ela é mais importante 

que a racionalidade (GOHN, 2010 p. 123). 

Esses novos movimentos sociais, ou “movimentos sociais contemporâneos”, nas 

palavras de Cruz (2014), concordando com Gohn (1997), (2010), Basconzuelo (2018), 

Goss e Prudêncio (2004), surgiram a partir do terceiro quarto do século XX, e 

começaram a ganhar força e objetivação, dando voz às “reinvindicações de uma 

diversidade de grupos sociais denominados ou autodenominados povos originários ou, 

mais recentemente “povos/comunidades tradicionais”” (CRUZ, 2014, p. 38). 

De acordo com Cruz (2014), esses movimentos sociais contemporâneos, em 

especial os surgidos na América Latina (movimentos camponeses, indígenas, 

afrodescendentes, feministas, etc.), teriam características marcantes, que de certa forma, 

dialogam com as características propostas por Gohn (2010), mesmo que as perspectivas 
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não sejam as mesmas, pois enquanto Gohn observa as conceituações teóricas dos NMS, 

Cruz (2014) faz uma leitura dos elementos e ações que os compõe, que são as seguintes 

características: 

a) - grande diversidade de origem social, étnica, cultural, racial;  

b) - capacidade de formar seus próprios intelectuais para atender suas demandas;  

c) - uma politização da cultura, revalorização das tradições e memórias, da 

ancestralidade e de afirmação de identidade;  

d) - valorização e reconhecimento das diferenças étnico-raciais, sexuais, 

religiosas, lutas contra discriminação e preconceito;  

e) - busca de uma certa autonomia política;  

f) - processo de valorização material e simbólica do espaço. 

Considerando as particularidades analisadas pelo paradigma dos novos 

movimentos sociais, encontramos em Basconzuelo (2018) aporte teórico para 

reconhecermos algumas das formas sob as quais estes se apresentam. 

Fala-se dos novos movimentos sociais para referir um fenômeno social 

complexo que, enquanto reúne grupos, tem objetivos diferentes, demandas 

diversas e uma maneira de interagir com o poder também diferente. Então, 

em torno do conceito “movimentos sociais”, reúne-se os grupos feministas, 

étnicos, urbanos, religiosos, territoriais ecológicos, dos direitos humanos, 

consumidores, etc. Isso nos fala de uma questão social altamente complexa 

(BASCONZUELO, 2018. p. 51).   

De acordo com o referencial teórico apresentado, compreendemos que tanto em 

Gohn (2010), quanto em Cruz (2014), a afirmação de uma identidade coletiva é fator 

indispensável à construção desses novos movimentos sociais, que se fortalecem em 

torno dessa identidade, que são chamados de “novos” por não serem baseados 

claramente em paradigmas classistas, como os antigos movimentos camponeses e 

operários. 

Assies, Burgwal e Salman (1990) observam que o "novo" se refere a muitas 

coisas. Na Europa se contrapõe ao "antigo" movimento da classe trabalhadora; 

na América Latina se refere aos movimentos que não se envolviam com os 

esquemas da política populista, do jogo de favores e relações clientelistas. Em 

ambos os casos o que há de novo realmente é uma nova forma de fazer política 

e a politização de novos temas (GOHN, 2010 p. 124). 

Considerando que não se pretende aqui esgotar todas as possibilidades e 

conceitos sobre os movimentos sociais, nem tão pouco contemplar todos os paradigmas 

que compõe essa complexa área da sociologia, como o paradigma norte americano, por 

exemplo, aprofundaremos o recorte para o ponto que realmente nos interessa: o 
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movimento negro, desde suas origens em solo brasileiro. Mas antes disso, veremos 

algumas abordagens geográficas sobre os movimentos sociais.  

3.2 – Geografia e movimentos sociais 

Na geografia brasileira, de acordo com Pedon, Monteiro e Motter (2018), os 

trabalhos pioneiros voltados aos movimentos sociais ocorreram na década de 1960, com 

Andrade (1964) e Castro (1965) abordando um movimento social rural surgido no 

contexto da pobreza e da concentração fundiária no  nordeste brasileiro, chamado Ligas 

Camponesas. Esses estudos geográficos criaram apontamentos sobre espacialização de 

movimentos sociais, interação com outros setores da sociedade e com a estrutura 

socioeconômica. 

É consenso entre Souza (2009, 2013) e Neto (2018), que a ciência geográfica 

brasileira talvez não tenha dado a devida atenção aos estudos relacionados aos 

movimentos sociais até a primeira década do século XXI. Eles concordam também que 

existem distinções entre ações coletivas e movimentos sociais, sendo o segundo um 

subgrupo do primeiro.  

Souza (2009, 2013) diz também haver diferença entre ação coletiva, ativismo 

social e movimento social; porém a identificação de cada um dos conceitos nem sempre 

se dá de forma fácil. Segundo o autor, nem toda ação coletiva é um movimento social. 

Manifestações efêmeras como um linchamento, um arrastão (fenômeno comum na 

cidade do Rio de Janeiro, em que grupos que podem chegar a dezenas de pessoas, 

efetuam saques aleatórios ao mesmo tempo), ou fazer lobbies empresariais obscuros 

para influenciar decisões políticas, são exemplos de ações coletivas que não configuram 

movimentos sociais.  

Todo ativismo seria então uma ação coletiva, porém, nem toda ação coletiva 

poderia se caracterizar como um ativismo, ao mesmo tempo em que todo movimento 

social é um ativismo, porém nem todo ativismo pode ser considerado como um 

movimento social. O Greenpeace é um exemplo de ativismo que não configura 

movimento social. 

Como um subgrupo dos ativismos, os movimentos sociais são ações coletivas 

organizadas, de cunho público, não efêmeras e “particularmente ambiciosas”, com um 

considerável senso crítico em relação ao status quo.  

Revelando capacidade de se levar em conta fatores “estruturais ” e de 

articular isso com análises de conjuntura, e procedendo à denúncia de 
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problemas profundos como exploração de classe, racismo, opressão de 

gênero, etc. (SOUZA, 2009. p. 10).   

Numa outra abordagem geográfica dos movimentos sociais, Moreira (2017) 

indica que houve uma troca de “focalidades” entre as categorias espaço e território, que 

acompanhou a mudança do paradigma sociológico desses fenômenos a partir da década 

de 1970, quando a categoria espaço, intimamente ligado a questões estruturais, a 

concretude, com uma contextualização “histórico-analítica” referenciada pela teoria 

social calcada na totalidade, influenciada por leituras marxistas, vai sendo substituída 

pela categoria território, relacionado a questões mais conjunturais, com uma 

contextualização “histórico-analítica” referenciada pela teoria social dita “pós-moderna” 

ou “pós-industrial”, pautada pelas singularidades. 

Autores como Fernandes (2005); Sobreiro Filho (2015); Pedon, Monteiro e 

Motter (2018), trazem um esforço de construção conceitual para que se possa 

compreender os movimentos sociais dentro do escopo geográfico, classificando-os 

como “movimentos socioespaciais” e “movimentos socioterritoriais”, como veremos a 

seguir. 

O conceito de movimento socioterritorial coexiste com o conceito de 

movimento socioespacial, do mesmo modo que o conceito de território com o 

de espaço. Para entendermos essa relação, basta retomarmos a noção de que o 

espaço antecede a existência do território, ou seja, de que é o ponto de 

partida. Assim, podemos afirmar que todo território é também espaço, mas a 

recíproca não é verdadeira, pois nem todo espaço é necessariamente um 

território. O mesmo vale quando temos os movimentos como objeto de 

análise, ou seja, todo movimento socioterritorial é também um movimento 

socioespacial, mas nem todo movimento socioespacial é um movimento 

socioterritorial. A interação com espaço e, portanto, a compreensão da 

relação sujeito-espaço é ponto comum em ambos os conceitos. Contudo, 

além de ter os mesmos elementos que um movimento socioespacial possui, o 

movimento socioterritorial também agrega o território em sua essência, fato 

que o faz também muito complexo. Assim, a principal diferença na definição 

de um movimento socioterritorial reside no fato de ser o território o elemento 

essencial para determinados movimentos. Segundo Fernandes (2005), o 

território é o trunfo, ou seja, a razão da existência de alguns movimentos. 

(SOBREIRO FILHO, 2015, p. 5 e 6). 

Nesse sentido, Fernandes (2005) afirma ser necessário apontar as diferenciações 

entre movimentos socioespaciais e os movimentos socioterritoriais. Como movimentos 

socioespaciais, o autor  define os movimentos organizados, que podem atuar desde a 

escala local até a escala global, porém, esses movimentos não teriam na luta por um 

território para si próprios,sua fundamentação, ou sua principal motivação. 

Numa perspectiva coincidente, essa forma específica de mobilização social não 

viria para questionar os recortes impostos institucionalmente pela política formal, e teria 

a sua espacialidade correlacionada à “sua capacidade de influenciar determinadas 
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demandas no bojo de um determinado espaço, sem necessariamente, buscar introduzir 

algo novo, seja material ou imaterial” (PEDON; MONTEIRO; MOTTER, 2018. p. 

121). 

Como exemplo de movimento socioespacial em escala local, Fernandes (2005) 

cita uma organização de moradores de um bairro requerendo, por exemplo, a 

implementação de serviços sociais. Em escala global, o Greenpeace, bem como demais 

organizações não governamentais (ONG’s) de alcance internacional são mencionados 

como exemplo. 

No primeiro exemplo, os integrantes do movimento até estão reivindicando algo 

para si, mas não é um conflito por território. No segundo exemplo, a ONG internacional 

foi citadas como movimento socioespacial por que: 

Estas são agências de mediação, uma vez que as ong’s são sempre 

representações da reivindicação, de espaços e ou de territórios. Não são 

sujeitos reivindicando um território. Não existem a partir de um território. São 

sujeitos reivindicando espaços, são entidades de apoio ou contrárias aos 

movimentos socioterritoriais e socioespaciais, são agências intermediárias, que 

produzem espaços políticos e se especializam (FERNANDES, 2005 p. 31). 

São múltiplas as formas de organizações não governamentais, que podem 

defender discursos dos mais diversos, e até antagônicos e contraditórios. Podem 

representar interesses desde uma empresa multinacional, até os interesses de 

comunidades ameríndias. E por não possuir um território especificamente definido, 

constituem movimentos apenas socioespaciais.  

O fato de defenderem uma ou outra intencionalidade não lhes dá o status de 

movimentos socioterritoriais, pois como afirmamos na primeira parte deste 

artigo, os territórios imateriais são também espaços políticos, abstratos. Sua 

configuração como território refere-se às dimensões de poder e controle 

social que lhes são inerentes. Todavia, as imaterialidades representadas pelas 

intencionalidades defendidas não se materializam como território próprio, 

mas como território dos movimentos socioterritoriais que elas defendem. 

Assim sendo, o conceito de território vincula-se ao conceito de espaço 

geográfico, seus elementos naturais e relações sociais. Elemento fundamental 

do território e do espaço geográfico é a materialização da existência humana 

(FERNANDES, 2005 p. 31, 32). 

Com relação aos movimentos socioterritoriais, originalmente a partir de estudos 

sobre características e desenvolvimento de práticas territoriais do Movimento dos 

trabalhadores Sem Terra (M.S.T.) no campo, e posteriormente com o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto (M.T.S.T.) no meio urbano, Pedon, Monteiro e Motter (2018) 

definem como organizações que tem por objetivo possibilitar novas inserções de 

apropriação territorial e seus usos provenientes, e instaurar novas territorialidades, que 

mesmo quando limitadas, transformam relações sociais e ressignificam lugares.  
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No campo e na floresta, os movimentos socioterritoriais são 

predominantemente movimentos camponeses, movimentos camponeses-

indígenas e movimentos indígenas em luta pela terra e pelo território. Na 

cidade, os movimentos socioterritoriais são predominantemente os 

movimentos de sem-teto. Constroem seus espaços e espacializam-se para 

conquistar o território, promovendo assim a territorialização da luta pela terra 

e pela moradia (FERNANDES, 2005  p.32). 

Esses espaços apropriados, diferentemente do caso dos movimentos 

socioespaciais, são os espaços da ação, constituídos pelos “sujeitos da ação política que 

têm na sua territorialidade a legitimação de sua ação”, e essa apropriação do espaço leva 

a questionamentos sobre as relações sociais e poderes hegemônicos, como afirmam os 

autores: 

De maneira geral, um movimento socioterritorial é ao mesmo tempo um 

movimento por autodefinição, já que tem como objetivo afirmar uma 

representação desse mesmo, como indivíduo ou grupo, que se apropria de um 

espaço. Esta autodefinição constitui-se dentro de um espaço maior, onde as 

relações de poder estão arranjadas de forma a dar sentido ao ordenamento no 

território. Impor sua territorialidade, imprimir no espaço o conjunto de seus 

valores, ideias e vontades faz com que a conquista do território seja um 

trunfo para os movimentos socioterritoriais (PEDON; MONTEIRO; 

MOTTER, 2018. p. 122). 

 

Este espaço, territorializado, transformado em território pela ação dos sujeitos, é 

representado como trunfo por ser essencial à existência dos grupos que dele se 

apropriam, que ali baseiam suas experiências de relações sociais e de resistências 

(FERNANDES, 2005). 

De acordo com Fernandes (2005), os movimentos socioterritoriais podem ser 

“isolados” ou “territorializados”, de acordo com sua área de abrangência. Os “isolados”  

não são chamados dessa forma por não se articularem com outros agentes, mas por 

terem suas ações apenas em âmbitos locais, restritas a uma microrregião, ou área 

equivalente. Já os movimentos socioterritorias “territorializados”, são aqueles que 

compreendem macrorregiões, formando redes e estratégias com relações políticas mais 

complexas e abrangentes. 

Porém, a condição de ser um movimento socioterritorial não exclui a 

possibilidade de ser concomitantemente, um movimento socioespacial. Fernandes 

(2005, p.32) coloca que as igrejas, na concepção cristã, podem ser tanto um quanto 

outro, de acordo com “as relações sociais com as quais trabalham podem ser agências 

de mediação ou defender seus próprios interesses”. 

Este pequeno apanhado teórico sobre as perspectivas geográficas dos 

movimentos sociais, no caso específico de nossa pesquisa, nos subsidiará para alguns 

entendimentos sobre as formas de organização e resistência das comunidades 
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tradicionais de terreiro em Campos dos Goytacazes, pois os conflitos envolvendo 

territórios são elementos chave, e, as articulações que se desdobram em torno destes 

conflitos abarcam movimento social e religiosidade. Daí a importância da categoria 

território como um dos elementos centrais para a compreensão do presente trabalho. 

3.3 – Movimento negro no Brasil 

Partindo do princípio que, amparados pelo referencial teórico apresentado, 

reconhecemos o movimento negro como um movimento social, e que não existe uma 

unicidade no que se denomina “movimento negro”, nem em escala local, nacional ou 

global, e que dentro desse amplo repertório, vários e distintos são os valores, as 

demandas e as frentes de luta, iniciaremos este subtópico com a contribuição de Pereira 

ao propor o movimento negro originalmente como “uma luta social que não se restringe 

à enunciação de ações políticas ou vistas como um sentido exclusivo de política como 

disputa direta de poder” (PEREIRA, 2018 p. 37). 

No entanto, este autor diz que existem literaturas que preferem adotar o o termo 

“movimentos negros”, devido a pluralidade de formas de ação, de abrangência, de 

regionalidade e divergências políticas e inclusive ideológicas, porém, o que ele propõe, 

e será essa a linha que seguiremos, é que essas manifestações, mesmo que nada 

uniformes, sejam tratadas como “movimento negro”, no singular, por que 

 [...] mesmo identificando diferenças de infraestrutura e capacidade de 

intervenção, de concepções, de práticas, de perspectivas, esses e essas 

agentes encontram ponto comum na disposição de enfrentamento do racismo 

de acordo com os marcos institucionais vigentes, ocupando espaços políticos, 

intervindo individual e coletivamente (conforme necessidades e 

circunstâncias) sem dificuldades maiores; e também porque a ideia de 

“Consciência Negra” – as narrativas de valorização dos referenciais 

históricos, simbólicos e estéticos de matrizes culturais africanas – 

constituíram-se num denominador comum para esse amplo e diversificado 

conjunto, também permanentemente recriado com variadas tonalidades, mas 

compondo um mesmo campo de significações (PEREIRA, 208 p. 42, 43).    

Desta feita, o autor identifica a luta contra o racismo, em suas diversas faces, 

como o elo que une as também diferentes manifestações coletivas, sob a denominação 

de “movimento negro”. Esse posicionamento corrobora com o que diz Santos: 

 [...] todas as entidades, de qualquer natureza, e todas as ações, de qualquer 

tempo [aí compreendidas mesmo aquelas que visavam à autodefesa física e 

cultural do negro], fundado e promovido por pretos e negros [...]. Entidades 

religiosas [como terreiros de candomblé, por exemplo], assistenciais [como 

as confrarias coloniais], recreativas [como “clubes de negros”], artísticas 

[como os inúmeros grupos de dança, capoeira, teatro, poesia], culturais 

[como os diversos “centros de pesquisa”] e políticas [como o Movimento 

NEGRO Unificado]; e ações de mobilização política, de protesto anti-
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discriminatório, de aquilombamento, de rebeldia armada, de movimentos 

artísticos, literários e ‘folclóricos’ – toda essa complexa dinâmica, ostensiva 

ou encoberta, extemporânea ou cotidiana, constitui movimento negro 

(SANTOS, J.R., 1994, p. 157). 

