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RESUMO 

 

 

Para além dos muros dos terreiros de candomblé, em que as roupas rituais são bem específicas 

e diferenciadas, é comum que os adeptos façam uso de roupas brancas às sextas-feiras em 

respeito ao orixá Oxalá em seu dia consagrado. Atuar como docente em uma escola privada 

da zona norte do Rio de Janeiro às sextas-feiras, vestindo branco, suscitou questões acerca dos 

entendimentos elaborados sobre a religiosidade de matriz africana e a maneira com que 

podem ser reelaborados a partir das relações estabelecidas no cotidiano escolar. A reflexão 

que proponho no presente artigo se inicia com a construção de um sentido específico de 

educação e prática pedagógica prezando a dialogicidade e a atenção amorosamente 

interessada. Ao caracterizar as relações construídas em sala de aula a partir dessa perspectiva 

é possível compreender como mobilizam o grau de comunicação, vínculos afetivos e a própria 

convivência. Acionar em meu corpo, através do vestuário, o pertencimento ao candomblé, 

permite que os estudantes contestem representações sobre as religiões de matriz africana e as 

reelaborem em um processo viabilizado a partir de uma relação que desperta não só 

curiosidade pelo outro, mas também interesse. 

 

Palavras-chave: Educação. Candomblé. Prática pedagógica. Dialogicidade. Afetividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Beyond the walls of the Candomblé terreiros, where the ritual clothes are very specific and 

differentiated, it is common for adepts to wear white clothes on Fridays with respect to the 

orisha Oxalá on his related day. Acting as a teacher in a private school of Rio de Janeiro on 

Fridays, wearing white, raised questions about the understandings of the African religiosity 

and the way they can be these understandings can be changed from the relationships 

established in school daily life. The reflection that I propose in this article begins with the 

construction of a specific sense of education and pedagogical practice, valuing dialogicity and 

lovingly interested attention. By characterizing the relationships built in the classroom from 

this perspective, it is possible to understand how they mobilize communication, affective 

bonds and their own coexistence. Triggering candomblé in my body through clothing allows 

students to challenge representations about African-based religions and rework them in a 

process made possible by a relationship that arouses not only curiosity for the other, but also 

interest. 
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1 Introdução  

Este artigo tem como objetivo principal elaborar uma reflexão sobre as percepções 

que os estudantes do ensino médio de uma escola privada da zona norte da cidade do Rio de 

Janeiro constroem acerca de um sinal diacrítico de pertença religiosa do docente — o uso de 

roupa branca às sextas-feiras. É minha intenção compreender de que maneiras as relações 

desenvolvidas em sala de aula podem contribuir de forma crítica para a reelaboração de 

representações das religiões de matriz africana. 

Minha relação com a educação, na posição de docente, se inicia no ano de 2013 no 

Colégio Augusto Marques, instituição privada de ensino, localizado no bairro de Vaz Lobo, 

zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Trabalhava à tarde como analista de controle em uma 

grande empresa da cidade e atuar na docência era um desejo antigo, tendo cursado 

previamente uma pós-graduação em Sociologia, bacharelado em Comunicação Social e com a 

licenciatura em História em curso. 

O colégio se situa na mesma rua para a qual eu mudara. No caminho até o metrô, 

indo para o trabalho no bairro da Tijuca, deixei um currículo na secretaria da escola. Fiquei 

surpreso quando, na mesma tarde, o próprio diretor da escola me ligou e marcou uma 

entrevista para o dia seguinte. 

Minha primeira preocupação para a entrevista, por incrível que possa parecer, foi o 

vestuário: eu havia feito uma tatuagem1 recente no antebraço direito, próxima ao cotovelo, e 

estava receoso de exibi-la em uma entrevista de emprego, ainda mais em uma escola. Qual 

impacto causaria em meu possível contratador? Era o mês de junho e o clima ameno não foi 

um grande problema para que eu usasse uma blusa social de mangas compridas e abotoadas. 

E qual não foi minha surpresa quando, meses depois, já contratado, encontrei uma das 

professoras da tarde — das crianças — com o corpo quase totalmente tatuado, incluindo a 

cabeça? 

A entrevista foi bem franca e todos os pontos clarificados. O diretor afirmou que eu 

caíra do céu diretamente na porta dele, pois o professor de História, que ministrava também as 

aulas de Filosofia e Sociologia estava se desligando; aprovado em um concurso público, 

mudaria de cidade. A vaga de História o colégio conseguiu preencher com a professora do 

segundo segmento, mas precisavam de alguém para a vaga das duas disciplinas mencionadas. 

                                                             
1 Mary Ellen Roach-Higgins e Joanne B. Eicher (1992), professoras estadunidenses e teóricas de moda, 

conceituam vestuário — em uma tradução livre de dress — como a coleção de modificações do corpo e (ou) 

suplementares ao corpo. Nesta lista entrariam roupas, joias, penteados, tatuagens e até mesmo perfume. 
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Iniciei, então, as atividades como professor do ensino médio no segundo semestre do ano de 

2013. 

Meus horários, inicialmente, estavam fragmentados, os seis tempos de aula 

espalhados ao longo de três dias na semana. Como residia na mesma rua da escola, não era 

um problema; chegava em cinco minutos. No ano seguinte, em 2014 me mudei para Itaipuaçu 

(Maricá, RJ) e pedi que concentrassem minhas aulas — seis tempos semanais — em um único 

dia, a sexta-feira. 