Considerando o histórico de colonização e escravagismo vigentes no Brasil no 

período pré-republicano, Nascimento propõe que as raízes do movimento negro 

estariam presentes desde o início do século XX, mas ainda não dentro da abordagem 

apresentada anteriormente como movimentos sociais, mas sim como “herdeiro e 

continuador de uma luta já em movimento desde os primórdios da formação do Brasil”, 

como a resistência implantada pelos quilombos e levantes populares, como a Revolta 

dos Malês e a Revolta dos Búzios. Luta essa que teria sido ampliada pelo 

abolicionismo, e tomado novos formatos no período posterior a abolição da escravidão 

no país (NASCIMENTO, 2008. p. 94). 

Observamos que: 

São vários os campos de resistência, dentre os quais destacamos o político, o 

jurídico, o sindical e o cultural [...]. Movimento Negro considera-se toda 

manifestação organizada por afro-brasileiros, com objetivo de divulgar sua 

cultura, escrever a verdadeira história do Brasil, denunciar e resistir ao 

racismo, valorizar o homem negro (pessoa humana), além da prática de 

outros meios adequados à luta de um povo por sua identificação e para ser 

respeitado (MOURA apud PEREIRA, p. 41). 

Assim compreendemos, concordando com Nascimento (2017), que foi através 

da primordial luta pela libertação, pela formação de resistências e pela manutenção de 

suas identidades culturais, que se construiu o movimento negro no Brasil. 

Encontramos também em Nascimento (2008), Pereira (2018) e Gomes (2011), 

relatos com referências coincidentes atribuindo sua gênese às lutas e as primeiras 

formas de organização de resistências da população negra ainda no período colonial, 

como vimos no final do subtópico anterior. Porém, um dificultador da historização das 

ações das múltiplas expressões do movimento negro no período compreendido entre a 

abolição da escravatura e a década de 1960, é a escassez e precariedade de registros e 

documentos formais que os endossem, porém, ainda assim, é possível realizar um 

levantamento, talvez não aprofundado o suficiente como a causa merece, mas que 

pontua algumas dessas ações, como veremos a seguir. 

Escassos livros, folhetos, jornais e documentos relativos às organizações e 

atividades coletivas da população afro-brasileira nesse período estão em 

grande parte esgotados, guardados em arquivos particulares, perdido ou de 

alguma forma inacessíveis. Essa precariedade do registro decorre, em grande 

parte, da trajetória de uma comunidade destituída de poder econômico e 

político e de um movimento composto de entidades perenemente sujeita à 

instabilidade e à falta de recursos, infra-estrutura, espaço físico e apoio de 

outros setores da sociedade civil. Consequência da parca documentação e 



71 
 

pesquisas sobre o tema é o reforço e a reprodução do discurso que escamoteia 

o processo histórico afro-brasileiro (NASCIMENTO, 2008. p. 94,95).   

Posto isto, apresentaremos a seguir, uma breve reunião de fatos cronológicos 

sobre alguns dos desdobramentos do movimento negro, sobretudo nos estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo, que foram os lugares em que ocorreram algumas das principais 

iniciativas organizacionais e informacionais desses agentes, a saber: 

1909 – Fundação da “Federação dos Homens de Cor” (São Paulo) 

(DOMINGUES, 2018. p.4); 

1910 – Revolta da Chibata: Ocorrida no Rio de Janeiro, liderada pelo negro João 

Cândido Felisberto, em oposição aos maus tratos impostos aos marinheiros naquele 

período (NASCIMENTO, 2017, p. 140); 

1911 – 1930 –Surgimentos das associações sociais e recreativas afro-brasileiras, 

como “Centro Cívico Palmares”, São Paulo (1926) e o “Centro Cívico Afro-

Campineiro” (Campinas); - Multiplicação de periódicos negros como: “O Bandeirante” 

(1910) e “A União” (1918), ambos de Campinas; “O Menelike” (1915),  “A Liberdade” 

(1919) e “O Clarim da Alvorada” (1923), todos de São Paulo (NASCIMENTO, 2008. p. 

96; 99). 

 1931 – Fundação da “Frente Negra Brasileira”. Foi um movimento popular que 

começou em São Paulo e irradiou suas ideias também para outros estados. Protestava 

contra a discriminação racial. Foi também um movimento político de massa, com 

milhares de filiados no estado de São Paulo, chegou a alçar status de partido político, 

promovendo candidaturas próprias em 1936. Em 1937, devido a ilegalidade imposta aos 

partidos políticos pelo Estado Novo, foi fechada e passou a se chamar União Negra 

Brasileira, e posteriormente não conseguiu se reestruturar, e mais tarde foi transformada 

no Centro Recreativo Palmares (NASCIMENTO, 2008. p. 103 -108); 

1935 – Fundação do “Movimento Brasileiro contra o preconceito racial”, Rio de 

Janeiro (NASCIMENTO, 2008. p. 109); 

O período entre 1937 e 1945, tempo de duração do Estado Novo, foi marcado 

pela repressão por parte do Estado aos movimentos populares, porém, a luta do 

movimento negro, embora ofuscada pelo regime político vigente, não deixou a questão 

racial desaparecer nem diminuir de importância. 

[...] a comunidade não deixou de encontrar brechas para se organizar. 

Continuava agregada nas entidades sociais, nos clubes dançantes, nas 

irmandades religiosas, e, sobretudo nas comunidades terreiros. Clandestinas e 

violentamente reprimidas pela polícia, pela sociedade e pela religião oficial, 
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as comunidades terreiros eram um esteio da resistência afro-brasileira 

(NASCIMENTO, 2008. p. 116).  

1944 – Fundação do “Teatro Experimental Negro” (TEN) no Rio de Janeiro, por 

um dos maiores nomes do movimento negro brasileiro da história, Abdias do 

Nascimento.  De acordo com Nascimento (2008), este teria sido o primeiro movimento 

afro-brasileiro a conseguir conectar “na teoria e na prática a atuação política com a 

afirmação e a valorização da cultura brasileira de origem africana”.   

1945 – Fundação da “Associação do Negro Brasileiro (ANB)”, São Paulo.Essa 

associação reivindicava que os casos de discriminação racial fossem considerados 

legalmente como crimes (NASCIMENTO, 2008. p. 117); 

– Criação do “Comitê Democrático Afro-Brasileiro”, oriundo do TEN. O 

Comitê aliou-se a União Nacional dos Estudantes (UNE), no Rio de Janeiro, e 

participou da luta pela anistia de presos políticos e pela volta da democracia. 

Porém, após a anistia conquistada, a UNE não apoiou a agenda antirracista do 

Comitê, e expulsou seus integrantes fundadores do Comitê de seus quadros 

(NASCIMENTO, 2008. p. 117); 

– Realização da “Convenção Nacional do Negro Brasileiro”, organizada 

pelo TEN, reuniu lideranças de várias organizações do movimento negro em São 

Paulo, e em 1946, no Rio de Janeiro. Dessa convenção, saiu o “Manifesto à 

nação brasileira”, documento enviado aos partidos políticos à época, e que em 

seu conteúdo, estavam contidas reivindicações contra a discriminação racial, que 

viriam a ser as bases da futura Lei 13.90/51, de 3 de julho de 1951 conhecida 

como “Lei  Afonso Arinos” (NASCIMENTO, 2008. p. 126);  

1949 – Criação da “União Nacional dos Homens de Cor”, no Rio de Janeiro. 

Esta lutava pela implementação de cooperativas e escolas em comunidades carentes, 

serviços de saúde gratuitos e alfabetização da população negra. (NASCIMENTO, 2008. 

p. 118). 

1954 - Criação da “Liga Cristã Umbandista”, primeira associação afrorreligiosa 

do município de Campos dos Goytacazes, que atuou até o ano de 2010. (ALVES, 2018); 

1956 – Fundação da “Associação Cultural do Negro”, em São Paulo 

(NASCIMENTO, 2008. p. 130). 

Na década de 1960, o Brasil passaria por um dos mais sombrios momentos de 

sua história republicana, o golpe militar de 1964, reprimiu movimentos sociais, 
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inclusive o movimento negro. Houve censura a imprensa, prisão, tortura, extermínio dos 

opositores do regime.  

Nesse contexto, as fortes marcas da repressão, com as perseguições às formas 

organizativas e cassação de direitos políticos, levaram a sair da cena pública 

não só a luta formal contra a discriminação racial como também, as 

demandas dos outros movimentos sociais, embora, os sujeitos que as 

defendiam continuassem agindo contra a vontade do Estado autoritário. 

Sobre essas formas de organização, sobretudo, as populares, e desenvolvidas 

pela população negra, ainda há muito que se investigar na história da política 

brasileira (GOMES, 2011 p. 141).  

Nascimento (2008) aponta que no início da década de 1960, a questão racial não 

era vista como um problema correlato à justiça social pela esquerda brasileira, que era 

em sua maioria branca, de classe média, e 

Desconhecia a realidade do racismo como fator de opressão do povo. A 

resistência à ditadura ocupava a esquerda clandestina, deixando pouco espaço 

para o desenvolvimento de uma militância afro-brasileira em torno das 

questões específicas da população discriminada racialmente. Mesmo assim, no 

período do regime militar brasileiro, a repressão ao movimento negro figurava 

entre prioridades de segurança nacional (NASCIMENTO, 2008. p. 155) 

Observamos que: mesmo sem uma continuidade histórica ininterrupta 

precisamente demarcada; mesmo que os movimentos não conseguissem se tornar mais 

duradouros; mesmo que as organizações negras, os terreiros e as religiosidades fossem 

ora perseguidas e reprimidas, ora apenas toleradas, nunca deixou de haver resistência e 

luta, por cidadania, por direitos, antirracista, que advinda dos quilombos, começava 

através do movimento negro, a ocupar espaços e cegar às esferas de tomada de decisão 

do poder. 

A partir da década de 1970, período coincidente com o surgimento dos “Novos 

Movimentos Sociais” segundo Gohn (2010), o movimento negro brasileiro por 

influências externas passou por reformulações, e, dentre elas novas nomenclaturas 

surgiram como Movimento Social Negro (M.S.N), como aponta Nascimento (2017), ou 

movimento negro contemporâneo (GOMES, 2011).  

É sobre o movimento negro enquanto movimento social e com novas frentes de 

atuação, que faremos alguns destaques. Sabe-se que:   

O movimento negro contemporâneo, enquanto movimento social, pode ser 

compreendido como um novo sujeito coletivo e político que, juntamente com 

os outros movimentos sociais, emergiu na década de 70 no cenário brasileiro. 

Enquanto sujeito coletivo, esse movimento é visto na mesma perspectiva de 

Sader (1988), ou seja, como uma coletividade onde se elaboram identidades e 

se organizam práticas através das quais defendem-se interesses, expressam-se 

vontades e constituem-se identidades, marcados por interações, processos de 

reconhecimento recíprocos, com uma composição mutável e intercambiável 

(GOMES, 2011. p.136). 
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Neste mesmo sentido, Pereira (2018) contribui trazendo em sua obra 

apontamentos sobre algumas das múltiplas e variadas formas sob as quais apresentaram-

se essas novas conformações do movimento negro no Brasil, dizendo que: 

Foram as Entidades e grupos de negros surgidos na década de 70 que 

tornaram comum o uso do termo “Movimento Negro” para designar o seu 

conjunto e as suas atividades.  Documentos de Entidades e declarações de 

militantes do passado já haviam utilizado antes essa expressão, mas não 

chegou a se fixar com o significado que tem hoje – Grupos, Entidades e 

Militantes negros que buscam a valorização do negro e da Cultura Negra, e se 

colocam diretamente contra o racismo, buscando através deste combate, o 

respeito da sociedade e a melhoria das condições de vida da população afro-

brasileira. [Há] um universo bem mais abrangente de pessoas, de concepções 

e de práticas dos mais variados tipos, que se colocam (e quase sempre são 

assumidos), como parte do Movimento Negro: - intelectuais negros de 

formação política ou acadêmica tradicional que incorporam em sua 

intervenção a temática das relações raciais e temas correlatos; personalidades 

negras de destaque que abraçam (a seu modo) a luta contra o racismo; negros 

atuantes, com sua Consciência Negra nas manifestações culturais e religiosas 

afro-brasileiras e nos mais diversos tipos de instituições políticas, culturais, 

artísticas, educacionais, sindicais, assistenciais, etc. (PEREIRA, 2018. p.42).  

Esse movimento negro brasileiro que foi construído a partir da década de 1970,  

compreende-se aqui como um desses novos movimentos sociais não só pela cronologia 

de sua gênese, mas também e principalmente por sua agenda cuja pauta continha 

questões étnicas, identitárias, antirracistas e de afirmação cultural.  

Foi um movimento portador de um discurso mais radical e contestador, nos 

termos apresentados por Gomes (2011), e que foi influenciado também, de certa forma, 

pela intensificação das mobilizações em torno da questão racial norte americana, que 

abrangia: lutas contra o racismo; pela aquisição e paridade de direitos civis; e 

posicionamentos contrários à Guerra Fria, o que deu visibilidade a movimentos como o 

dos “Panteras Negras” e a personalidades negras de destaque nessas lutas, como Angela 

Davis, Mohamad Ali, Malcon X, Martin Luther King Jr. entre outros, que sofreram 

perseguições diversas, sendo alguns presos ou até assassinados  (NASCIMENTO, 2008. 

p. 154, 155), (GOMES, 2011. p. 135), (PEREIRA, 2018 p.45), (ARAÚJO, 2018 p.50). 

Paralelamente à essa influência norte americana, esse novo movimento negro 

brasileiro insurgente, também sofreu influências advindas do continente africano, onde 

o processo de descolonização e independência de vários países influenciava e informava 

as pessoas que pensavam e discutiam a questão racial no Brasil (NASCIMENTO, 2008. 

p. 154, 155), (GOMES, 2011. p. 135), (PEREIRA, 2018 p.45), (ARAÚJO, 2018 p.50). 

As lutas de libertação nos países africanos (Angola, Moçambique, Guiné-

Bissau/Cabo Verde, São Tomé e Príncipe), de língua oficial portuguesa, 

também funcionavam como poderoso fator de identidade e mobilização. As 

escritas e vidas de Frantz Fanon, Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Samora 

Machel, Eduardo Mondlane, Kwamen N`krumah, a lenda viva de Mandela, 
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etc., personalidades e eventos emblemáticos na reposição histórica dos povos 

africanos da diáspora negra no mundo, a partir dos meados do século XX 

eram apelos inescapáveis e incentivos excepcionais para a juventude negra, 

que naquele momento, “assumia a causa” (PEREIRA, 2018 p.46). 

Mas não só influências externas eram absorvidas pelo movimento negro 

brasileiro. Para falar das influências internas, Pereira (2018) contextualiza que na 

década de 1970, com o chamado “milagre econômico brasileiro”, período de 

significativo desenvolvimento ecônomo nacional, abriu-se inúmeros postos de trabalho 

tanto na indústria incipiente quanto em outros setores do mercado de trabalho, 

principalmente nos grandes centros urbanos, o que possibilitou a ascensão de uma nova 

classe média negra. Ele diz que 

A velocidade como isso ocorria propiciou a mobilidade educacional de 

grande quantidade de negros, represada por escassez de oportunidades 

principalmente nas grandes cidades. À primeira geração de negros [...] cujos 

filhos e netos puderam, pela primeira vez em maior escala, galgar melhores 

qualificações e situações profissionais, sucedeu-se uma nova vaga de negros 

“filhos do milagre brasileiro” (PEREIRA, 2018 p.46, 47).  

Essa nova classe média negra mais informada e mais bem colocada na pirâmide 

social como indica Gomes (2011), ainda assim era excluída e discriminada. Ao perceber 

que ainda não era bem vinda em determinados espaços, como clubes, espaços culturais 

e de lazer, nos quais a frequência era majoritariamente de usuários brancos, e a figura 

do negro ainda era vista apenas como serviçal, ou quando encontrava dificuldades em 

alugar ou comprar um imóvel em bairros tradicionalmente ocupados por brancos como 

indica Pereira (2018), essa classe média negra passou a compreender que não bastava 

superar as diferenças sociais e ascender economicamente para que recebessem um 

tratamento igualitário, pois não era um problema exclusivamente ligado à classes 

sociais, e sim de fator étnico, que ainda estava presente como uma barreira, como um 

fator excludente e depreciativo para os negros. 

E é essa nova juventude negra surgida nesse contexto que, atrelada a formas de 

resistências mais tradicionais, como: as comunidades quilombolas; como as 

comunidades de terreiro das religiões afro-brasileiras; as resistências culturais negras 

presentes no jongo, na capoeira e nas escolas de samba, que viria a ser o componente 

diferencial desse novo momento do movimento negro brasileiro, caracterizando-o como 

um dos chamados Novos Movimentos Sociais.  