Como adepto do candomblé e prezando determinados valores tradicionais, resguardo 

a sexta-feira como dia do orixá Oxalá e faço uso de roupas brancas: calça, camisa e, quando 

frio, casaco branco. Apresentei a questão ao diretor antes mesmo de sugerir as sextas como 

meu dia e ele, de pronto, assegurou que não haveria problema algum. 

Restava a expectativa do que o ano de 2014 traria e as situações suscitadas ao longo 

dos seis anos seguintes me levaram às reflexões que aqui apresento. Trata-se de uma 

discussão sobre as relações estabelecidas dentro de sala de aula e como estas são um ponto de 

partida para a modificação e reelaboração das representações construídas pelos estudantes 

acerca da realidade objetiva. 

O locus empírico, como mencionado anteriormente, é o Colégio Augusto Marques, 

escola particular da zona norte do Rio de Janeiro, onde atuo como professor de Sociologia e 

Filosofia do ensino médio desde o ano de 2013. 

Para a elaboração da reflexão aqui apresentada, comecei a tomar nota de alguns 

episódios que me chamaram atenção ao longo dos anos. Comentava com os amigos e traçava 

breves reflexões em redes sociais. Não era minha intenção, em princípio, pensar a questão de 

forma mais sistemática, porém, quando percebi a recorrência de situações envolvendo a roupa 

branca de sexta-feira, resolvi analisar e compreender alguns pontos. 

Faço uso dos pressupostos da observação participante, em que participo e atuo 

diretamente da e na vida escolar, convivendo com os estudantes na condição de professor por 

um período prolongado. Há também um esforço empregado no sentido de analisar de maneira 

antropológica experiências prévias na própria escola2, uma vez que a minha inserção nesse 

ambiente não se deu exclusivamente para a pesquisa; esta surge posteriormente e a partir do 

próprio campo. Nesse sentido, adoto a proposição de campo da antropóloga Rena Lederman:  

                                                             
2 A exemplo da análise e reflexão antropológica elaboradas pelo antropólogo Felipe Berocan Veiga (2006) ao 

evocar para análise uma experiência vivida cerca de dez anos antes no interior de Goiás. 
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“[...] não precisa envolver uma viagem: às vezes envolve simplesmente um 

deslocamento de atenção e de conexão sociável dentro dos próprios meios habituais. 

Nessa perspectiva, ‘o campo’ não é tanto um lugar, mas uma relação particular entre 

si e os outros [...]”. (LEDERMAN, 1990, p. 88, grifo da autora, tradução nossa)
3
. 

Para além de uma delineação metodológica específica, há que se considerar, 

conforme explico adiante, a reflexão sobre a prática como característica intrínseca da 

atividade docente. Não é — ou não deveria ser — novidade uma reflexão elaborada a partir da 

vivência escolar enquanto professor. É possível afirmar até, conforme Javier Moscoso e 

Maurice Tardif (2018), que a noção de reflexão é uma questão enraizada na filosofia e 

ciências sociais, não só na educação. 

Embora a reflexão seja constante, somente a partir do ano de 2018 comecei a encarar 

a vivência escolar como pesquisa e realizar anotações mais sistemáticas sobre algumas 

situações. Ainda assim, optei por não entrevistar os alunos ou mesmo submetê-los a qualquer 

pergunta direcionada. O assunto do candomblé nunca partiu de mim, da mesma forma que 

considero oportunas as expressões espontâneas dos estudantes a esse respeito. Qualquer 

pergunta direcionada, caracterizada dentro de uma relação hierárquica — professor e aluno — 

poderia resultar em uma resposta enviesada, principalmente por se tratar de uma temática 

cujas representações no senso comum despertam debates acalorados. Prezei, nessa reflexão, 

acima de tudo, pela espontaneidade das falas. 

O trabalho está organizado em quatro partes. Esta primeira parte introdutória, em que 

apresento o teor da pesquisa, objetivo, desenvolvimento dos capítulos e também a 

metodologia empregada. A segunda parte se destina a refazer o trajeto de volta à escola e o 

entendimento construído sobre educação e prática pedagógica, a partir de teóricos da 

educação, pois esse entendimento é meu ponto de partida. Na terceira parte se encontra a 

reflexão sobre o uso da roupa branca e as situações que tem suscitado ao longo dos anos, 

contextualizando com a rotina escolar e mesmo eventos objetivos. A quarta e última parte se 

destina às considerações finais, em que a reflexão é cotejada com a função da escola e do 

docente. 

2 Por que professor? 

Não posso iniciar essa reflexão de outra forma que não seja analisando os motivos 

que me levaram à sala de aula como docente; os mesmos que me fazem permanecer. Porque 

                                                             
3 “[...] need not involve any traveling at all: it sometimes involves simply a shifting of attention and of sociable 

connection within one's own habitual milieus. From this perspective ‘the field’ is not so much a place as it is a 

particular relation between oneself and others [...]” (LEDERMAN, 1990, p. 88, grifo da autora). 
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eu, que tivera uma experiência tão traumática na escola, especialmente da antiga 5ª série em 

diante, queria retornar a esse ambiente? 

A escola fora um lugar traumático para mim. Vítima de bullying desde muito cedo, 

eu me esgueirava pelos corredores na tentativa de não ser notado, o que muitas vezes não 

acontecia. Privava-me de amizades e de tudo que o universo escolar poderia oferecer, 

envergonhado e desestimulado. No horário do recreio eu me agarrava ao ostracismo na 

biblioteca, grato pelo silêncio e pela escassez do hábito de leitura de meus algozes. Foi um 

período de sofrimento bastante solitário. 

Então por que esse retorno inusitado? 

O primeiro passo é estabelecer uma relação entre a minha ação e elementos do meu 

processo de socialização no período escolar. Trata-se de associar minha atitude específica de 

retorno à sala de aula como docente a um conjunto de aquisições mentais, formas de sentir e 

de perceber o mundo. A esse conjunto Bourdieu (2005) dá o nome de disposições. 

As disposições são mecanismos socialmente instituídos e adquiridos a partir de 

determinadas socializações que variam de indivíduo para indivíduo, passando por 

pertencimento de classe, contexto familiar, atividades desenvolvidas ao longo da formação e 

têm um lugar bastante estruturante na percepção do indivíduo e em sua forma de 

comportamento e ação no mundo social. Quando essas disposições são inculcadas e atuam 

como estruturantes da compreensão e engajamento com o mundo, Bourdieu (1996) as nomeia 

como habitus. 

O bullying sofrido durante todo o meu período escolar foi uma das disposições que 

vieram a constituir o meu habitus. Longe de uma atitude revanchista, entendi que meu retorno 

à escola estava relacionado a uma tentativa de transformação desse espaço para que menos 

jovens estivessem expostos às mesmas situações pelas quais passei. E não se trata, ainda, de 

uma posição de policiamento repressivo do comportamento dos estudantes, mas sim de 

desenvolvimento de consciência crítica ligada à ideia de transformação social. Se a escola não 

era um ambiente diverso e tolerante às diversidades era preciso uma ação concreta e 

direcionada nesse sentido. Essa atitude está intimamente ligada com o que eu começava a 

construir como papel de professor, principalmente de Sociologia.  

Paulo Pires de Queiroz (2014) defende uma escola crítica e democrática com 

objetivo de formação de cidadãos críticos, reflexivos e comprometidos com a transformação 

social. Quando o autor enuncia que essa escola possui dois objetivos, entendo que sejam os 
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princípios sobre os quais deve se estabelecer a educação básica, seja qual disciplina escolar 

for. São eles: contribuir no âmbito público para um discurso crítico sobre a realidade objetiva 

e socializar valores e práticas democráticas nas esferas institucionais que facilitem a 

participação cotidiana e crítica. 

O saber do professor de Sociologia, nesse contexto, faz a interface entre o individual 

e o social; está intimamente relacionado à sua prática em sala de aula. É necessário entender a 

localização desse saber, que é social e relacionado à pessoa do professor, considerando sua 

identidade, experiências, história profissional e conjunto de relações no qual está inserido. O 

saber docente é modelado no trabalho e pelo trabalho e adquirido em sua prática: o professor 

aprende o ofício de ensinar ao ensinar (QUEIROZ, 2014)4. 

Nesse sentido, a existência do professor na escola é conectada a uma existência e 

experiências prévias que não são desligadas durante o período letivo. As relações construídas 

com os estudantes e demais indivíduos dentro do espaço escolar passam pelas noções 

particulares que o professor desenvolve e que estão em conformidade com sua identidade e 

influenciam sua prática pedagógica. 

Uma das variáveis que configuram a prática pedagógica, segundo Zabala (2006), é o 

conjunto de relações produzidas em sala de aula entre professor e estudantes e destes entre si. 

Essas relações afetam o grau de comunicação, os vínculos afetivos e a própria convivência. É 

nessas relações que gostaria de me deter, pois entendo que elas são o cerne de todos os 

processos que se desenvolvem no espaço escolar. 

Entendi desde os primeiros momentos como docente — e também recuperando 

memórias enquanto discente — que as relações estabelecidas entre os professores e estudantes 

são relações afetivas. Mais do que os conteúdos programáticos, a escola acontece de muitas 

outras maneiras além das explicações de matéria e trabalhos sugeridos. No início de cada ano, 

com a turma do primeiro ano, gosto de saber quem são os indivíduos que estão ali quando 

estão fora do espaço escolar. Pergunto onde moram, séries que assistem, gostos particulares e 

atividades preferidas. 

Esse tipo de engajamento se estende ao longo do ano letivo. Constantemente 

perguntam que séries estou assistindo, se fui à estreia de um filme ou se vi determinado 

                                                             
4 O autor também menciona os saberes disciplinares adquiridos na universidade que, longe de serem 

secundarizados, não são o objeto de análise deste trabalho. 
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meme5 ou notícia na internet. Gostam que eu saiba as músicas que estão ouvindo, colocando-

as para tocar no celular após as aulas e também mostram vídeos que acham engraçados ou que 

lembram algum conteúdo das disciplinas em que trabalhamos. 

 Os minutos livres após a realização de provas em que eu me sento com os estudantes 

para jogar ou mesmo conversar sobre seus assuntos e interesses constroem proximidades e 

vínculos que alteram significativamente as aulas posteriores. Isso ficou muito claro, 

especialmente, com uma turma de primeiro ano do ensino médio do ano de 2017. Era uma 

turma grande para os padrões da escola e agitada cuja interação se fazia difícil. Após um dia 

em que passamos o recreio jogando Can-Can6, a disposição de todos, inclusive a minha, 

mudara consideravelmente; tínhamos mais atenção para nos ouvirmos. 