 Como reflexo das novas consciências adquiridas por este novo momento do 

movimento social negro brasileiro neste período da história nacional, e decorrente disso, 
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novas formas de ação insurgiram. Nascimento (2008) aponta um significativo aumento 

no número de novas organizações negras surgidas nas diferentes regiões do país.  

De acordo com Araújo (2018), em várias partes do território nacional 

começaram a surgir variações do movimento social negro, como: em São Paulo, o 

Centro de Cultura e Arte Negra e o Movimento Negro Unificado (MNU), que contava 

com nomes como Lélia Gonzalez e Abdias do Nascimento; no Rio de Janeiro, o 

movimento Soul; no Rio Grande do Sul, o Instituto de Pesquisa da Cultura Negra 

(IPCN) e o Grupo Palmares que mais tarde, em contraposição ao dia 13 de maio, 

proporia o dia 20 de novembro como dia da consciência negra; na Bahia, a Federação 

Baiana de Culto Afro. Com essa emergência de novas faces do movimento negro 

brasileiro, veio à pauta o racismo como realidade estruturante das relações sociais no 

país.  

Gomes (2011) argumenta que, para o movimento negro, a estrutura racista da 

sociedade brasileira é quem dita o dia a dia, o cotidiano da população, e é esse 

movimento negro quem vai trazer à tona as necessidades da luta contra o racismo no 

campo de discussões políticas no país, entendendo que:  

O racismo pode ser definido como crenças na existência de raças superiores e 

inferiores. Dessa forma é passada a ideia de que por questões de pele e outros 

traços físicos, um grupo humano é considerado superior ao outro (LIMA 

apud NASCIMENTO, 2017, p. 188).  

No final da década de 1970, num período em que a repressão aos movimentos 

sociais e a violência da ditadura brasileira passava por um leve arrefecimento, aconteceu 

o que Nascimento (2017) chama de “processo de crescimento e criatividade da cultura e 

de organizações negras”, que dentre exigências por direitos e igualdade; e carregava 

também um orgulho de sua identidade negra, de suas raízes e cultura, de se reconhecer 

como belo, fora da padronização estética ocidental.   

Ao invés de uma ação política voltada à integração e assimilação ao modelo 

universalista de identidade nacional, marcada pela predominância da cultura 

eurocêntrica, o movimento negro contemporâneo vai pautar suas ações por 

uma política de afirmação das identidades negras, uma nova etapa de 

resistência (ARAÚJO, 2018 p.50). 

E é nesse contexto, em 1978, que é fundado em São Paulo, com a presença de 

delegações de movimentos negros da Bahia, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de 

Minas Gerais, o Movimento Negro Unificado contra o Racismo e a Discriminação 

Racial (MNU), visto como um marco da mobilização negra nacional em termos de 

abrangência, em termos organizacionais, e em termos políticos (NASCIMENTO, 2008. 

p. 155), (NASCIMENTO, 2017. p.188), (PEREIRA, 2018. p. 64,65).  
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 As religiões afro-brasileiras, a partir da década de 1980, passam então a serem 

vistas como uma das bases do processo de construção e afirmação das identidades 

nacional e negra, estando cada vez mais presentes no contexto do movimento social 

negro. Atrelado a isso, o fim da ditadura militar e reabertura da democracia, e a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, trouxeram avanços democráticos 

significativos de proteção à diversidade e a liberdade religiosa, o que permitiu avanços 

na discussão racial através do movimentos negro e propiciou o surgimento de um novo 

termo a ser empregado nas décadas seguintes para caracterizar os segmentos deste 

movimento mais envolvidos com as questões das religiões afro-brasileiras: os 

movimentos afrorreligiosos. 

A articulação entre alteridade negra e ação política possibilita novos olhares 

para reflexão sobre intolerância religiosa, racismo e democracia. Nesse 

sentido, o presente artigo parte da hipótese de que a convergência entre a 

denúncia do racismo e as pautas de combate à desigualdade racial, levantadas 

pelo movimento negro, a partir da década de setenta, e a luta por 

reconhecimento das religiões de matriz africana possibilitaram um 

deslocamento da resistência e estratégias de sobrevivência para uma ação 

política de construção de direitos na esfera pública (ARAÚJO, 2018 p.44). 

Assim, as religiões afro-brasileiras passaram a se contextualizar com as 

mobilizações do movimento social negro, a partir do momento em que começara a 

construir sua agenda política e elaborar estratégias de luta contra o racismo, se 

“articulando a valorização da religião afro-brasileira como patrimônio cultural brasileiro 

e na luta contra a intolerância religiosa” (NASCIMENTO, 2017. p.190). 

Uma ancestralidade comum, mesmo que difusa, é o que estabeleceria uma 

relação de solidariedade entre o “povo negro” e o “povo de axé”, ainda que 

sem um vínculo iniciático ou ritual. Ancestralidade comum que os faz alvos 

de modalidades distintas das mesmas práticas racistas contra, de um lado, 

características físicas aparentes, e, de outro, elementos culturais. Ou seja, um 

adepto, ainda que branco, de um culto de matriz africana seria objeto de 

discriminação por sua “crença”, assim como uma pessoa negra por sua “cor”. 

[...] Desta forma, ao estabelecer relações e categorias de equivalência, a 

agenda “negra” constitui-se da conjunção de duas estratégias políticas 

distintas: de um lado, a valorização da religião afro-brasileira como 

patrimônio histórico e cultural regional, nacional e, mesmo, internacional, 

diaspórica, considerada parte de uma política de reparação ou de promoção 

da igualdade racial; por outro lado, a luta contra a intolerância religiosa, 

considerada como uma modalidade da discriminação étnico-racial (SALES 

JR. apud NASCIMENTO, 2017, p. 191). 

O movimento negro ao absorver este vínculo estabelecido entre identidade afro-

brasileira e sua matriz religiosa, propicia o início de uma participação de representantes 

dessas religiões nas discussões das políticas públicas, fazendo com que esses 

representantes afrorreligiosos passassem a ter mais visibilidade e acesso aos espaços 
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“políticos e sociais através dos movimentos sociais, e utilizando de seus recursos 

organizacionais” (NASCIMENTO, 2017. p.191).  

Encontramos em outros autores, referências similares ao parágrafo anterior, 

como esta que aponta que foi “sobretudo, a partir da década de 1980 que integrantes do 

movimento negro se aproximaram dos terreiros e passaram a incluir o universo afro-religioso no 

discurso da construção de uma identidade negra e de sua politização” (MORAIS, JAYME, 

2017. p. 273). 

 As organizações afrorreligiosas, que são legítimos segmentos do movimento 

negro, agora também passaram a participar mais assiduamente na construção das 

políticas públicas voltadas ao combate do racismo em todas as formas, como contra 

intolerância religiosa, e também a favor da construção de ações de reparação histórica, 

no intuito de redução da desigualdade social. 

Nessa perspectiva, compreendemos que as políticas públicas no Brasil, 

representam o corpo programático de ações e decisões governamentais, 

aliada a participação de entes públicos e privados, de forma direta ou indireta, 

com vistas à garantia dos direitos fundamentais à cidadania conforme as 

normas da Carta Magna propugnam (NUNES, 2018. p.52).  

Como forma de proteção legal, esses povos tradicionais de terreiro contam com 

a Constituição Federal de 1988, que assegura a todo e qualquer cidadão, o direito à livre 

prática religiosa em território nacional, expresso no artigo quinto, incisos VI e VIII: 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o 

livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 

aos locais de culto e as suas liturgias;  

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 

convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 

obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 

fixada em lei; (BRASIL, 1988). 

 

O Código Penal Brasileiro também traz disposições condenatórias aos crimes 

cometidos por motivação religiosa de qualquer natureza, como é citado no terceiro 

parágrafo do artigo 140, que diz: “Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade, na 

utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem”, com pena 

prevista de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa (BRASIL, 1988).    

Corroborando com o que foi exposto anteriormente, Nunes (2018) e Nascimento 

(2017) concordam que, no cenário nacional, muito é devido às ações do movimento 

negro em suas várias formas de organização nas esferas públicas, sendo importantes na 

construção de políticas públicas específicas. 

Na esfera política brasileira há avanços relevantes em termos de marcos 

legais para a promoção da igualdade racial. Avanços que são parte 

fundamental das lutas engendradas pelo MSN, como reparação histórica das 
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desigualdades sociais e raciais na sociedade brasileira e de mudanças na 

relação com a cultura negra [...] (NASCIMENTO, 2017. p.194).  

Nesse sentido, Nunes (2018) acrescenta que: 

Da atuação dos movimentos como os afrorreligiosos na esfera pública 

decorrem os marcos legais para o combate à intolerância religiosa, o racismo, 

as formas de participação popular e quais ações afirmativas e de reparação 

voltadas para este grupo dentro de um cenário nacional (NUNES, 2018. p.60). 

Como um exemplo, podemos citar o ato ocorrido em 1995, quando várias 

organizações do movimento negro aproveitaram o mote dos 300 anos da morte de 

Zumbi dos Palmares e organizaram nacionalmente:  

[...] um ato denominado de Marcha Zumbi dos Palmares, culminando com a 

entrega de uma carta reivindicatória ao Governo Brasileiro, na qual propunha 

o reconhecimento do racismo brasileiro, e ações efetivas de reparação 

histórica, dentre elas a legalização das terras quilombolas, legislações e 

normas que garantam que pessoas negras não sejam discriminadas nas 

instituições públicas e no mercado de trabalho, o reconhecimento de Zumbi 

dos Palmares como herói nacional. Resultado da Marcha Zumbi houve a 

criação do Grupo de Trabalho Interministerial de Valorização da População 

Negra (GTI População Negra), ligado ao Ministério da Justiça 

(NASCIMENTO, 2017. p. 191).  

 É consenso entre Nascimento (2017), Jayme e Morais (2017) e Nunes (2018) 

que foi a partir da Conferência Mundial Contra o Racismo, a Discriminação Racial, a 

Xenofobia e as Formas Correlatas de Intolerância, que ficou conhecida como 

Conferência de Durban, ocorrida na cidade de Durban, na África do Sul, em setembro 

de 2001, que as políticas públicas começaram a ser efetivamente desenvolvidas no 

Brasil. 

Como resultado deste evento internacional que contou com 173 países 

signatários, o governo do Brasil se comprometeu a cumprir uma série de medidas 

compatíveis com os acordos firmados durante a conferência. Este acordo foi publicado 

na Declaração e no Programa de Ação da Conferência de Durban (JAYME; MORAIS, 

2017. p. 272; NUNES, 2018. p. 76).  

A delegação brasileira em Durban contou com 500 representantes, entre 

membros do governo e da sociedade civil organizada, que incluíam integrantes de várias 

representações do movimento negro, incluindo afrorreligiosos, porém haviam conflitos 

internos quanto a alguns posicionamentos. 

Não se pode dizer que a delegação brasileira tivesse um discurso consensual. 

De um lado, os representantes do governo apontavam os avanços do país no 

que tange à superação de uma injustiça histórica para com a população negra. 

De outro lado, representantes da sociedade civil realçavam que ainda havia 

muito por fazer num país marcado pela ausência de políticas públicas para 

lidar com a questão racial (JAYME; MORAIS, 2017. p. 272 ).  
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Como desdobramento da conferência, o governo brasileiro instituiu uma série de 

políticas públicas que visavam contemplar antigas demandas históricas do movimento 

social negro e das comunidades tradicionais de terreiro, que configuravam seu segmento 

afrorreligioso. Dentre essas políticas públicas, Nascimento (2017, p. 192,193) destaca 

como importantes no quadro nacional: 

- A promulgação da Lei Nº 10.639/2003 que determinou a obrigatoriedade do 

ensino da História e Cultura Africana e Afro-brasileira, acrescida a indígena, Lei Nº 

11.645/2008; 

- A Lei 10. 678/2003, que cria a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPPIR). Com status de ministério, o órgão vinculado diretamente à 

Presidência da República, foi criado para: assessorar o presidente na construção e 

implementação de políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial; 

acompanhar e coordenar ações junto a diferentes órgãos e ministérios; elaborar e/ou 

participar de programas de cooperação com organismos públicos, privados, nacionais e 

internacionais; acompanhar e promover o cumprimento de acordos internacionais 

assinados pelo Brasil para o combate ao racismo e formas correlatas de intolerâncias 

com vistas à promoção da igualdade racial. Nunes (2018) aponta como um marco 

histórico a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial;  

- O decreto nº 6.040/2007, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que reconhece e nomeia as 

Comunidades Tradicionais de Terreiro; 

- A Portaria nº 992 de 13 de maio de 2009, que instituiu a Política de Saúde da 

População Negra.  

Segundo este autor, todas essas políticas públicas, exceto a que se referia as 

cotas raciais, foram encampadas pelo Estatuto da Igualdade Racial – Lei 12.288/2010, 

que, em tom crítico, é citado por ele como uma luta que “depois de longos anos de 

embates fervorosos, foi aprovado com uma linguagem que ameniza os danos causados 

pelo racismo, palavra esta que só aparece duas vezes em todo texto”(NASCIMENTO, 

2017. p.193). 

A referida lei, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, traz no seu capítulo 

terceiro, o texto que garante o direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre 

exercício dos cultos religiosos, e faz as seguintes disposições: 
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Art. 23.  É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, 

a proteção aos locais de culto e a suas liturgias. 

Art. 24. O reconhecimento da liberdade de consciência e de crença dos afro-

brasileiros e da dignidade dos cultos e religiões de matriz africana praticados 

no Brasil deve orientar a ação do Estado em defesa da liberdade de escolha e 

de manifestação, individual e coletiva, em público e em privado, de filiação 

religiosa. 

Art. 25. O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício 

dos cultos religiosos afro-brasileiros compreende: 

I – a prática de cultos e a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade 

afro-brasileira e a fundação e manutenção, por iniciativa privada, de lugares 

reservados para tais fins; 

II – a celebração de festividades e cerimônias de acordo com os preceitos de 

religiões afro-brasileiras; 

III – a fundação e a manutenção, por iniciativa privada, de instituições 

beneficentes ligadas a convicções religiosas afro-brasileiras; 

IV – a produção, a aquisição e o uso de artigos e materiais adequados aos 

costumes e às práticas fundadas na religiosidade afro-brasileira; 

V – a produção e a divulgação de publicações relacionadas com o exercício e 

a difusão da religiosidade afro-brasileira; 

VI – a coleta de contribuições financeiras de pessoas naturais e jurídicas de 

natureza privada para a manutenção das atividades sociais e religiosas das 

religiões afro-brasileiras (BRASIL, 2010). 

Uma outra realização importante no ano de 2003, foi a criação do primeiro 

Grupo de Trabalho de Religião de Matriz Africana, voltado às demandas das religiões 

afro-brasileiras, promovido pela SEPPIR. Segundo Nunes (2018), participaram desse 

encontro além de representantes do poder público, representantes do movimento negro e 

de lideranças das organizações afrorreligiosas a seguir: 

 - Centro Nacional de Africanidade e Religiosidade Afro-Brasileira – 

CENARAB (São Paulo); 

- Instituto Nacional das Tradições Religiosas e Culto Afro-Brasileiro – 

INTERCAB (São Paulo); 

- Instituto Nacional e Órgão Supremo Sacerdotal da Tradição e Cultura 

Afro-Brasileira – INAEOSSTECAB (Rio de Janeiro); 

- Instituto Nacional das Tradições e Cultura Afro-Brasileira – INTECAB (São 

Paulo); 

- Conselho Nacional de Yalorixás e Ekedes – CNYEN;  

- Federação Nacional do Culto Afro-Brasileiro – FENACAB (Bahia), além 

- Secretaria Especial de Direitos Humanos.  

Este foi o primeiro encontro oficial do Estado com movimentos afrorreligiosos, 

no intuito de formulação de políticas públicas e de promoção da igualdade racial 

especificamente direcionada para comunidades de terreiro das religiões afro-brasileiras, 
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tratando a “valorização da cultura religiosa negra enquanto elemento formador da 

identidade negra nacional” (NUNES, 2018. p. 80) 

Como propostas de ações, emerge do diálogo entre Estado e Sociedade Civil 

a seguinte agenda prioritária: 

- promoção de ações que resgatem a cultura e a valorização da população 

negra, mediante ações das religiões de matriz africana; 

- contribuição no debate público sobre a intolerância a religiões de matriz 

africana, em todos os veículos de comunicação; 

- contribuição na realização de uma campanha nacional contra a intolerância 

religiosa; 

- elaboração de uma cartilha sobre religiosidade de matriz africana 

combinada com a promoção da igualdade racial e dos direitos humanos 

(BRASIL apud NUNES 2018, p. 80). 

A própria categoria “Povos e comunidades tradicionais de terreiro” surge através 

de articulações do movimento negro e de seus segmentos afrorreligiosos, na construção 

e execução da Política de Promoção da Igualdade social da SEPPIR (MORAIS; 

JAYME, 2017 p.270). 