Da mesma forma, neste ano de 2019, em tempo livre, observei os estudantes jogando 

Free Fire7 e pude constatar o quanto dão importância à minha participação no universo deles; 

insistem para que eu jogue, estando dispostos a me ensinar. Essa é uma forma importante de 

valorizar os conhecimentos dos estudantes e suas formas de ser e estar no mundo, operando, 

também um deslocamento das visões clássicas de quem ensina e de quem é ensinado, 

estabelecendo novas relações e questionando o próprio conhecimento escolar como sendo o 

único e legítimo. A partir dessa perspectiva, o estudante deixa de ser mero objeto da ação 

escolar e se torna também sujeito. 

Esse tipo de reposicionamento é importante. Se em um momento anterior da história 

escolar a autoridade do professor era legitimada simplesmente pela posição que ocupava, em 

que o reconhecimento parecia natural e óbvio, atualmente o professor precisa construir a 

própria legitimidade entre os estudantes (DAYRELL, 2007). Javier Moscoso e Maurice Tardif 

complementam: 

Com efeito, o que parece caracterizar a escola contemporânea é justamente a retirada 

das lógicas escolares tradicionais (a autoridade dos adultos sobre as crianças, o 

esforço como ferramenta para as conquistas, os saberes escolares inquestionáveis, 

etc.), bem como a decomposição dos papéis e os status dos professores. A figura do 

"mestre que instrui" entra em processo de recomposição junto com outros papéis que 

os professores têm de assumir: assistente social, psicólogo, educador, substituto dos 
pais, policial, etc. Nesse sentido, o trabalho docente está sendo fracionado a partir de 

seu interior: para poder ensinar, o professor deve fazer outra coisa e, sobretudo, deve 

se dividir, o que leva, no caso de alguns professores, à resistência e até mesmo ao 

sofrimento [...]. (MOSCOSO; TARDIF, p.  403-404, grifo dos autores). 

                                                             
5 Termo que se refere, geralmente, a imagens de tom cômico amplamente divulgadas na internet; bastante 

popular entre os adolescentes. 
6 Jogo de cartas da empresa Grow, similar ao Mau-Mau e ao Uno. 
7 Jogo eletrônico mobile de ação-aventura do gênero battle royale, desenvolvido pela 111dots Studio, bastante 

popular entre os adolescentes. 
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François Dubet (1997) indica, inclusive, que a aprendizagem tem maior eficácia 

quando os estudantes têm algum apego ao professor, nomeando esse fato de efeito pigmaleão:  

[...] os professores mais eficientes são em geral aqueles que acreditam que os alunos 

podem progredir, aqueles que têm confiança nos alunos. Os mais eficientes são 

também os professores que veem os alunos como eles são e não como eles deveriam 

ser. (DUBET, 1997, p. 231). 

Bóris Maia (2017) aponta que o carisma professoral emerge durante as aulas a partir 

da performance do professor. Este autor propõe a compreensão do tipo de prática pedagógica 

que confere legitimidade à atividade docente. Da maneira expressa me parece que a 

legitimidade professoral depende muito mais da performance e da figura do professor do que 

dos estudantes, embora o artigo de Maia não exclua a participação destes nesse processo. 

Gostaria de propor, para efeitos desta reflexão, um deslocamento da ideia de carisma 

associada a um tipo de liderança ou dominação, pensando a legitimidade como uma 

construção dialógica, considerando os estudantes como partícipes especiais desse processo. A 

meu ver, a legitimidade atualmente se relaciona mais proximamente com o estabelecimento 

de uma conexão com os alunos do que com a performance professoral exclusivamente, 

embora esta última possa potencializar a primeira. 

Estabelecer uma conexão com os alunos é o que Favret-Saada (2005) entende por ser 

afetado8. Embora a intencionalidade de construção da sala de aula como campo de pesquisa 

seja posterior à minha iniciação na docência, ainda assim, o sentido de Favret-Saada me é 

oportuno; significa ocupar um lugar no sistema e abrir uma comunicação específica com seus 

agentes, mobilizando e até mesmo modificando categorias e representações (FAVRET-

SAADA, 2005); é estar sujeito às mesmas forças e intensidades que afetam o campo, 

justamente por ocupar um lugar nesse sistema. Em outras palavras, é participar do ambiente 

escolar em relações humanas com os sujeitos e suas intencionalidades em situações de 

negociação. 

Entender as relações construídas no espaço escolar é entender a escola, caracterizada, 

sobretudo, pela implementação do processo racionalista e excludente da sociedade ocidental, 

como também um espaço de vivências pessoais, mesmo que o esforço maior se dê em direção 

a uma cognição instrumental. É entender que 

[...] nas escolas, cotidianamente, a vida dialoga em atos amorosos, de amizade e 

coragem, e que é necessário formar agentes potencializadores desses diálogos e 

                                                             
8 Utilizo neste trabalho o conceito “ser afetado” proposto pela etnóloga francesa Jeanne Favre-Saada e também o 

termo afeto cujo significado é de afeição, amizade, paixão e simpatia. O primeiro aparecerá sempre da forma 

apresentada aqui, evitando ambiguidades. 
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encontros existentes entre os sujeitos que na escola vivem e criam a cultura, a vida e 

a história, apesar da lógica vigente. (MELLO, 1917, p. 14-15). 

Os atos amorosos a que Marisol de Mello faz menção se traduzem na atenção 

amorosamente interessada de que fala o filósofo russo Mikhail Bakhtin: 

A diversidade do valor do existir enquanto humano pode apresentar-se somente à 

contemplação amorosa; somente o amor está em condições de afirmar e consolidar, 

sem perder e sem desperdiçar, esta diversidade e multiplicidade, sem deixar atrás 
apenas um esqueleto nu de linhas e momentos de sentido fundamentais. Somente um 

amor desinteressado segundo o princípio “não o amo porque é bonito, mas é bonito 

porque o amo”, somente uma atenção amorosamente interessada, pode desenvolver 

uma força muito intensa para abraçar e manter a diversidade concreta do existir, sem 

empobrecê-lo e sem esquematiza-lo. [...] O desamor e a indiferença nunca geram 

forças suficientes para nos deter e nos demorarmos sobre o objeto, de modo que 

fique fixado e esculpido cada mínimo detalhe e cada particularidade sua. 

(BAKHTIN, 2010, p. 129, grifos do autor). 

A proposição de Bakhtin, embora me fosse desconhecida até pouco tempo, é 

próxima do entendimento que eu começara a construir da escola e da própria sala de aula. É 

ao que aponta Marisol de Mello (2017) quando propõe uma perspectiva amorosa e 

responsável que educa e é educada no mesmo processo. É o lugar semântico do eu, que pode 

ser ocupado por qualquer um, mas que assume outro sentido quando se constitui na interação 

com o outro (BAKHTIN, 2010). Fiquei impressionado com as possibilidades que o diálogo 

com o outro oferecia em sala de aula e, principalmente, no quanto esse outro construía o meu 

próprio eu, minha identidade enquanto docente; conforme Mello (2017), voltar-se para o 

outro, cuidar e compreender o outro que constitui o eu nas interações. 

O ato responsável dos sujeitos na educação — e aí compreendendo também, 

obviamente, os estudantes — tem a ver com a dialogicidade das relações proposta por Paulo 

Freire (1996), tendo como princípio das correlações a alteridade (MELLO, 2017). O interesse 

na escuta ativa e dialógica com o outro, mediada pelo mundo, é ao que se refere o amor 

enquanto categoria ética proposta por Bakhtin. Conforme David Le Breton, não existe 

processo cognitivo sem trabalho afetivo: “a inteligência não pode ser concebida sem uma 

afetividade que nela se impregne” (LE BRETON, 2009, p. 117). 

Caracterizar o estudante como sujeito permite que a condição de aluno deixe de ser 

uma condição natural do jovem e então é possível perceber que existe uma diferença entre ser 

jovem e ser aluno (DAYRELL, 2007). Essa questão implica na compreensão de 

especificidades que caracterizam a juventude e, principalmente, em sua heterogeneidade. 

Onde se via uma massa indistinta de alunos, vê-se indivíduos, sujeitos. 
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Ora, a escola também é espaço de vida não escolar (DAYRELL, 2007), uma 

comunidade juvenil de reconhecimento interpessoal. O jovem é o sujeito privilegiado e 

motivo de minha ação profissional, concebido como sujeito de diálogo e jamais como objeto 

de minha ação (MELLO, 2017): “Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala 

com ele” (FREIRE, 1996, p. 43, grifo do autor). 

Se a escola é um ambiente de socialização, a reflexão sobre valores socializados 

neste ambiente deve ser constante. E é imprescindível considerar que valores são veiculados 

não só pelo conteúdo curricular formal, mas nas formas de ser e estar no mundo realizadas por 

professores, estudantes e demais indivíduos que façam parte do ambiente escolar. Para além 

dos conteúdos curriculares formais e seus resultados instrucionais explícitos, a educação se 

concretiza também nas relações estabelecidas. 

É necessário distinguir educação de atividade educativa. Para isso compreendo, 

como Juarez Dayrell (2007), que a educação pode e deve ocorrer para além da forma escolar. 

Há, conforme este autor,  

uma tendência em transformar cada instante de educação, cada atividade em uma 

atividade educativa, ou seja, como uma atividade cuja finalidade é formá-los, 

formar-lhes o corpo, os conhecimentos, a moral. Como se não existisse outra forma 

de estabelecer relações, como se não existisse outra forma de estruturar atividades 
que não na forma escolar [...]. (DAYRELL, 2007, p. 1117). 

Quando admitimos que a aprendizagem não precisa necessariamente do formato 

escolar, a própria noção de educação se amplia e ganha contornos outros. É possível, assim, 

vislumbrar novas formas de estabelecer conexões e disputar significados e sentidos. Essa 

disputa, mais do que o despejo de conteúdos e certezas prontas em cima dos estudantes a 

partir de uma performance professoral, é uma construção dialógica.   