As organizações afrorreligiosas se difundiram em várias escalas, e em algumas 

cidades como Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo é possível observar atuação de tais 

movimentos, tanto em ações individualizadas quanto articuladas em redes, o que nos 

leva a inferir a relevante importância desses movimentos na proposição e na cobrança 

de garantias de acesso a políticas públicas, compondo um movimento social negro 

atuante e participativo no combate à discriminação em amplas frentes, além da 

vanguarda na defesa de sua cultura, tradições e direitos constitucionais, assegurados 

pela Carta Magna. 

Em Campos dos Goytacazes, encontramos uma organização afrorreligiosa em 

atividade, que inclusive foi muito importante no desenvolvimento da pesquisa, pois nos 

forneceu dados importantes em muitos momentos: o FRAB, que é formado por 

membros de religiões afro-brasileiras do município, constituindo-se como uma das 

múltiplas vertentes do movimento negro brasileiro. Além de coletar dados e trabalhar 

em prol da preservação e manutenção das tradições culturais afro-brasileiras, 

principalmente a religiosidade, o FRAB se apresenta como representante de uma 

significativa quantidade de comunidades tradicionais de terreiro do município, e a 

exemplo das organizações afrorreligiosas anteriormente citadas, numa escala local, 

intermedia em vários momentos o diálogo entre o poder público municipal, que 

reconhece na organização legitimidade para tal, e as referidas comunidades, como 

vemos em Campos dos Goytacazes (2017, 2019a, 2019b).  

O prefeito Rafael Diniz recebeu nesta quinta-feira (13), o grupo de trabalho 

(GT) de apoio às vítimas de racismo religioso, para acompanhamento das 
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ações já iniciadas. O encontro foi realizado no gabinete, na sede da Prefeitura 

de Campos, e contou com a presença de membros do Fórum Municipal de 

Religiões Afrobrasileiras de Campos (FRAB), e representantes da 

Superintendência da Igualdade Racial e das Secretarias de Governo (Segov) e 

de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS) (CAMPOS DOS 

GOYTACAZES, 2019b). 

No período de realização desta pesquisa, não encontramos outras organizações 

afrorreligiosas coletivas permanentes atuando no município, além do FRAB e das 

próprias comunidades tradicionais de terreiro ainda em atividade. 

Como vimos, com a atuação ativa do movimento negro e de seus segmentos 

afrorreligiosos, mesmo com os aparatos legais construídos afim de garantir a liberdade 

de culto, os conflitos e casos de intolerância religiosa contra povos tradicionais de 

terreiro e suas religiões não são exatamente novidades no Brasil e, recentemente, com 

um aparente aumento de casos de intolerância, notícias de violência contra os 

afrorreligiosos chegaram a grande mídia televisiva, como foi a matéria na edição de 09 

de junho de 2019 do programa Fantástico (FANTÁSTICO, 2019) da Rede Globo de 

televisão, que mostrou casos de conflitos envolvendo religiões afro-brasileiras na Bahia, 

na baixada fluminense (região onde, segundo a reportagem, ficam 1/3 dos terreiros do 

estado do Rio de Janeiro), e em Campos dos Goytacazes, que aparece como segundo 

maior polo de violência religiosa do estado do Rio de Janeiro, depois da baixada 

fluminense. No próximo capítulo trataremos da violência contra os afrorreligiosos em 

Campos dos Goytacazes e as implicações dessa violência sobre a vida desses povos nas 

suas comunidades tradicionais.   
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CAPÍTULO 4 - CONFLITOS E RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS  

Como resquício do processo de colonização e o papel subalterno atribuído aos 

africanos e africanas escravizados e trazidos para o Brasil, esses povos tiveram suas 

manifestações culturais, incluindo suas religiosidades, durante muito tempo submetidas 

ao preconceito, demonização, sub valorização e até criminalização por parte da 

sociedade e do Estado brasileiro, e isso se deveu ao pensamento eurocêntrico da cultura 

dominante instaurada em nosso país desde os tempos da colônia.  

No início deste trabalho, pontuamos sobre o nosso recorte temporal estar 

compreendido entre 2014 e 2019, porém, historicamente as religiões afro-brasileiras 

vivenciam conflitos que outrora chegaram até mesmo a serem fomentados pelo Estado, 

como a repressão às manifestações culturais de afrodescendentes no começo do século 

XX, quando a capoeira, o samba e as manifestações religiosas eram proibidas. Pois: 

[...] o processo de laicização da sociedade republicana não significou um 

arrefecimento às perseguições contra as religiões afro-brasileiras, justificadas 

não mais pela sua caracterização como feitiçaria, crime da alçada inquisitorial, 

mas a partir de seu enquadramento em outras categorias jurídicas definidas nos 

Códigos Penais do Império e da República. Assim, o Código de 1890 

tipificava o curandeirismo (art.158) e o espiritismo (art.157) e o de 1940, ainda 

hoje vigente com modificações, criminaliza o charlatanismo (art.283) e o 

curandeirismo (art.284), acusações que eram, até bem pouco tempo atrás, 

comumente aplicadas aos adeptos dessas religiões, como mostra a história da 

perseguição policial a esses cultos. (LIMA et al. 2015, p. 9).  
 

Outros autores como Silva (2007, p. 224) também relatam um histórico de 

perseguição às religiões afro-brasileiras ao longo do tempo, e atesta que o processo de 

desenvolvimento dessas religiões é marcado “pela necessidade de se criarem estratégias 

de sobrevivência e diálogo diante das condições adversas”, pois elas primeiro foram 

perseguidas pela igreja católica, depois pelo Estado republicano, principalmente na 

primeira metade do século XX, quando este se valeu de órgãos de repressão policial e 

de serviços de controle social para legitimar a perseguição imposta. 

Considerando o histórico do Brasil, Baptista (2015, p. 36) cita perseguições do 

governo de Getúlio Vargas no “Estado Novo (1937)”, como um dos contextos mais 

fortes em que o estado brasileiro se colocou contra o povo de santo, e encontra 

consonância em Silva (2013), quando este informa que as classes dominantes, 

compostas por igreja católica, Estado e a oligarquia alternaram momentos de repressão 

e tolerância com relação às religiões afro-brasileiras. 

A mesma igreja católica não se pronunciou diante dos vários acontecimentos 

de intolerância praticados pelo Estado, quando este era o praticante de 



85 
 

intolerância religiosa, ao invadir terreiros de Candomblé e centros de 

Umbanda no Rio de Janeiro, durante os anos de 1930 até os anos de 1970, 

pois o ideal da ordem pública seria violado pelos modos de vida e práticas 

religiosas dessas religiões (SILVA, 2013 p. 68).  

 Um outro segmento religioso cristão, as igrejas evangélicas, que de acordo com 

Vital da Cunha (2008) e Picolotto (2016) classificam-se como Evangélicas de Missão 

(Históricas e Históricas Renovadas) e Evangélicas Pentecostais, viria a se constituir 

como um forte oponente das religiões afro-brasileiras, especialmente as pentecostais. 

 De acordo com Picolotto (2016), apesar das dificuldades que se tem em 

classificar as igrejas pentecostais no contexto atual em nosso país, devido às suas 

multiplicidades de práticas ritualísticas, comportamentais, rupturas e particularidades 

que, algumas vezes não permitem o enquadramento pleno de uma determinada 

denominação em uma ou outra categoria pré-estabelecida, as igrejas pentecostais no 

Brasil se caracterizam no tempo pelo o que ele chama de “três ondas do 

pentecostalismo”. A primeira onda teria começado, em 1910 com o surgimento de duas 

igrejas principais: a Congregação Cristã em 1910 e a Assembleia de Deus em 1911. 

 A segunda onda surgiu na década de 1950, quando o pentecostalismo no Brasil 

era considerado como um dos maiores do mundo, e nesse crescimento rápido, acabaram 

ocorrendo muitas fragmentações.  

Dessas fragmentações três igrejas emergiram como sinônimos do 

pentecostalismo da segunda onda, a saber: a “Igreja do Evangelho 

Quadrangular”, em 1951, primeira de origem norte-americana, a “Igreja 

Pentecostal O Brasil para Cristo”, em 1955, primeira igreja fundada por um 

brasileiro; e a “Igreja Pentecostal Deus é Amor” em 1962, a qual trabalhou 

com as camadas mais pobres da população (PICOLOTTO, 2016. p. 79). 

Já a terceira onda do pentecostalismo iniciou-se no Brasil entre o final da década 

de 1960 e o início da década de 1970, tendo como seu expoente mais conhecido a Igreja 

Universal do Reino de Deus, que foi fundada no ano de 1977. De acordo com Picolotto 

(2016) e Vital da Cunha (2008), este segmento religioso evangélico denominado 

pentecostal foi o que mais cresceu no país nos últimos anos. 

O IBGE classifica o grupo de evangélicos sob duas nomenclaturas: 1) 

Evangélicos de missão e 2) evangélicos pentecostais. Destes dois grupos, o que 

mais tem crescido é o dos evangélicos pentecostais, de acordo, com a pesquisa 

realizada em 2000 e 2010. Os autores mencionados acima compreendem o 

pentecostalismo em três categorias, descritas por Paul Freston como as três 

ondas pentecostais, a saber: pentecostalismo de primeira onda (pentecostalismo 

Clássico), Pentecostalismo de segunda onda; e pentecostalismo de terceira onda 

(neopentecostalismo) (PICOLOTTO, 2016. p. 70).  

 Ainda segundo Picolotto (2016), o que diferencia as três ondas do 

pentecostalismo brasileiro são as ações que elas enfatizavam em suas práticas. 
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Dessa forma enquanto na primeira onda a ênfase cai sobre as “línguas”, na 

segunda onda a ênfase estava na “cura” (Freston, 1993; Oro, 1996, 2001, 

Mariano, 1989, 2004; Giumbelli, 2001, Tadvald, 2012; Pedde, 2013), agora 

na terceira onda, conhecida como “neopentecostais” “pentecostalismo 

autônomo” (Hortal, 1994), a ênfase recai sobre a batalha espiritual 

(PICOLOTTO, 2016. p. 82). 

De acordo com Silva (2013), a partir da década de 1970, com o advento das 

igrejas pentecostais, advindas do que ficou conhecida como terceira onda do 

pentecostalismo, com suas práticas agressivas de proselitismo, as religiões afro-

brasileiras passaram a ser consideradas um mal a ser extirpado do mundo pelos fiéis 

deste segmento religioso, mundo esse ocidental e cristão, que só reconheceria 

legitimidade divina na figura de Jesus Cristo, e demonizaria outras práticas religiosas 

que não coadunassem com seus dogmas, como diz o autor: 

É o início da guerra espiritual, veremos deste período em diante uma 

campanha forte das igrejas neopentecostais contra as igrejas afro-religiosas, a 

“guerra espiritual contra o diabo” (Mariano, 2004). A terceira onda se 

caracteriza, também, pela forte campanha da Teologia da prosperidade, cuja 

filosofia é difundir a “crença de que o cristão deve ser próspero, saudável, 

feliz e vitorioso em seus empreendimentos terrenos” [...].Com isso a “tríade 

cura, exorcismo e prosperidade” (Dias, 2011: 377) que constitui o 

neopentecostalismo está formada. Outra característica importante do 

neopentecostalismo é sua ênfase nos programas de televisão e nos sites das 

igrejas (PICOLOTTO, 2016. p. 82). 

Num caso específico, a perseguição promovida pela Igreja Universal do Reino 

de Deus se torna evidente quando seu líder máximo, o autoproclamado bispo Edir 

Macedo, lança um livro de sua autoria, chamado “Orixás, Caboclos e Guias: deuses ou 

demônios?” no qual atribui a religiões afro-brasileiras e até ao kardecismo, propriedades 

e práticas que ele chama de “satânicas”, voltadas a exercer o mal, e que por isso, todas 

as religiões afro-brasileiras deveriam ser combatidas através das batalhas espirituais. E 

esse entendimento justificaria toda a perseguição às referidas religiões (MACEDO, 

2001. p. 8), (SILVA, 2007 p. 214). 

Para Macedo, os diabos se apoderam dos homens especialmente quando estes 

frequentam terreiros de candomblé, umbanda e espíritas ou realizam práticas 

de magia (como trabalhos e despachos); têm, ou tiveram, pessoas da família ou 

próximas envolvidas com esta prática (no caso de pessoas da família, mesmo 

quando estas já morreram, o demônio pode atacar seus parentes; nessa 

circunstância, diz-se que é um “demônio hereditário”); comeram comidas 

ofertadas aos orixás e, em resumo, não aceitaram Jesus plenamente em seu 

coração, ou seja, não têm o Espírito Santo em sua vida (SILVA, 2007 p. 213). 

A popularidade da Igreja Universal do Reino de Deus na sociedade brasileira, 

principalmente nas alas mais pobres e menos esclarecidas, alcançou um número de 

pessoas bastante significativo e influenciou o surgimento de uma série de outras novas 

igrejas, congregações e denominações que seguiam os moldes da terceira onda do 
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pentecostalismo, adaptando-se às suas próprias questões internas que variavam de igreja 

para igreja (PICOLOTTO, 2016). 

Segundo Vital da Cunha (2008), muito da grande popularidade alcançada pelas 

práticas proselitistas das igrejas advindas da terceira onda do pentecostalismo junto às 

populações urbanas mais carentes, em locais de maior vulnerabilidade social, muitas 

vezes controladas pelo crime organizado, estariam associadas a uma série de fatores, 

como o desenvolvimento de uma “gramática pentecostal” que em sua pregação incisiva 

a respeito da constante batalha espiritual entre o bem e o mal, onde requereria uma 

vigilância constante das lideranças e demais adeptos destes segmentos religiosos, teria 

relações subliminares com as batalhas da vida cotidiana daquelas pessoas, que 

buscavam na igreja formas de modificarem seus contextos de vida, em busca de uma 

pretensa salvação. 

Nessa ótica pentecostal da batalha espiritual, advinda da terceira onda, os seres 

espirituais das religiões afro-brasileiras estão associados “a uma luta mais secular, 

contra o mal social e em particular, às várias formas de violência urbana”, pois não seria 

possível manter-se virtuoso, convivendo em harmonia com as manifestações de 

supostas entidades malignas (VITAL DA CUNHA, 2015 p. 187).  

Para a análise que ora apresento, este ponto assume grande relevância visto 

que a comunicação entre os ethos pentecostal e o ethos de guerra/violência 

presente nas favelas é assumido [...] como um fator preponderante para a 

compreensão do grande número de igrejas evangélicas nessas localidades. Ou, 

em outras palavras, a perspectiva teológica e doutrinária dos evangélicos 

pentecostais, perspectiva esta que compreende o “mundo” (categoria que 

expressa a oposição entre o “Bem” e o “Mal”, entre o “Céu” e a “Terra”, entre 

o “mundo” da morte do espírito e a “vida plena na Igreja com o Senhor”) como 

o lugar da guerra; que fala do inimigo; do chamamento ao “exército do 

Senhor”; que ritualmente lança mão de arroubos emocionais e de um linguajar 

bélico, se comunica muito com o próprio ethos dos moradores, de forma geral, 

entre eles os “bandidos”(VITAL DA CUNHA, 2008 p. 4). 

 O fato dos pastores serem também pessoas simples, que se casavam, moravam 

às vezes na mesma comunidade em que ficava a igreja, ou numa comunidade próxima, 

bem como as redes de solidariedades que esses grupos evangélicos formariam, de ajuda 

mútua e colaboração entre os membros das igrejas, excluindo os não membros dessas 

relações de benefício, diferente das igrejas católicas, em que os padres com dogmas 

como celibato e outras questões eclesiásticas acabaram por permitir um alinhamento 

mais fácil do discurso das igrejas pentecostais da terceira onda com o discurso cotidiano 

dos moradores dos subúrbios mais pobres (VITAL DA CUNHA, 2008). 

Outros fatores favoreceriam, ainda hoje, o crescimento dos evangélicos (dos 

fiéis e das instituições) nas favelas como a descentralização 



88 
 

religiosa/institucional (facilidade de fundar denominações em decorrências 

das cisões que não são raras neste meio); a disponibilidade (acesso facilitado) 

a cultos durante vários horários do dia e da semana; a influência que a família 

(sobretudo as mulheres) exercem sobre a adesão religiosa de parentes e 

membros das novas gerações; o “acolhimento” promovido por estas igrejas 

aos que as procuram e, finalmente, pela rede de solidariedade e proteção 

forjadas ou realimentadas a partir do pertencimento religioso comum 

(VITAL DA CUNHA, 2008 p.5). 

 

Muitas pessoas, em especial homens, que viriam a se associar a atividades 

relacionadas ao tráfico de drogas, quando ainda crianças, eram levados para as igrejas 

pentecostais por familiares, na maioria das vezes por mulheres, como suas mães, tias e 

avós, que faziam parte dessas religiões. Essas pessoas mesmo após se afastarem da vida 

cotidiana das igrejas e assumirem funções no tráfico de drogas, já não seriam capazes de 

se desligarem totalmente das referências religiosas e dos valores simbólicos apreendidos 

outrora (VITAL DA CUNHA 2008).  