 Se uma das tarefas do educador é identificar os processos sociais que operam contra a 

finalidade ética e política de uma escolarização para uma sociedade democrática (GIROUX; 

PENNA, 1997), é também tarefa do educador construir novos elementos e métodos para 

ultrapassar essas questões. Uma das formas que encontrei de disputar os sentidos atribuídos à 

religiosidade de matriz africana — noções intolerantes, em sua maioria — em direção a um 

respeito maior e compreensão de diversidade, foi me colocar nesse campo de negociação, 

acionando uma identidade de religioso a partir do uso frequente das roupas brancas às sextas-

feiras e enfrentar os desdobramentos dessa atitude, ainda que eu só viesse a elaborar essa 

noção de conflito ao longo dos anos. 
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3 Candomblé e roupa branca 

O candomblé é uma religião iniciática que se origina do choque de diferentes 

culturas africanas entre si e com a própria cultura brasileira em formação à época da 

colonização e escravização. Surge historicamente como foco de resistência religiosa e cultural 

das populações negras em preservação dos elementos fundamentais de seu conjunto de 

crenças (SANDOVAL, 2001). 

Não é folclore, como afirma Claude Lépine (2000), tampouco apenas religião ou 

ideologia, mas sim uma sociedade com vida própria. Arno Vogel, Marco Antônio da Silva 

Mello e José Flávio Pessoa de Barros (1993) definem o candomblé como uma forma de vida. 

Raul Lody complementa: 

Embora eminentemente religioso e constituído por papéis hierarquizados de homens 

e mulheres, o candomblé assume sua vocação de reunir e de manter memórias 

remotas e outras próximas, referenciando culturas, idiomas, códigos éticos e morais, 

tecnologias, culinária, música, dança entre tantas outras maneiras de manter 
identidades, de situar e manifestar cada modelo, nação. (LODY, 2008, p. XIV). 

Como temática antropológica, muitos autores têm construído objeto de pesquisa 

acerca do candomblé, problematizando seu processo de formação, rituais, vestuário, 

identidade, etc. É possível mesmo afirmar que as religiões afro-brasileiras em si constituem 

— ao lado dos estudos de grupos indígenas — um dos temas clássicos da antropologia 

brasileira. 

O vestuário do “povo de santo”9 expressa identidades específicas e também opera 

significados, preservando valores. Os fios de conta, saias rodadas, camisus, panos-da-costa e 

outras peças são sinais diacríticos de pertença religiosa, de uma forma específica de vida 

(VOGEL; MELLO; BARROS, 1993) e desempenham papel central no processo de 

construção da identidade do adepto.  

Nesse sentido, o vestuário, de forma geral, é “objeto portador de agência, sua 

utilização estimula as emoções, induz a modos de pensamento, provoca mudanças 

comportamentais [...]” (ROCHA, 2014). A exemplo dos fatos sociais totais, a indumentária 

pode revelar aspectos “culturais, políticos, econômicos, estéticos, morais, etc., das culturas 

nas quais estão performatizando comportamentos, agenciando poderes, dramatizando valores, 

comunicando sentimentos, enfim, ritualizando identidades” (ROCHA, 2014, p. 10). 

                                                             
9 Termo de auto referência usado pelos adeptos do candomblé. 
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Mais do que vestir, trata-se de investir-se de “significação comportamental” 

(ROCHA, 2014, p. 10), como já havia observado Virginia Woolf na ficção de Orlando: “[...] 

pode-se sustentar o ponto de vista de que são as roupas que nos usam, e não nós que as 

usamos; podemos fazê-las tomar a forma do braço ou do peito, mas elas moldam nosso 

coração, nosso cérebro, nossa língua, à sua vontade” (WOOLF, 2011, p. 133). 

A filósofa e cientista social brasileira Gilda de Mello e Souza (1987) afirma que não 

é possível estudar algo tão comprometido pelas injunções sociais, como a moda, focando 

apenas os elementos estéticos. Abordar o vestuário em relação ao candomblé é entender seu 

processo de constituição como religião de resistência negra e também que muitos materiais, 

técnicas e elementos estéticos são referência a uma conjuntura histórica, relembrando o 

contexto de escravização. 

Para além dos muros das comunidades-terreiro, em que as roupas rituais são bem 

específicas e diferenciadas, é comum que os adeptos do candomblé façam uso de roupas 

brancas às sextas-feiras, dia consagrado ao orixá Oxalá10, em respeito a essa divindade. Maria 

das Graças Rodrigué (2001) identifica que a predominância do uso da cor branca nas 

primeiras sextas-feiras em Salvador tem origem na realidade dos terreiros. 

As cores têm um significado simbólico elaborado no interior de cada sociedade que 

pode atrair, repelir ou sustentar nossos sentimentos (SOUZA, 1987). A cor branca, 

reconhecida como o somatório de todas as cores, é significada de diferentes formas nas 

sociedades humanas (ITTEN, 1976). No âmbito do terreiro, “significa a criação, o poder 

genitor masculino e feminino, a passagem da transformação de um nível de existência a outro. 

O branco está presente nas vestes dos rituais de passagem (nascimento e morte)” 

(RODRIGUÉ, 2001, p. 76). Representa, ainda, pureza ética e moral, associadas a Oxalá 

(BENISTE, 2009). 

Interessa-me, para os propósitos deste trabalho, as percepções gerais elaboradas por 

nossa sociedade acerca da cor branca, pois é a partir destas que os estudantes do Colégio 

Augusto Marques identificam e atribuem significado em suas relações. Nesse sentido, essa 

cor é associada, de maneira geral, à saúde, limpeza, assepsia, santidade, pureza, higiene e 

luminosidade. É comum que cozinhas industriais tenham revestimento branco. É também a 

                                                             
10 É entendido como a divindade da criação e dos seres humanos a quem todos se curvam. Hierarquicamente está 

acima de todos os outros orixás. (BENISTE, 2009). “Orìsà-nlá é a suprema divindade da terra ioruba. Como seu 

nome mesmo explica, é o deus principal. Por isso, diz-se que ele é o pai de todos os Orixás nas terras iorubanas. 

O título de pai denota um relacionamento de liderança entre as outras divindades e sugere que ele é a divindade 

original. Automaticamente senhor e líder de todos.” (RODRIGUÉ, 2001, p. 72, grifo da autora). 
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cor por excelência da virada do ano, quando as pessoas realizam seus pedidos buscando 

positividade para o próximo ciclo. É a cor dos profissionais de saúde: médicos, enfermeiros e 

fisioterapeutas. Jalecos são brancos. Vendedores de colchão utilizam branco justamente para 

reforçar a relação entre sono, o dormir, e saúde. 

Branca é também a cor do candomblé por excelência.   

Ao início de todo ano letivo, desde 2014, tenho a expectativa dos tipos de 

comportamento que meu uso da roupa branca pode suscitar na sala de aula e na escola, de 

modo geral. Tenho hábito, inclusive, de trajar um fio-de-contas11 no pescoço, por dentro da 

blusa — às sextas, geralmente, faço uso de um fio-de-contas azul representando o orixá 

Ogum12. Além do significado ritual, cuja abordagem não é o objetivo deste trabalho, usar o 

fio-de-contas foi a maneira que encontrei de diminuir qualquer ambiguidade na percepção da 

roupa branca, não só na escola. Não quero que pensem que sou enfermeiro ou médico, 

estudante destas duas formações ou qualquer outra coisa: a identidade que aciono é a de 

adepto do candomblé13. É, acima de tudo, um uso político tornar público esse pertencimento 

no mundo social. Para Geertz (2000), as experiências pessoais como formas de se colocar na 

sociedade — no meu caso a roupa branca e outros sinais diacríticos que assinalam minha 

identidade de adepto do candomblé e me diferenciam de um estudante da área de saúde, por 

exemplo — reafirmam uma dada identidade religiosa e reforçam um sentido de mundo. 

Nem sempre foi assim. Lembro-me que no início do ano de 2014, usava o fio-de-

contas na ida até a escola e retirava antes de entrar, receoso da repercussão que poderia 

causar. Em um segundo momento eu permanecia com o colar ritual, porém me assegurava a 

todo instante para que não estivesse exposto. Não me furtava às perguntas sobre a roupa 

branca, mas a exposição do fio-de-contas, à época, eu entendia como algo que poderia ser 

evitado. Optar pela intensificação desse conflito — acionar determinadas identidades 

marginalizadas é um conflito — foi uma construção processual. Ainda assim, cabe ressaltar 

que o pesquisador não tem total controle das impressões que os interlocutores elaboram de si 

                                                             
11 Colar ritual cuja cor se relaciona a um orixá. 
12 Orixá dos caminhos, das estradas, do trabalho, da guerra. Protege seus adeptos nas ruas e estradas. É 

amplamente conhecido e celebrado no Rio de Janeiro onde é sincretizado com São Jorge, a quem se consagra um 
feriado estadual. 
13 Tenho consciência de que essa ambiguidade é favorecida por se tratar do uso de roupa branca por um homem 

branco. Um homem negro seria mais rapidamente associado às religiões de matriz africana que ao curso de 

medicina, acredito eu. Embora seja uma reflexão importante, não é meu objetivo aqui, uma vez que trato da 

minha experiência particular.  
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(BERREMAN, 1975); por mais que tentemos controlar algumas impressões, nem sempre 

funciona. 

A maioria dos estudantes, quando chega ao primeiro ano e contato direto comigo, já 

me viu nos corredores. O primeiro dia de aula é sempre marcado por questionamentos. 

“Professor, porque o senhor só anda de branco?” ou “o senhor é macumbeiro?” são frases 

comuns. Ainda que possam ter perguntado a colegas que previamente foram meus alunos ou 

mesmo professores, os estudantes não se privam de me questionarem diretamente. Explico 

que sou de candomblé e contextualizo o termo “macumbeiro”, seguindo adiante.  

Devo ressaltar que até o momento nunca percebi reações diretamente negativas, 

mesmo dos estudantes cristãos. Percebo certas reservas no início, mas ao longo do ano letivo 

são abrandadas, conforme os vínculos se estreitam. Também nunca recebi questionamentos de 

responsáveis durante reuniões ou mesmo reclamações, embora perceba os olhares curiosos de 

alguns pais quando vão buscar seus filhos. 

Ao longo dos anos de convívio — geralmente os três anos do ensino médio — e 

proximidade, calcados nos entendimentos apontados na segunda parte deste trabalho, percebo 

como a curiosidade inicial sobre a roupa branca pode levar a modificações de uma ideia 

prévia dos estudantes acerca do candomblé. A primeira vez em que reparei de maneira mais 

objetiva — para além das perguntas habituais acima relatadas — foi em uma turma do 

primeiro ano do ensino médio do ano de 2017. Um dos estudantes, Gabriel, logo no mês de 

maio, me chamou e contou que foi a um retiro espiritual a convite de amigos; ele mesmo não 

era evangélico, como afirmou. Durante uma oração em culto, o pastor começou a elencar em 

voz alta uma série de situações, pessoas e hábitos para que os fiéis fossem renunciando. 