Corroborando com a citação acima, quando grifa a influência da família na 

construção da evangelização, de acordo com Rosendahl (1996), mesmo um criminoso 

como um traficante de drogas, um homem não estritamente religioso seria, queira ou 

não, um portador hereditário de alguns costumes e simbolismos do homem religioso e 

traria consigo alguns valores dessa religiosidade. Este homem agora profano, não mais 

religioso,  “conserva ainda vestígios de seu comportamento. É um herdeiro de seus 

símbolos, imagens e mitos. Para a religião, o imaginário é fundamental, como relação 

do homem com o sagrado” (ROSENDAHL, 1996 p. 29).  

São essas novas igrejas evangélicas que se espalhariam pelos espaços sociais 

como as “favelas”, onde a insegurança se faz presente diariamente, pelas periferias, e 

que entrariam nos presídios e disseminariam suas conceituações teológicas particulares, 

influenciando e tornando de certo modo adeptos, até os criminosos que controlam essas 

áreas, ou por influências familiares, ou pela busca de proteção e conforto espiritual, que 

outrora era procurado nos terreiros de Candomblé e Umbanda (VITAL DA CUNHA, 

2008; 2015). 

O Babalawô Leo Darmont, vice-presidente do FRAB, nos conta em entrevista 

que, em Campos dos Goytacazes, não era raro até a década de 1980, moradores das 

periferias com envolvimento em atividades criminosas ou não, frequentarem os terreiros 

das suas comunidades, e que com o tempo essa “adesão” foi diminuindo. Essa fala é 

reforçada pelo seguinte trecho da entrevista da Ministra Religiosa 03, ao nos relatar o 

seu caso de conflito: “Ao meu parecer, estava tudo normal. Por que eu sempre respeitei 
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o espaço deles, muitos deles iam à minha casa, nos toques, nas festas, comiam, 

bebiam”. 

Como não encontramos até o fim desta pesquisa referências bibliográficas sobre 

a ação dessas igrejas advindas da terceira onda do pentecostalismo especificamente no 

contexto de Campos dos Goytacazes, e suas eventuais relações com o crime organizado, 

tomamos por base os trabalhos de Vital da Cunha (2008, 2015), que tem como recorte 

as favelas cariocas de Acari e Santa Marta. Segundo a autora, nestas “favelas” as 

religiões afro-brasileiras passaram por um processo de retração com a expansão das 

igrejas evangélicas na década de 1990.  

A autora observou também em sua obra as relações e influências das igrejas 

evangélicas em agentes importantes na estrutura do narcotráfico na cidade do Rio de 

Janeiro. Já em Campos dos Goytacazes, também pudemos observar a presença de uma 

certa influência, mesmo que não muito nítida, entre o proselitismo das religiões ditas 

neopentecostais e as ações do crime organizado contra as religiões afro-brasileiras em 

alguns pontos da cidade. 

Historicamente, na década de 1990, quando os representantes dos plurais 

segmentos do movimento negro começaram a participar dos ciclos das tomadas de 

decisão e da construção de políticas públicas, os evangélicos já possuíam uma 

articulação política no congresso nacional, conhecida como bancada evangélica, o que 

mostra a grande distância representativa dos segmentos religiosos nos espaços do poder 

público, na tomada de decisões políticas e na proteção ao direito de liberdade religiosa. 

Na mesma década, o governo do estado do Rio de Janeiro recrudesceu as ações 

nas áreas consideradas de criminalidade crítica, ou “áreas vermelhas”, como eram 

denominadas, e alegou o recrudescimento a repressão ao narcotráfico na cidade do Rio 

de Janeiro. Nessa época, ainda eram comuns pinturas de santos e referências às religiões 

afro-brasileiras nas favelas do Acari e do Santa Marta, porém, como as expressões de 

religiosidade afro-brasileiras, em especial o Candomblé, compunham um papel ligado a 

criminalidade “no imaginário social e policial”, a derrubada de altares e destruição de 

símbolos dessas religiões passaram a fazer parte das ações de ocupação policial 

(NASCIMENTO, 2017). 

Vital da Cunha (2008) afirma que neste período, enquanto o estado reprimia 

novamente de forma ostensiva as religiosidades afro-brasileiras, dessa vez camuflando a 

repressão sob o discurso da “guerra contra as drogas” por associar simbolicamente as 
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religiões afro-brasileiras ao crime organizado, as igrejas evangélicas pentecostais 

passaram a ocupar lugar de destaque nos espaços sociais e físicos das favelas.  

A liderança dos evangélicos no campo religioso local e seu papel de 

mediador entre a população e a associação de moradores e o tráfico é 

crescente. Às lideranças evangélicas (pastores, bispos, diáconos, presbíteros 

e, em alguns casos e situações, até membros não integrados à hierarquia 

eclesial) recorrem a políticos, a eles vão aos mais necessitados em busca de 

apoio espiritual e material, a eles passaram a ir os “bandidos” em busca de 

proteção. A proteção espiritual passou a ser procurada pelos “bandidos” não 

mais com as mães de santo locais, enfraquecidas social e politicamente, mas 

com evangélicos que se posicionam como guardiões da moral e propagadores 

da “Verdade” (VITAL DA CUNHA, 2008. p.12). 

Trazendo essa realidade para o contexto de Campos dos Goytacazes, é possível 

fazer uma analogia por se assemelhar o modus operandi das estruturas do tráfico e sua 

relação com as igrejas evangélicas nas favelas. Sabe-se que, as facções criminosas em 

Campos, atuam como derivações de facções criminosas da capital, visto que não é raro 

na atualidade, encontrarmos em periferias dominadas pelo tráfico mensagens nos muros 

e paredes com as siglas como: A.D.A (Amigos dos Amigos) ou T.C.P. (Terceiro 

Comando Puro), que são facções criminosas presentes na região metropolitana do Rio 

de Janeiro.  

Outro indicador para essa analogia está nas similaridades entre as periferias das 

cidades que compõe o Grande Rio, em especial na Baixada Fluminense, com a periferia 

da cidade de Campos do Goytacazes, a saber: o perfil sócio econômico da população 

moradora das favelas, os conflitos territoriais envolvendo religiões afro-brasileiras, 

objeto central deste estudo, as referências culturais comuns, ou, dito com outras 

palavras, o fenômeno que ocorre num lugar é semelhante ao que ocorre no outro lugar, 

pois na verdade eles têm raízes históricas comuns, como mostraremos no próximo 

tópico.    

4.1 – Conflitos em Campos dos Goytacazes 

Em Campos dos Goytacazes, ao longo da história as perseguições às religiões 

afro-brasileiras não se deu de forma muito diferente das grandes cidades como Rio de 

Janeiro, Recife e Salvador. Alves (2018, p.3) relata a notícia datada de 18 de junho de 

1940, no extinto jornal campista Folha do Commercio, que dizia: “a polícia iniciou uma 

campanha sem tréguas aos macumbeiros e ao curandeirismo”.  

 Alves relata também, a chegada de um delegado, identificado por ele como 

delegado “B.”, que foi identificado pelo Babalawô Carlos Simbocam em entrevista para 

o presente trabalho, como “delegado Belô”, que teria sido enviado a Campos dos 
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Goytacazes entre as décadas de 1960 e 1970 para “perseguir e reprimir a Umbanda” 

(ALVES, 2018 p.4). 

O vice-presidente do FRAB, Babalawô Leo Darmont, nos conta em entrevista 

concedida para a presente pesquisa, que entre as décadas de 1990 e 2000, período 

coincidente com o aumento da repressão aos terreiros pela polícia na cidade do Rio de 

Janeiro, e aumento do empoderamento dos líderes das igrejas pentecostais nessas 

“favelas”, como vimos no subtópico anterior, eram comuns os templos e adeptos das 

religiões afro-brasileiras em Campos dos Goytacazes sofrerem o que ele chama de 

“ataques” causados por grupos religiosos vinculados a essas igrejas: “Eles jogavam sal 

grosso na porta do terreiro, ligavam para associação protetora dos animais para 

denunciar nossos rituais, jogavam água benta e diziam que éramos obra do demônio” – 

disse Leo Darmont. 

Dentro do recorte temporal da nossa pesquisa, identificamos algumas formas sob 

as quais se apresentam os conflitos envolvendo religiões afro-brasileiras em Campos 

dos Goytacazes. Estes conflitos vão desde casos menos radicais, como intimidações e 

ofensas verbais, algumas vezes reforçadas por discursos também homofóbicos, no 

intuito de cercear a presença de templos, e/ou membros de religiões afro-brasileiras, e 

ou manifestações religiosas em determinados espaços; até os casos mais graves e 

extremos, como invasões e depredação de templos, expulsão de membros das 

Comunidades Tradicionais de Terreiro de suas casas/terreiros, territórios sagrados.  

Registros desses ataques promovidos por algumas igrejas neopentecostais foram 

encontrados também nas referências bibliográficas consultadas na construção da 

presente pesquisa, e também em algumas das entrevistas realizadas, houveram citações 

diretas de conflitos causados por alguns grupos de denominação cristã neopentecostal às 

religiões afro-brasileiras em Campos dos Goytacazes, como podemos observar em Lima 

(2015). 

Os conflitos relatados nas entrevistas envolvem, em sua maioria, vizinhos das 

casas de santo, que se declaram incomodados com o barulho dos rituais, 

produzido pelos fogos de artifício soltos durante as cerimônias, atabaques e 

cantos, e com membros de igrejas neopentecostais, particularmente da Igreja 

Universal do Reino de Deus - IURD, cujo proselitismo militante justifica atos 

discriminatórios de diferentes naturezas. Mariano aponta que essa atitude se 

intensificou a partir dos anos 80, época em que vieram a público os “ataques” 

aos terreiros e adeptos das religiões afro-brasileiras, destacando-se como 

grupo agressor os membros da IURD, que teve importante papel na 

radicalização dessas investidas (2007: 133-135). Examinando os relatos dos 

entrevistados, é possível identificar agressões verbais, físicas e patrimoniais, 

justificadas pela demonização dessas religiões e seus deuses, e pela 
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identificação de seus adeptos como agentes do demônio. (LIMA et a.l, 2015 

p. 12).  

Outro relato anotado nas entrevistas com relação aos conflitos com membros de 

igrejas evangélicas foi mencionado pelo Ministro Religioso 02, que nos contou sua 

experiência vivenciada: “Muitos deles (evangélicos) insultavam, xingavam, cuspiam no 

chão. Outros ficavam reclamando [...].  Alguns jogavam coisas na minha porta, ovo, 

água, sal grosso, um pó rosa que eu não sei o que era, não sei se é da igreja, não sei o 

que é. Espirravam uma água. Muitas vezes eu arrumei confusão por conta disso”.  

Conflitos também afetam as religiões afro-brasileiras fora das delimitações dos 

terreiros, territórios sagrados, devido à natureza de suas práticas ritualísticas, pois as 

praias tomadas por fiéis saudando a divindade Iemanjá no ano novo e no dia 02 de 

fevereiro, as encruzilhadas, cachoeiras, rios e florestas, nas quais se realizam oferendas, 

também são exemplos de apropriações de espaços públicos transformados em sagrados, 

quando pelos adeptos das religiões afro-brasileiras são utilizados ritualisticamente.  

Muitas vezes esses espaços sagrados, não os considerando aqui como territórios 

sagrados, pois nem sempre o usuário deste espaço para fins religiosos, ou o grupo 

religioso a qual pertence, estabelece alguma relação de poder e controle sobre os 

mesmos, se transformam em áreas de conflitos, pois “para evitar situações 

constrangedoras certas cerimônias que tradicionalmente são feitas no espaço público, 

como as oferendas para os orixás, são deslocadas para lugares mais resguardados”, de 

acordo com Lima et al. (2015. p. 13), devido ao medo de possíveis coações e 

represálias. Concordando com a citação anterior, Barros (2008) aponta que: 

Os limites do terreiro não se resumem ao espaço fechado entre os muros. 

Todavia, os limites do terreiro são os limites espaciais de um grupo social. Isso 

é as fronteiras desse espaço sagrado simbolizam também os espaços “naturais” 

ou de “natureza construída” que lhes estão mais próximos, tais como praias, 

cachoeiras, matas, ruas, cemitérios e encruzilhadas, dentre outros, onde 

também se realizam cerimônias religiosas. Cada um desses espaços “naturais” 

ou de “natureza construída” estão relacionados a um grupo de orixás ou 

“guias”: a mata dos caboclos; a cachoeira de Oxum e das caboclas do rio; a 

praia de Iemanjá, marinheiros e sereias; o cemitério de Obaluaiê e a 

determinado grupo de exus; a encruzilhada dos exus e das pombas-giras; a rua 

de exus, pombas-giras e malandros (BARROS 2008, p.57). 

Depois de anos de perseguição oficial do Estado e da igreja católica vieram as 

perseguições nada veladas de algumas lideranças religiosas de algumas igrejas 

neopentecostais a partir das últimas décadas do século XX, e agora, são traficantes 

armados que promovem ataques aos territórios sagrados.  
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Essa percepção de aumento da violência foi sentida principalmente pelas 

lideranças religiosas afro-brasileiras, e registrada nas entrevistas com algumas delas, 

como nos conta o Ministro Religioso 02: “Eu sempre sofri intolerância, cara. Mas não 

deles (traficantes), (mas sim) de pessoas de igreja. Mas agora chegou o momento que a 

intolerância não é mais as pessoas de igreja jogando pedra na gente na rua”. 

Intolerância e conflitos constituem a questão central da presente pesquisa. 

Quando um templo de segmento religioso é atacado, vandalizado, desapropriado, ou 

quando uma liderança religiosa é impedida por agentes externos de exercer sua 

religiosidade dentro do seu território sagrado, compreendemos que aí existe um conflito 

territorial.  

Os conflitos territoriais que vemos aqui se deram por termos territórios sagrados 

das comunidades tradicionais de terreiro de Campos dos Goytacazes incrustrados em 

recortes da cidade que se configuram como territórios controlados por grupos de 

traficantes de drogas, que de alguma forma se articulam com outros agentes em outros 

lugares, compondo um território-rede, nos termos de Souza (2014), e que podem, 

através dessa rede, obedecer eventualmente a um comando externo à comunidade em si. 

Descobrimos que, com frequência grupos de traficantes buscam controlar e 

coibir manifestações culturais dos povos tradicionais de terreiro instalados dentro de 

seus territórios em diferentes bairros da cidade. Esses grupos interferem nas práticas 

espaciais, cerceando as atividades das comunidades tradicionais de terreiro, no sentido 

de destituir o poder das lideranças religiosas sobre o seu lugar de pertencimento.  

O que determina como se darão as relações de poder, é saber quem domina, 

governa, controla ou influencia e como domina, governa, controla ou influencia 

determinado espaço. A intenção do conflito por parte de quem o promove, é retirar o 

poder do espaço territorializado pelo outro, pois “o espaço territorializado é, em última 

análise, um instrumento de poder” (SOUZA, 2013, p. 86 - 87).  

Através das entrevistas realizadas, tomamos conhecimento de repressões agudas 

ocorridas contra templos de religiões afro-brasileiras em vários pontos do município de 

Campos dos Goytacazes, principalmente nessas áreas territorializadas pelo crime 

organizado. Dos casos mais graves de violência contra terreiros de religiões afro-

brasileiras no município até junho de 2019, que são os casos dos terreiros invadidos 

e/ou proibidos de “tocar” (realizar rituais), com a maioria de suas lideranças sendo 

expulsas de suas casas/terreiros pelos agentes criminosos, os seis ministros religiosos 

entrevistados nesta pesquisa representam 60% dos casos. 
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Nenhum dos seis entrevistados registrou boletins de ocorrência contra seus 

agressores por temerem por suas vidas. Vital da Cunha (2008) diz que, num espaço 

social como as favelas e periferias pobres, a presença da insegurança e do desrespeito 

contínuos, pode levar seus moradores a quadros de baixa confiança em si e nas 

instituições. Esta afirmativa se confirmou na fala da Ministra Religiosa 05: “Não 

registramos ocorrência. Por medo, né...”. 

A pesar do medo, presente em todas as entrevistas de forma clara, alguns 

resistem, em dados momentos pondo em risco a sua própria vida em nome da 

preservação de sua religiosidade e de seu território sagrado, ao contrariar as 

determinações dos traficantes que controlam as áreas onde estes territórios sagrados se 

encontram, como nos conta a Ministra Religiosa 01: “Tô revoltada. Fiquei revoltada 

mesmo por causa disso. [...]. Já não é mais pra eu tocar o meu terreiro. [...] Depois eu 

botei a cabeça no lugar, conversei com o pessoal (demais integrantes da comunidade 

tradicional de terreiro). E hoje eu atendo na minha sala, escondido, não pode cantar não 

pode nada. [...] Lá eles se metem muito na vida da gente. Tem horário. Só pode ficar no 

portão até nove horas (21h). 

Alguns evidenciavam de forma mais incisiva o medo de perder suas vidas em 

suas falas, como a Ministra Religiosa 04: “Tá doido. Tem como não. Todo mundo tem 

medo. Tem dois anos que mataram o Bruno (de Iemanjá), né. Eles não queriam, mas o 

Bruno continuou. Gente. Eu amo a minha religião, mas se mandar parar, eu paro. Ele 

morava lá pros lados do “Sapo não sei o que”, e dizem que ele tava com o material (da 

cerimônia religiosa) na mão quando mataram ele. Um cara novo. Tá doido. Tinha 

emprego fixo, trabalhava no (Hospital) Ferreira Machado. Terreiro recém construído. 

Impossível que não tem ninguém pra parar esse povo”. 

Corroborando com o parágrafo anterior, o Ministro religioso 06, disse: “[...] 

Tenho medo, né. Eu moro com a minha mãe. O terreiro é na casa da minha mãe, que 

sempre esteve do meu lado, em todos os momentos, graças a Deus. E ela também ficou 

coagida, né. Mandaram a gente parar e a gente resolveu dar um tempo até ver o que ia 

acontecer da nossa vida. Ficar na nossa, pra não acontecer uma desgraça. Só temos essa 

casa aqui. Não temos outra”. 

O Ministro Religioso 02 contou sobre o seu medo de voltar ao seu terreiro para 

retirar o que sobrou de seus pertences sagrados e pessoais: “Por que eu não tenho mais 

cabeça para voltar lá. [...] Essas coisas fazem a gente ficar com medo, né. A gente não 

pode achar que as coisas vão ficar “normal” e que não vai acontecer nada”. 
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A Ministra Religiosa 03 relata que o medo e a insegurança são tantos que 

chegaram ao ponto de abalar a sua saúde: “Vou ser sincera a você, o meu problema tem 

mais de um ano, e desde então tomo remédio para dormir até hoje”. 

A maioria dos ministros religiosos ouvidos não soube identificar quais eram as 

facções que controlavam os territórios em que se encontravam seus terreiros. Alguns 

alegaram não entender nada sobre assuntos relacionados ao tráfico, porém, dois 

ministros religiosos identificaram os grupos que lhes atacaram: um como pertencente à 

facção “Terceiro Comando Puro” (T.C.P.); e o outro  à “Amigos dos Amigos” (A.D.A.), 

ambas, de acordo com Vital da Cunha (2015), originárias da cidade do Rio de Janeiro.  

A Ministra Religiosa 04 relatou em sua entrevista, que agressões sofridas 

durante a invasão do seu terreiro, e a iniciativa de mandar fechar não teria partido dos 

agressores em si, mas sim de um suposto chefe, que teria ordenado as ações, mas que 

não estaria participando fisicamente delas, porém, ele não soube identificar de qual 

lugar partiram as ordens, ou onde estaria esse chefe, como vemos a seguir: “Eles sabiam 

que eu tocava lá. Sempre souberam. Eu até estranhei, por que de repente, eles chegaram 

com pau dizendo que acabou, que não tem mais, que “nosso chefe” mandou parar. [...] 

Eles sempre chegam armados. Com pau, quebrando... mandaram parar. Não pode ter 

(cerimônia no terreiro) mais não. O chefe não quer mais, e tal”. 

Com presença em vários lugares distintos da cidade, organizações ligadas ao 

tráfico de drogas representam uma conformação de território descontínuo, um território-

rede como vimos em Souza (2014), no qual áreas que não conseguimos delimitar com 

precisão, controladas pelo tráfico, em diferentes pontos distribuídos em diferentes 

escalas, são ligados por fluxos nem sempre visíveis, de informações, objetos e pessoas, 

o que permite por exemplo, através de meios de comunicação como telefonia celular e 

internet, que lideranças dessas facções distribuam instruções e procedimentos mesmo de 

dentro de presídios, como exemplificaremos a seguir com o relato da Ministra Religiosa 

01: “Esses dias, quando foi umas onze e poucas da noite, chegaram os caras tudo 

armado, dizendo “vamos acabar com isso agora” [...] Liguei para o meu sobrinho (que 

estava preso por envolvimento com o tráfico) e ele disse: : “olha tia, fica quieta que isso 

não é coisa daí não. Isso aí foi o chefe que mandou”. 

O Babalawô Leo Darmont relatou em sua entrevista que, os líderes das religiões 

afro-brasileiras não têm em Campos dos Goytacazes, o mesmo direito que as religiões 

neopentecostais possuem de acesso aos presídios para prestar auxílio espiritual a seus 

fiéis em condição de detentos, e, de acordo com ele, existem células e núcleos dessas 
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igrejas dentro dos presídios, e que através dessa proximidade intracarcerária, a 

influência do proselitismo poderia induzir o pensamento de detentos contra as religiões  

afro-brasileiras, e parte desses detentos, ao retornarem às seus territórios, e alguns às 

atividades criminosas, trariam consigo a oposição à essas religiões afro-brasileiras, que 

passariam a ser vistas por eles como um inimigo a ser derrubado. 

A pesar da maioria dos ministros religiosos não saberem identificar qual facção 

controlava a área em que seu território sagrado estava circunscrito, ou se havia uma 

facção específica, todos os ministros religiosos entrevistados afirmaram com certeza 

que, as ações teriam sido perpetradas por traficantes armados, pertencentes aos grupos 

que controlavam os respectivos lugares da cidade, nos quais estavam inseridos esses 

territórios sagrados. 

Quatro dos seis ministros religiosos entrevistados mencionaram ter identificado 

alguma referência ou influência, mesmo que indireta, de elementos do discurso que eles 

identificaram como “evangélico” nas motivações dos ataques.  

Todos os seis relataram a presença de mais de uma igreja evangélica nas 

proximidades de seus terreiros, mas só a Ministra Religiosa 03 identificou uma das 

igrejas próximas ao seu terreiro como sendo “Batista”, e, apesar dessa ministra ter 

mencionado na entrevista que tinha ciência da existência de “traficantes evangelizados” 

atuando contra terreiros na cidade, ela não relacionou esses ataques à referida igreja 

Batista. Nenhum dos demais ministros religiosos quis ou soube identificar quais eram os 

nomes das igrejas próximas aos seus terreiros. 

Dos seis ministros religiosos entrevistados, dois se apresentaram como Chefes 

de Terreiro, cargo de liderança tradicionalmente ligado à Umbanda; um se apresentou 

como sendo paralelamente Zelador de Terreiro (equivalente a Chefe de Terreiro) na 

Umbanda e Babalorixá no Candomblé; duas se apresentaram como Yalorixás, 

popularmente conhecidas como mães de santo; e uma se apresentou como filha de 

santo, uma pessoa iniciada na religião, e que era herdeira do terreiro, por este ser 

liderado por sua mãe, a quem ela ali representava. Tanto o termo Babalorixá quanto a 

Yalorixá são cargos de lideranças de seus terreiros, normalmente mais associados ao 

Candomblé. 

Todos os terreiros fechados constituíam comunidades tradicionais de terreiro, e 

todas as respectivas lideranças religiosas possuíam seus terreiros, territórios sagrados no 

interior de suas próprias residências, e todos em áreas pobres das periferias controladas, 

segundo os mesmos, por grupos ligados ao tráfico de drogas. Além das práticas 
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religiosas, em muitos casos, é do terreiro que essas comunidades sobrevivem, do que 

plantam, dos animais que criam, tanto com fim ritualístico como alimentar, das doações 

e gratificações que recebem por seus serviços religiosos, dentro da liberdade litúrgica 

que cada terreiro possui, o que os caracterizam como povos tradicionais além da 

religiosidade. São protegidos pelo decreto nº 6.040\2007, que instituiu a Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, pois 

essas comunidades reproduzem nos seus terreiros, territórios sagrados, as práticas que o 

sacralizam, que reforçam suas identidades religiosas que os dão sentido de grupo e de 

pertencimento (BRASIL, 2007). 

Quatro dos seis entrevistados foram expulsos de suas casas/terreiros, e moram 

hoje de favor com outros líderes religiosos, amigos ou parentes. Dois deles, a Ministra 

Religiosa 01 e o Ministro Religioso 06 não foram expulsos, mas tiveram seus terreiros 

fechados e foram proibidos de professar sua fé no seu território sagrado, sob ameaça de 

morte. O Ministro Religioso 06 posteriormente mudou-se para outra casa, já a Ministra 

Religiosa 01, com medo de sofrer nova perseguição, mas como uma forma arriscada de 

resistência, optou por continuar em sua casa e realizar atendimentos aos seus fiéis em 

segredo. 

A violência excessiva da abordagem nesses conflitos territoriais, sempre por 

parte dos traficantes, é outra característica comum a todos os seis casos. Todos os 

ministros religiosos ouvidos fizeram relatos bastante parecidos com relação à forma que 

foram abordados em seus terreiros, como veremos a seguir: 

Ministra Religiosa 01: “Esses dias, quando foi umas onze e poucas da noite, 

chegaram os caras tudo armado, dizendo “vamos acabar com isso agora”. [...] E ele 

disse: “E a senhora não bate boca não. O negócio é a senhora acabar com o terreiro, se 

não a senhora vai ficar na rua.” 

Ministro Religioso 02: “Às 21:30h, o “tambor tava batendo”, e assim a gente não 

ouviu chamar no portão. Então, eles, eram quatro, arrombaram o portão. Com chutes 

arrebentaram o portão a fora, dizendo que isso (a cerimônia) era coisa do demônio, e 

que era para parar, e eles com a com arma na mão. Pegaram meu atabaque e furou ele 

todo. Eu e meus filhos ficamos muito apavorados. [...] aí me deram no máximo vinte e 

quatro horas para tirar as minhas coisas de lá.” 

Ministra Religiosa 03: “Me expulsou. E ainda tem mais um agravante. A minha 

casa antes de ser invadida, já era anunciada no facebook por um (perfil) “fake”, que 
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minha casa ia ser fechada por traficantes. [...] Fora que na minha casa roubaram tudo de 

valor que tinha dentro da casa. Roubaram tudo, tudo, tudo que você possa imaginar”. 

Ministra Religiosa 04: “Eles sempre chegam armados. Com pau, 

quebrando...mandaram parar. [...] Eles disseram: “vocês não vão bater aqui mais não”. 

Ministra Religiosa 05: “Nós estávamos fazendo uma festa para o Preto Velho, 

era um domingo, 19 de março. As pessoas da “boca de fumo” chegaram lá armados e 

mandaram parar. E disseram que se eles voltassem, e tivesse mais ainda, eles iriam 

destruir os santos, dar tiro em todo mundo e queimar a nossa casa. Entraram armados, 

quebraram nossas imagens.” 

Ministro Religioso 06: “por volta das sete começou a cerimônia e por volta das 

oito eles apareceram no portão. Ficou um em pé na calçada, e dois ficaram um pouco 

mais distantes. Os dois estavam armados. (O que ficou na calçada) falou que não pode 

tocar macumba no bairro, que era pra ver a melhor forma pra parar, e se não parasse 

eles iam voltar pesado e “passar” (matar) todo mundo que estivesse lá”.   

Dois dos entrevistados citaram o caso de um Babalorixá de nome Bruno de 

Iemanjá, que teria sido o caso mais grave de invasão de terreiro registrado, pois o 

mesmo teria sido assassinado dentro de seu terreiro no bairro Eldorado, durante uma 

cerimônia, por não ter obedecido a determinação dos traficantes de encerrar suas 

atividades naquele local. Uma reportagem do jornal on line Extra, de 10 de setembro de 

2019 cita esse caso de homicídio e ainda supõe uma relação de um segundo homicídio 

com os casos de intolerância religiosa em Campos dos Goytacazes. 

As duas mortes aconteceram em Guarus, área conhecida por ser zona de 

conflito do tráfico. Em agosto do ano passado, Leonardo Felipe, de 25 anos, 

foi assassinado a tiros. Além de líder religioso, Lelê, como era conhecido, era 

travesti. Já em março de 2018, Bruno de Yemanjá foi morto no momento em 

que fazia uma oferenda em casa. Na ocasião, nada foi levado. Os casos foram 

registrados na 146ª DP (Guarus) (AMORIM, 2019).  

As relações complexas estabelecidas entre o tráfico de drogas e o discurso 

intolerante das igrejas neopentecostais, materializadas nos ataques de intolerância contra 

terreiros, expressam, como vimos em Bourdieu (1989), uma dimensão do poder 

simbólico. A influência exercida sobre a espiritualidade das populações que habitavam 

as periferias e “favelas” do Rio de Janeiro, que outrora encontravam conforto e proteção 

nas religiões afro-brasileiras, migrou de matriz mediante ao enfraquecimento político e 

social das lideranças das comunidades tradicionais de terreiro nas “favelas” e periferias 

da cidade. Muito disso se deveu a opressão do estado via ação policial nesses lugares, 
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disfarçada de “guerra às drogas”, o que ajudou a promover paralelamente, o 

empoderamento de lideranças neopentecostais nesses mesmos lugares (VITAL DA 

CUNHA 2008, 2015).  

De acordo com a autora supracitada, através das igrejas, os evangélicos 

estabeleciam redes de solidariedade entre eles e contavam com a aprovação social do 

senso comum cristão, o que fez, por interesses mútuos, surgir uma interação desses 

líderes evangélicos com os líderes dos grupos que exerciam o controle territorial de 

determinados recortes da cidade, passando essas lideranças religiosas a serem 

mediadoras da população local com os traficantes.  

Muitos traficantes trazem da sua formação de infância, ou podem adquirir em 

algum outro momento da vida, valores religiosos que são reconhecidos pelas lideranças 

evangélicas, e as lideranças usam desses valores a seu favor para manter o poder e 

alianças sobre o território. A intolerância religiosa seria um desses valores de 

reconhecimento comum entre a liderança religiosa evangélica e a liderança do tráfico.   

Ainda em Vital da Cunha (2008), encontramos relatos de ações de igrejas 

evangélicas, como a instalação de outdoors promocionais por exemplo, sendo 

financiadas pelo tráfico local. São as lideranças desses grupos de traficantes, 

influenciados pelo evangelho de alguma forma, que historicamente foram deixando de 

buscar a proteção e o conforto espiritual nas religiões afro-brasileiras, passando a 

atribuir essa proteção aos pastores evangélicos. Em Campos dos Goytacazes, a Ministro 

Religioso 06 nos contou em entrevista que, uma igreja evangélica próxima ao seu 

terreiro contava com o consentimento e apoio logístico do grupo associado ao tráfico de 

drogas que controla aquele território, para realizar em algumas oportunidades, uma 

espécie de campanha de evangelização coletiva pelas ruas do bairro. O grupo de 

traficantes que persegue a religião afro-brasileira, impõe o conflito territorial, fecha o 

terreiro e expulsa suas lideranças, neste caso é o mesmo que consente e apoia ações de 

uma igreja evangélica no mesmo recorte da cidade.  

Com a presunção de uma religião ser considerada legítima e a outra subjugada e 

demonizada, os traficantes de drogas são os operadores da violência simbólica, e os 

ameaçadores do domínio territorial dos líderes religiosos dos terreiros. Essa violência 

simbólica se estabelece quando um traficante ou grupo de traficantes ataca de alguma 

forma um terreiro, território sagrado, por uma suposta influência da crença cristã. A 

ideia da existência de uma única religião verdadeira gera a ideia de que as outras 

religiões são falsas. Para Durkheim (2008), “não existe religião falsa, pois todas 
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respondem, ainda que de maneiras diferentes, a determinadas condições da vida 

humana”.   

Como vimos aqui anteriormente, nas últimas quatro décadas, houve um 

considerável aumento do número das igrejas evangélicas “neopentecostais”, nos bairros 

e comunidades carentes de várias cidades do país. Em Campos dos Goytacazes esse 

aumento parece não ter sido diferente, conforme apontam dados do IBGE (2010). Isso 

nos induz a pensar que, algo similar ao que Vital da Cunha (2008; 2015) relata sobre a 

proliferação dessas igrejas nas “favelas” da cidade do Rio de Janeiro, como já 

expusemos aqui em momento anterior, pode também ter ocorrido nas periferias e 

comunidades de Campos dos Goytacazes.  

Certamente não de forma idêntica, considerando as diferenças entre uma 

metrópole como o Rio de Janeiro e uma cidade de porte médio como Campos dos 

Goytacazes. Porém, pudemos observar a presença de alguns elementos essenciais em 

comum, como: a política de segurança pública do mesmo governo do estado; as mesmas 

práticas das mesmas polícias estaduais sob os mesmos comandos centrais; referências 

neopentecostais similares, com o mesmo proselitismo religioso; e a presença das 

mesmas, ou pelo menos algumas das mesmas, facções criminosas tanto no Rio de 

Janeiro quanto em Campos dos Goytacazes.  

Destarte, esse período de décadas de expansão dessas igrejas evangélicas 

possibilitou que se formassem algumas gerações de fiéis dentro das famílias que 

habitavam as periferias e comunidades da cidade, em que as mulheres (mães, tias, avós), 

como cita Vital da Cunha (2008), quase sempre eram as principais responsáveis por 

introduzir as novas gerações de suas famílias nas igrejas de suas comunidades. Contudo, 

é verdade, muitas pessoas fizeram trajetória de vida no espaço do sagrado da igreja. 

Muitos nasceram e cresceram convivendo no ambiente de alguma igreja evangélica, e 

outros foram inseridos depois. Muitos também, com o tempo, abandonaram as igrejas e, 

dentro da geografia da religião, podem ser chamados de “homem não religioso”, que 

mesmo não sendo estritamente religioso em suas práticas cotidianas, carrega em si, em 

sua memória afetiva, alguns dos valores apreendidos nas religiões em que seus 

familiares (ou outros), professavam sua fé, e onde lhes foram apresentadas as primeiras 

manifestações de religiosidade e relações com o sagrado. 

Muitas pessoas que vivem da atividade do tráfico se consideram cristãs, por não 

terem apagado completamente de dentro de si a memória dos simbolismos sagrados 

aprendidos, mesmo atuando como um traficante de drogas. Vital da Cunha (2008) 
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utilizou o termo “traficantes evangélicos” para denominar esses novos e complexos 

sujeitos que surgem a partir da década de 1990, como reflexo da popularização de 

alguns segmentos evangélicos nas últimas décadas nas “favelas” e periferias, associado 

a também crescente presença do crime organizado nos mesmos recortes espaciais do 

Rio de Janeiro.  

Quando um grupo de traficantes de drogas que controla um território invade ou 

manda invadir e fechar um terreiro/território sagrado, ele está exercendo um tipo de 

violência simbólica nos termos de Bourdieu (1989). Esta violência exercida contra 

comunidades tradicionais de terreiro está simbolicamente representada por uma suposta 

maior legitimidade das religiões cristãs evangélicas, neopentecostais na maioria das 

vezes, em relação às religiões afro-brasileiras, as quais consideram ilegítimas sob 

qualquer aspecto, ou demonizam como “coisa do diabo”, ou alguma manifestação 

maléfica, como observamos nas entrevistas dos ministros religiosos. Entendemos que o 

que se estabelece aqui, é um conflito territorial motivado por intolerância religiosa. 

Para essas comunidades tradicionais de terreiro, ser expulso de seu território, 

sofrer restrições à profissão da sua fé dentro dos seus próprios territórios sagrados, são 

formas de, como diria Haesbaert (2004) serem desterritorializados, não só no sentido 

estritamente físico, mas também cultural e simbólico, pois mesmo quando não são 

retirados dos seus territórios físicos, são desterritorializados in situ quando tem suas 

práticas tolhidas por outros grupos, no nosso caso, grupos de traficantes de drogas. 

Dito com outras palavras, nos casos aqui estudados, quando um indivíduo ou um 

grupo invade ou manda invadir e fechar terreiros, o que observamos é a reprodução 

potencializada de um discurso de intolerância religiosa, que fora absorvido por esses 

sujeitos (ou por quem tem o poder de mandá-los) em algum momento de suas vidas. E 

nesses casos, as ações dos traficantes assemelham-se aos discursos de algumas 

lideranças de igrejas neopentecostais contemporâneas mais radicais, como as citadas 

neste trabalho, que condenam e perseguem as religiões afro-brasileiras que, na maioria 

das vezes, coabitam os mesmos recortes espaciais, das mesmas periferias e 

comunidades carentes que as referidas igrejas.  

Quando um grupo social, uma facção criminosa reivindica a apropriação de um 

determinado território, neste caso, o território sagrado representado pelo terreiro, cujos 

significados simbólicos sagrados só são compreensíveis a partir dos códigos culturais 

das religiões afro-brasileiras, este grupo reivindica na verdade “o acesso, o controle e o 
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uso, tanto das realidades visíveis quanto dos poderes invisíveis” presentes ali 

(HAESBAERT, 2004. p.69).  

Quando se dá o conflito territorial, ou seja, quando um terreiro, território 

sagrado, é fechado por ação de um outro grupo, e a comunidade tradicional de terreiro é 

expulsa do seu local de origem, ocorre o que Haesbaert (2004) chama de 

“desterritorialização com mobilidade humana”, pois as pessoas são forçadas a migrar 

para outro local. Consideramos que, isso aconteceu no primeiro momento com os 

Ministros Religiosos 02, 03, 04, 05, e depois também com o Ministro Religioso 06, 

sendo que os quatro primeiros foram expulsos de suas casas/terreiros, territórios 

sagrados, e o último, depois de um certo tempo, abandonou sua casa/terreiro por medo.  

Quando não há a expulsão, porém há restrição ou proibição de funcionamento do 

terreiro, como território sagrado, mesmo que a comunidade que ali habita permaneça no 

mesmo lugar, acontece o que o supracitado autor chama de “desterritorialização na 

imobilidade”, pois mesmo com a preservação do território físico, a territorialidade 

sagrada foi destituída desta comunidade e não pode mais ser exercida abertamente. Isto 

ocorreu com a Ministra Religiosa 01. 

Haesbaert (2004) propõe que toda desterritorialização gera uma 

reterritorialização, ou seja, as territorialidades não seriam perdidas, mas rearranjadas de 

outras formas. O que observamos é que nem sempre essa territorialidade do sagrado é 

reterritorializada facilmente, pois ao serem desterritorializados de suas 

casas/terreiros/territórios, os integrantes das comunidades tradicionais de terreiro, que 

habitam esses territórios sagrados precisam procurar abrigo e moradia na casa de 

parentes, de outros ministros religiosos, ou simplesmente procurarem outro lugar para 

morar e tentar reconstruir seus terreiros.  

Nem sempre as lideranças dessas comunidades tradicionais conseguem 

reestabelecer as atividades sacerdotais que exerciam nos territórios destituídos, pois 

mesmo que seja possível reconstruir a comunidade tradicional em outro espaço, isso 

requer tempo, e muitas vezes um aporte financeiro, que não é facilmente conseguido, 

visto que boa parte das lideranças e eventualmente, também alguns membros dessas 

comunidades, tiram o seu sustento, ou parte dele, do próprio terreiro. 

No caso da Ministra Religiosa 04, quando a entrevistamos, ela relatou que 

haviam sete meses que a mesma não exercia sua religiosidade de forma plena por não 

ter um terreiro/território sagrado que   considerasse seu, que conseguisse imprimir a sua 

territorialidade, como se lê adiante em trecho de entrevista a nós concedida: “E eu nem 
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tô tocando... é até triste [...]. E minha casa antiga que eu morava era grande... meu 

quintal era grande. Tinha a casinha na frente, meu terreiro e ainda tinha um espaço. Meu 

quintal era bem grande. Meus filhos de santo me perguntam “Mãe, a senhora tá 

tocando? ”. Tenho nem resposta. Vou tocar como? Meu Babalorixá ofereceu a casa 

dele, mas não é a mesma coisa, né. Esses dias precisei passar um ebó para um filho, e 

tive que ir lá na casa dele. Mas não é a mesma coisa [...]. Estou desde novembro sem 

tocar meu tamborzinho”. 

As entrevistas realizadas revelaram que nos processos de desterritorialização 

narrados pelas vítimas, pôde ser observado que durante as invasões dos terreiros, ainda 

que indiretamente, os traficantes reproduziam um discurso semelhante à forma 

proselitista do discurso neopentecostal, com tipo e menção, mesmo que essa semelhança 

de discurso estivesse apenas no inconsciente dos autores da ação. Quatro dos seis casos 

ouvidos fizeram essas observações, a saber: 

1-) O relato do Ministro Religioso 02 mostrou uma possível relação de poder 

estabelecida entre um pastor e os líderes do tráfico nas proximidades do seu terreiro, o 

que teria motivado o ataque dos traficantes ao seu território sagrado. Ele nos conta que: 

“O inferno começou por que um deles foi lá (no ponto de venda de drogas) falar que 

teve uma revelação na igreja, um pastor safado, porque pra mim isso é safadeza, 

dizendo que eu estava fazendo macumba pra família do lado. Isso nunca existiu”;  

2-) Relatos sobre a presença de traficantes evangelizados aparecem na entrevista 

da Ministra Religiosa 03:   “Agora não tem um tal de “traficante evangelizado”? Eu não 

sei se é verdade, sabe, mas há murmúrios por aí, dizendo que umas das igrejas estão 

evangelizando os traficantes. Relatou também que ao invadirem seu terreiro, um dos 

traficantes teria dito: “o meu deus é maior que o seu diabo... do que o diabo que mora 

aqui dentro”; 

3-) O relato da Ministra Religiosa 05 mostrou incerteza sobre influências diretas 

de igrejas evangélicas na invasão de seu terreiro, porém ela nos disse que: “Os 

traficantes quebraram imagens, rasgaram panos, gritaram que o deus deles era maior, e 

que a nossa religião é coisa do diabo, que ali era lugar de, desculpe a expressão, de 

viado, de sapatão.” 

4-) A entrevista do Ministro Religioso 06 apresentou relatos que a pontam o 

ataque sofrido por ele como uma represália contra eventuais rituais religiosos que 

hipoteticamente poderiam ter sido realizados contra os traficantes, como nos conta: “[...] 

eu ouvi dizer da boca de um dos meninos (do tráfico) que eles estavam sendo muito 
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vítimas de “macumbaria”, de feitiçaria do povo lá das casinhas. E que isso foi revelado 

por um pastor. Creio eu que isso mais motivou. [...] É, porque eles começaram a ser 

presos”. 

Observamos que não é necessário que todos os membros do grupo de traficantes 

que controlam determinado território concordem com a ação. Em alguns casos, basta 

que alguém num posto hierarquicamente superior dentro da organização ordene a ação, 

como vimos na entrevista da Ministra Religiosa 01, que relatou ter um sobrinho 

encarcerado por associação com a mesma facção do tráfico que controla o território no 

qual encontra-se o seu terreiro, e, ao recorrer ao sobrinho via telefone celular, ele 

mesmo estando preso, orientou ao Ministra Religiosa 01 a não contestar e seguir as 

determinações, por que teria sido “o chefe que mandou”. 

As ministras religiosas 01 e 04 não souberam informar e nem estabelecer relação 

do discurso dos agressores com os discursos evangélicos, mas ambas reconheceram os 

agressores como traficantes de drogas, punhados com armas, e que possivelmente 

estariam a seguir ordens de alguém mesmo sem estar fisicamente presente na 

comunidade. 

Após o aumento da incidência desses ataques aos terreiros, territórios sagrados, 

em Campos dos Goytacazes, as notícias sobre atos violentos contra terreiros de religiões 

afro-brasileiras passaram a circular na imprensa com mais frequência, vide matéria 

apresentada pelo telejornal RJ TV 2ª edição, no dia 10 de junho de 2019, no qual 

ministros religiosos das religiões afro-brasileiras relatam ataques aos seus terreiros (RJ 

INTER TV, 2019). 

4.2 – As espacialidades dos conflitos 

Outro ponto incluso nos nossos objetivos é identificar a distribuição espacial 

desses conflitos no município de Campos dos Goytacazes, e como eles interferem nos 

territórios e práticas sagradas. Na tabela seguinte, construída com dados extraídos de 

documentos internos do FRAB, que possui catalogadas todas essas ações contra 

religiões afro-brasileiras em Campos dos Goytacazes, demonstraremos a distribuição 

espacial desses conflitos por bairros e natureza de conflitos.  
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                                   Tabela 7: Terreiros em conflito por bairros. 

 

 

 

Distritos/bairros/ 

Localidades 

 

Terreiros fechados 

com líderes 

religiosos expulsos 

por traficantes 

 

Terreiros com 

horários de 

funcionamento 

impostos pelos 

traficantes 

Terreiros ameaçados 

de formas variadas, 

ainda sem 

impedimento ou 

restrição de 

funcionamento 

Quilômetro 8 01 - - 

Parque Lebret 01 - - 

Eldorado 03 01 - 

Parque Santa 

Rosa 
01 01 - 

Parque Santa 

Clara 
01 - - 

Penha 02 - 01 

Cidade Luz - 01 - 

Novo Jóquei - 01 01 

Parque 

Essplanada 
- 01 - 

Goytacazes - 01 - 

Tocos - 01 - 

Mineiros - 01 - 

Farol de São 

Thomé 
- 01 01 

Caju - 01 - 

Fundão - 01 - 

Jóquei - - 01 

Travessão - - 01 

Saturnino Braga - - 01 

Parque Guarus - - 01 

Presidente Vargas - - 01 

Matadouro 01 - 01 
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São Sebastião - - 01 

Parque Aurora - - 01 

Chatuba - - 01 

Parque Rosário - - 01 

                                                                         Fonte: FRAB. 

Observando a distribuição dos bairros e distritos nas tabelas supracitadas e 

cruzando suas informações com os dados colhidos junto ao FRAB, referentes aos 

ataques sofridos pelas religiões afro-brasileiras em Campos dos Goytacazes, até o mês 

de junho de 2019, apuramos que 34 terreiros sofreram perseguições, ameaças e/ou 

foram fechados entre os anos de 2016 e 2019. 

 Através desses dados, apuramos que: 

a) dez comunidades tradicionais de terreiro foram fechadas por ação de grupos 

de traficantes de drogas no período compreendido entre 2016 e 2019; 

b) onze comunidades tradicionais de terreiro sofreram algum tipo de restrição 

quanto às suas atividades e horários de funcionamento por grupos de traficantes de 

drogas; 

c) treze comunidades tradicionais de terreiro sofreram ameaças verbais, todas 

também perpetradas por agentes relacionados ao tráfico de drogas, mas sem fechamento 

nem restrição de funcionamento até o término da coleta de dados desta pesquisa.  

Apuramos que a partir do ano de 2017, os conflitos territoriais envolvendo esses 

povos tradicionais de terreiro começaram a apresentar características mais violentas, 

pois a partir deste ano, não só ameaças e toques de recolher são registrados, mas 

também as primeiras invasões de grupos armados a esses territórios sagrados.  

No mesmo ano, num bairro do distrito de Guarus, o Babalorixá conhecido como 

Bruno de Iemanjá teria sido assassinado por traficantes, de acordo com os ministros 

religiosos aqui entrevistados, durante a realização de uma cerimônia religiosa em seu 

terreiro, fato este que disseminou muita insegurança nas comunidades, como relata em 

entrevista a Ministra Religiosa 04: “Tem dois anos que mataram o Bruno, né. Eles não 

queriam, mas o Bruno continuou. Gente. Eu amo a minha religião, mas se mandar parar, 

eu paro.” O mesmo caso também foi relatado pelo Ministro Religioso 02, como citamos 

anteriormente. 

A seguir, no intuito de uma melhor compreensão da distribuição espacial dos 

ataques mais violentos às comunidades tradicionais de terreiro em Campos dos 
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Goytacazes, apresentaremos uma imagem de satélite do município, associada aos dados 

tabulados anteriormente, que foram agregados aos arquivos tipo Shapefiles, 

conseguidos junto ao setor de geoprocessamento e estatística do Centro de Informações 

e Dados de Campos (CIDAC), órgão da Prefeitura Municipal de Campos dos 

Goytacazes, e editados no software ArcGIS versão 10.2. 

É importante mencionar que, podem haver pequenas diferenças locacionais entre 

o bairro informado pelos entrevistados como sendo o bairro do local do conflito, e a 

localização oficial do logradouro do terreiro, pois essas informações nem sempre são 

coincidentes com o que está posto na lei municipal nº 6.305, de 27 de dezembro de 

1996, que nomeia e delimita de forma oficial, os bairros no município de Campos dos 

Goytacazes. Esta pequena eventual variação locacional não influenciará nos resultados 

obtidos, pois tratam-se de distâncias curtas, que podem ser uma rua, uma quadra ou 

pequenas frações do espaço, que não deslegitimam os resultados extraídos dos dados 

apurados. 

Na figura 1 apresentamos a distribuição por bairros dos casos mais graves de 

ataques à religiões afro-brasileiras, que foram os terreiros invadidos por traficantes de 

drogas em ações conflituosas violentas, levando ao fechamento desses territórios 

sagrados. 

Demarcamos os bairros por cores que correspondem ao número de ocorrências 

ali registradas, conforme legenda. Optamos neste primeiro momento por utilizar uma 

imagem de satélite, para que se possa observar também a distribuição da malha urbana 

da cidade de Campos dos Goytacazes, o que nos ajuda na compreensão do fenômeno. 
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Figura 1: Distribuição espacial por bairros dos terreiros fechados por ação violenta em Campos dos 

Goytacazes. 

 
                                                                  Fonte: CIDAC. 
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A primeira observação que fazemos sobre essa imagem é que a cidade é cortada 

pelo rio Paraíba Sul, o que promove uma separação não apenas física, mas também 

socioeconômica da cidade, como apontam alguns indicadores que veremos a seguir.  

Sete dos dez casos conhecidos de terreiros, territórios sagrados, fechados por 

ação violenta em Campos dos Goytacazes entre 2016 e 2019, o equivalente a 70%, 

ocorreram à margem esquerda do rio Paraíba do Sul, ao norte do município, ao qual fica 

o distrito de Guarus. Os bairros Quilômetro Oito, Parque Lebret, Santa Rosa, Eldorado e 

Santa Clara ficam nesta região, que “Se caracteriza como uma área mais empobrecida 

próxima à cidade, em que os negros tem uma presença marcante, a ponto de moradores 

de Custodópolis pleitearem a sua caracterização como quilombo urbano” (LIMA et al 

2015 p. 36). 

Corrobora com o parágrafo acima, o anuário da prefeitura municipal de Campos 

dos Goytacazes Perfil (2018, p. 71), que aponta a maior “concentração de famílias com 

renda per capita inferior a meio salário mínimo, em Guarus, margem esquerda do Rio 

Paraíba do Sul”. Outros indicadores preocupantes também se apresentam nesse distrito. 

[...] mais altas concentrações de famílias pobres nas regiões periféricas da 

cidade e um bolsão de pobreza no território de Guarus. Dos 25 bairros 

analisados em Guarus, 14 bairros (56%) possuíam mais de 40% das famílias 

em situação de pobreza ou pobreza extrema [...]. De modo geral, chama 

atenção a predominância da população branca na margem direita do Rio 

Paraíba do Sul, em contraposição à predominância da população não branca 

na margem esquerda (CAMPOS DOS GOYTACAZES 2018, p 72, 73). 

 

O mesmo documento relata que, até 2010, dos onze bairros sem acesso a 

saneamento básico (rede de esgoto ou fossa séptica) no município, apenas um não 

ficava no distrito de Guarus, o que indica um acesso restrito a serviços básicos que 

deveriam ser propiciados pelo poder público. 

Na construção do seu catálogo das religiões afro-brasileiras em Campos dos 

Goytacazes, Lima et al (2015) subdividiu a cidade em 13 áreas, como veremos a seguir, 

com a distribuição dos terreiros, agrupados por áreas compostas por bairros próximos 

geograficamente uns dos outros:  

Tabela 8: Divisão do município por áreas. 

ÁREAS BAIRROS QUANTIDADE DE 

TERREIROS 

A 1 Morada Santa Rosa; Custodópolis; Parque Eldorado; 

Eldorado I; Eldorado II; Parque Céu Azul 
21 

A 2 Jockey Club, Novo Jockey, Vila da Rainha 10 
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A 3 Parque Rosário; Bosque das Acácias; Parque Dr. Beda; 

Parque Aurora; Fazendinha Campos dos Goytacazes 
09 

A 4 Parque Pecuária; Parque Corrientes; Parque Julião Nogueira  09 

A 5 Penha; Parque Angélica; Vila Manhães; Parque Menezes 07 

A 6 Horto, Centro, Parque Califórnia, Turf Club, Parque Salo 

Brand; Jardim Lagoa das Pedras; Lapa; Chácara Joao 

Ferreira; Bouganville 

03 

A 7 Farol de São Tome; Santa Rosa; Xexé 06 

A 8 Parque Vera Cruz, Parque Aldeia, Parque Fundão; Parque 

São José 
02 

A 9 Parque Visconde de Ururai; Parque Presidente Vargas; 

Parque São Mateus 
02 

A 10 Goytacazes; Donana; Parque Visconde; Nova Goytacazes; 

Tocaia; Parque Tropical.  
02 

A 11 Parque dos Rodoviários; Parque Presidente Juscelino; 

Parque Santo Amaro; Parque Alberto Torres; Parque, 

Tamandaré; Parque Dom Bosco; Jardim Maria de Queiroz 

02 

A 12 Parque Santa Clara; Parque Barão do Rio Branco; Parque 

Alvorada; Parque Vicente Gonçalves Dias; São Jorge  
01 

A 13 Lagoa de Cima  01 

                                                                Fonte: Lima et al. (2015). 

Importante lembrar que, este catálogo não abrange a totalidade de bairros do 

município, consequentemente nem a de terreiros. Pudemos observar isso ao constatar a 

ausência do bairro Quilômetro Oito na tabela acima, bairro este que nós apresentamos 

como um dos pontos do município com registro de ataque a terreiro. 

Porém este catálogo nos serve como uma base de referência, pois além de ser o 

único catálogo oficial criado e publicado sobre as religiões afro-brasileiras em Campos 

dos Goytacazes ao qual tomamos conhecimento até a conclusão desta pesquisa, ele 

também abrange uma considerável área territorial da cidade, e contempla um 

significativo número de terreiros. 

Na tabela acima também não aparecem os nomes dos bairros Parque Lebret e 

Matadouro, porém, como esses bairros são comumente confundidos e não raramente 

considerados como parte integrante de seus respectivamente contíguos Parque Guarus  e 

Vila da Rainha, consideramos, para efeito de análise, que estes estão inclusos e 

contemplados.   

A tabela acima mostra 65 bairros, porém, se somarmos o bairro Quilômetro 

Oito, não contemplado na mesma tabela, a área A1, por ser a área mais próxima 

geograficamente, chegamos ao número de 66 bairros e 76 terreiros. Dessas treze áreas, 

apenas quatro estão localizadas no distrito de Guarus, que são: A1, A8, A9 e A12.  

A área A1, com a adição do bairro Quilômetro Oito passaria a contar com 22 de 

76 terreiros (75 catalogados por Lima e 1 adicionado por nós). Contabilizando cerca de 
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29% do total, sendo a área com a maior concentração de terreiros dentre os encontrados 

no município. Nesta mesma área coincidentemente foi registrada a maior quantidade de 

fechamento de terreiros dentre todas as áreas, contabilizando cinco num total de dez, o 

equivalente a 50%. O bairro com maior número de terreiros encontrado também fica 

nessa área, e é o Parque Santa Rosa, com nove terreiros catalogados no total. 

Segundo relatos de todos os entrevistados, todos os casos de conflitos 

aconteceram em áreas sobre controle territorial de grupos ligados ao tráfico de drogas, 

cujos territórios possuem tamanhos e recortes bastante variáveis, às vezes podendo 

compreender um bairro inteiro, outras vezes apenas um recorte do tamanho de uma rua. 

A seguir, na Figura 2, que espacializa os casos de conflitos menos graves, como 

restrições de funcionamento e/ou ameaças diversas, como o recorte territorial se 

apresenta consideravelmente maior, para uma melhor visualização, optamos por não 

usar uma imagem de satélite e sim um mapa, como representação cartográfica. A 

classificação das cores neste mapa referem-se a natureza dos conflitos, e não ao número 

de ocorrências, diferente da primeira figura. 

Na figura 2, no mapa, observaremos uma distribuição mais homogênea das 

ocorrências, pois, se na imagem de satélite que apresentamos, apenas um dos ataques 

com fechamento de terreiro ocorreu afastado da malha urbana, no bairro Quilômetro 

Oito, distrito de Guarus, com relação a ameaças e restrições de funcionamento, alguns 

bairros da zona rural apareceram no mapa. São eles: Travessão (no distrito de Guarus), 

São Sebastião, Mineiros, Tocos e Farol de São Thomé (ao sul do distrito de 

Goytacazes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

          Figura 2: Mapa da classificação dos bairros de acordo com a natureza dos conflitos. 

 
                                                            Fonte: CIDAC. 

Nos casos de restrições de funcionamento, assim como nos casos de fechamento 

de terreiros, todos os registros apontam para ações de grupos associados ao tráfico de 

drogas, sendo que nos casos dos terreiros fechados, dois terços das vítimas 
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entrevistadas, indicaram alguma espécie de correlação desses grupos de traficantes ou 

com o discurso de alguns segmentos evangélicos mais radicais, ou com relatos de 

supostas influências de lideranças de algumas dessas igrejas na motivação dos ataques, 

como vimos anteriormente nas citações das entrevistas dos Ministros Religiosos 

02,03,05 e 06, e também do vice presidente do FRAB, Babalawô Leo Darmont. 

Com relação às ameaças verbais proferidas contra líderes de terreiros de 

religiões afro-brasileiras, o Babalawô Leo Darmont nos contou em entrevista que, nem 

sempre esse tipo de violência advém de grupos associados ao tráfico, inclusive essa 

prática antecederia ao surgimento dos ditos “traficantes evangélicos”.  

Segundo ele não seriam raros os relatos dos casos desse tipo de intolerância 

religiosa advindas de vizinhos dos terreiros, de pessoas comuns, que por algum motivo, 

também se oporiam às manifestações religiosas afro-brasileiras. Porém optamos por 

contabilizar apenas os casos de ameaças que ocorreram e aos quais tivemos acesso 

durante o período de realização da presente pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da década de 2010, relatos de depredações e invasões a templos e 

ataques a seguidores de religiões afro-brasileiras realizados ou ordenados por traficantes 

de drogas tornaram-se frequentes, ganhando notoriedade nas mídias e nos telejornais ao 

redor do país. A possibilidade da existência de ações conflituosas dessa natureza no 

município de Campos dos Goytacazes, motivou a realização da presente pesquisa. 

A primeira descoberta foi que sim, existiam casos de conflitos territoriais entre 

traficantes de drogas e comunidades tradicionais de terreiro em Campos dos 

Goytacazes, e para contextualizarmos e compreendermos as formas sob as quais se 

apresentavam esses conflitos territoriais, que foi nosso objetivo geral, precisávamos 

compreender os territórios em conflito.  

Para isso, no Capítulo 1, apresentamos algumas correlações entre a geografia e a 

religião como práticas sociais humanas existentes desde os povos mais primitivos. 

Apresentamos também: conceitos da sociologia como “sagrado” e “poder simbólico”; as 

categorias geográficas “espaço”, “território” e “territorialidade”. Com o aporte teórico 

da Geografia da Religião, compreendemos que o espaço pode ser sacralizado, ou seja, 

transmutado em espaço sagrado, quando um indivíduo ou grupo se apropria deste 

referido espaço, e nele reproduz suas práticas consideradas sagradas, de cunho religioso 

e/ou ritualístico, de acordo com sua orientação religiosa. Quando esse indivíduo ou 

grupo estabelece relações de poder e controle sobre este espaço e sobre essas práticas 

sagradas, ou seja, quando imprime ao espaço a sua territorialidade religiosa, o que 

ocorre é a territorialização deste espaço, transformando-o em território sagrado para o 

referido indivíduo ou grupo. Assim, o terreiro se configura, e é aqui compreendido, 

como o território sagrado das religiões afro-brasileiras. A compreensão dessas relações 

com o universo simbólico religioso foram fundamentais para a compreensão da natureza 

dos conflitos que se apresentariam. 

Apresentamos no Capítulo 2, uma breve contextualização histórica das religiões 

afro-brasileiras em Campos dos Goytacazes, afim de compreender suas origens no 

município. Evidenciamos algumas das práticas e valores simbólicos desses grupos 

religiosos, o que nos ajudou a compreender a importância da manutenção de seu 

território sagrado. Além disso, apontamos algumas das origens históricas das 

perseguições à manifestações culturais afro-brasileiras, especialmente as religiões. 
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No Capítulo 3, apresentamos conceituações sobre os movimentos sociais, em 

especial o movimento negro brasileiro pós década de 1970, como protagonista das lutas 

antirracistas e fundamental na discussão das políticas públicas voltadas à preservação da 

cultura afro-brasileira e de seus povos tradicionais. Trouxemos também neste capítulo, 

algumas contribuições da geografia para o estudo dos movimentos sociais, por 

entendermos que o FRAB se constitui como uma organização afrorreligiosa, que assim 

como outras organizações de mesma natureza, compõe um segmento religioso do plural 

movimento negro brasileiro. A referida organização possui significativa relevância na 

compreensão dos conflitos pesquisados aqui, devido tanto a sua atuação, quanto ao 

grande número de informações que possui sobre os casos de ataques contra terreiros 

ocorridos no município.  

No Capítulo 4, vimos que nas últimas quatro décadas no Brasil, houve uma 

expansão abrupta de algumas ramificações de igrejas evangélicas, especialmente em 

locais de fragilidade social, das periferias e favelas até o interior dos presídios. Na 

cidade do Rio de Janeiro, concomitantemente a essa expansão, também houve um certo 

recrudescimento das ações policiais contra religiões afro-brasileiras nas comunidades 

carentes em um dado momento, devido a uma associação preconceituosa que se fazia 

dessas religiões com a criminalidade. Esses elementos somados possibilitaram o 

surgimento de novos agentes opositores a essas religiões afro-brasileiras: os “traficantes 

evangélicos”, que por serem influenciados de alguma forma pelo discurso proselitista de 

algumas igrejas evangélicas mais radicais, passaram a ser os novos reprodutores da 

intolerância religiosa, materializada nos conflitos territoriais que pesquisamos aqui, 

perseguindo comunidades tradicionais de terreiro, destruindo templos e expulsando 

líderes religiosos de suas comunidades tradicionais presentes em territórios sob controle 

do tráfico.  

A partir das entrevistas realizadas, observamos que na segunda metade da 

década de 2010, surgem os primeiros relatos registrados da presença desses novos 

agentes também em Campos dos Goytacazes, sendo eles responsáveis por trinta e quatro 

ataques a terreiros de variadas formas em diferentes pontos do município no período 

compreendido por esta pesquisa. 

Neste capítulo, apresentamos: dados obtidos junto ao FRAB; dados obtidos junto 

à publicações acadêmicas, como o catálogo de religiões afro-brasileiras de Campos dos 

Goytacazes; dados obtidos em matérias jornalísticas; dados obtidos nas entrevistas de 

campo; dados obtidos em publicações do IBGE; e dados obtidos junto a publicações do 
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poder público municipal. Ao sobrepormos e analisarmos esses dados, foi possível 

alcançarmos o primeiro objetivo específico, que era analisar a distribuição espacial 

desses conflitos.  

De posse dessas informações, no primeiro momento, utilizando uma imagem de 

satélite, pudemos espacializar as dez comunidades tradicionais de terreiro que foram 

fechadas entre 2016 e 2019 em Campos dos Goytacazes. No segundo momento, no 

mapa, visualizamos a distribuição espacial das onze comunidades tradicionais de 

terreiro que sofreram algum tipo de restrição e as treze comunidades tradicionais de 

terreiro que sofreram ameaças verbais.  

Observamos também que, 70% dos casos de invasão e fechamento de terreiros 

aconteceram no distrito de Guarus, que também é a área da cidade onde estão 

concentrados: a maior quantidade de terreiros catalogados no município; um grande 

número de territórios controlados por traficantes de drogas; os maiores índices de 

violência do município; menor renda per capta da população; maior concentração da 

população autodeclarada preta ou parda; e ausência em muitos bairros, de serviços 

essenciais, como saneamento básico. 

Ao aplicarmos os conceitos do Capítulo 1 na interpretação dos dados trazidos no 

Capítulo 4, pudemos alcançar o segundo objetivo específico, que era compreender os 

conflitos e suas motivações. Tratam-se de conflitos territoriais, motivados por natureza 

religiosa, cujos agentes causadores do conflito são os chamados “traficantes 

evangélicos”, ou pessoas a eles subordinadas na hierarquia do tráfico.  Dois terços dos 

ministros religiosos entrevistados mencionaram perceber similaridades do proselitismo 

religioso comum a muitas igrejas evangélicas mais radicais, na narrativa de alguns 

traficantes no ato da invasão de seus terreiros, o que nos levou a crer que seja a 

intolerância religiosa a grande motivação desses conflitos territoriais, pois os traficantes 

não reivindicavam pra si a posse dos territórios físicos, mas sim o fim das práticas 

religiosas que constituem as territorialidades sagradas das comunidades tradicionais de 

terreiro naqueles lugares. 

A resposta ao último objetivo, identificar a existência de mecanismos de 

resistência nas comunidades tradicionais de terreiro aos conflitos aqui apresentados, está 

presente em diferentes partes do trabalho. A permanência em atividade de comunidades 

tradicionais de terreiro, onde se professa o culto às religiões afro-brasileiras até os dias 

de hoje, por si só, por todo histórico dos séculos de perseguição oficial e não oficial, já é 

uma demonstração de resistência.  
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Essa resistência também se manifesta quando alguma dessas lideranças enfrenta 

com a própria vida as ordens de fechamento por parte do tráfico por não admitir ter sua 

fé subjugada; se manifesta quando alguns ministros religiosos se arriscam, ao continuar 

praticando sua religiosidade em segredo, dentro de suas casas/terreiros, escondidos de 

seus algozes; também está presente quando os ministros religiosos que foram expulsos 

de suas casas/terreiros, tentam exercer sua territorialidade sagrada em outros espaços, 

mesmo com dificuldades e limitações; essa resistência se mostra também quando 

membros das religiões afro-brasileiras se organizam coletivamente para discutir suas 

demandas e exercer sua cidadania, defendendo seus direitos e reivindicando ações do 

poder público. 

As perseguições às religiões afro-brasileiras na história de nosso país não são 

uma novidade, como pudemos ver nesta pesquisa, porém, as formas e os agentes 

promotores dessa perseguição variaram ao longo do tempo, e o preconceito e a 

intolerância religiosa ainda continuam a ser um sério problema enfrentado pelas 

comunidades tradicionais de terreiro. 
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