Vícios, sentimentos ruins e, em determinado momento, “pessoas de umbanda e candomblé”. 

O estudante disse que lembrou de mim e não gostou da situação; não me renunciou. 

A partir desse momento percebi de maneira muito clara que os estudantes faziam 

uma associação da minha imagem enquanto professor e pessoa com o candomblé. E se a 

imagem que construíam era positiva, o candomblé também ganhava esse contorno. Esse 

mesmo estudante abdicava de seu recreio para ficar na sala comigo e mais alguns colegas 

conversando sobre assuntos diversos. Embora se proclamasse politicamente alinhado à 

extrema direita, ciente de minhas críticas, a relação que se construía permitia um diálogo: 

“[...] essa dimensão da comunicação no discurso cotidiano relaciona-se com as formas de 
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construção e produção de subjetividades, nas instâncias compartilhadas da cultura, como a 

educação, por excelência” (MELLO, 2017, p. 132). 

Dubet (1997) afirma que, psicologicamente, os alunos de colégio não distinguem o 

interesse pela disciplina do interesse por aquele que ensina a disciplina. O ponto que defendo 

neste trabalho é de que a atenção amorosamente interessada, conforme propõe Bakhtin, é um 

potencializador pedagógico. Não o interesse voltado para a aprendizagem, especificamente, 

mas o interesse voltado para o estudante, para a relação dialógica que se estabelece. O mesmo 

estudante que se negou à renúncia demonstrava apreço ao fato de que eu escutava suas ideias 

políticas e não as refutava ou diminuía somente por estar na posição de professor. 

Durante a apresentação da Feira de Cultura em setembro deste ano de 2019, Igor, um 

dos estudantes do segundo ano, disse que estava nervoso com a apresentação e ficaria mais 

tranquilo se eu estivesse na sala, pois eu “emanava paz”, nas palavras dele. Esse é um 

estudante que tem hábito de leitura e ocasionalmente trocamos dicas de livros e comentamos 

sobre esse universo literário. Essa associação da cor da minha roupa a um sentido socialmente 

compartilhado e à minha pessoa não seria facilmente possível se eu fosse o tipo de docente 

que irrompe em cólera na sala de aula ou mantivesse relações frias, mal-humoradas e distantes 

com os estudantes, pautadas em uma suposta legitimidade prévia do professor. 

É comum também o espanto quando vou à escola em um dia de semana que não a 

sexta-feira e estou de roupa colorida. Da última vez, em 2018, de calça jeans e blusa cinza 

estampada, os estudantes disseram que aquilo era errado, que eu deveria usar branco; que 

aquele não era eu. Essa mesma situação ocorreu em anos e turmas distintas e sempre causou 

reação semelhante. Como os estudantes regularmente só me veem às sextas-feiras, branco é a 

única cor possível de roupa a que me associam. 

Há também uma constante associação da figura do professor a de um conselheiro. No 

meu caso, é comum que os estudantes mandem mensagens com dúvidas religiosas objetivas: 

“Eu queria saber se o senhor podia me explicar sobre quem é Olorum”. Essa pergunta, 

enviada pelo Whatsapp na metade deste ano de 2019 por Caio, um estudante do segundo ano, 

se refere ao jogo Smite14, em que esse é um personagem jogável15. O estudante associou a 

                                                             
14 Jogo eletrônico de gênero multiplayer online, batalha de arena em terceira pessoa, desenvolvido pela Hi-Rez 

Studios. 
15 A Hi-Rez também introduziu a personagem Yemoja neste ano de 2019. Curiosamente, por ser mais popular, a 

personagem gerou polêmica e muitos comentários intolerantes nas redes sociais. 
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presença de um personagem de origem africana ao candomblé e à minha pessoa, me 

qualificando para explicar, muito embora tenha acesso fácil ao Google e outras ferramentas. 

 Os estudantes elaboram também perguntas mais subjetivas pedindo conselhos, 

orientações pessoais e até religiosa. Uma estudante do primeiro ano de 2018, Luiza, chegou a 

me pedir um fio de contas. Alguns gostariam de saber “seu orixá de cabeça”. Em todos esses 

contextos, jamais houve de minha parte qualquer fala militante direcionada a respeito do 

candomblé; sempre quando é assunto, é a partir dos estudantes. 

A partir das falas dos estudantes é possível entender que a relação afetiva que se 

estabelece em sala de aula propicia uma desconstrução e afastamento de significados 

comumente elaborados pelo senso comum. É a alteração de categorias e representações 

proposta por Favret-Saada (2005), que se dá a partir do estabelecimento de uma comunicação 

específica. 

A objetivação social de uma ideia cria universos simbólicos, que reúne ideias em um 

conjunto de sentido: “o universo simbólico é concebido como a matriz de todos os 

significados socialmente objetivados e subjetivamente reais” (BERGER; LUCKMANN, 

2010, p. 127). As representações negativas construídas acerca das religiões de matriz africana, 

a partir de um racismo religioso16, são disputadas a partir de um professor com quem se 

estabelece relações afetivas, pautadas em princípios de dialogicidade. É a partir da afetividade 

construída — porque se permite ser afetado — que ocorre a modificação de categorias e 

representações. É a partir do interesse pelo outro e da relação afetiva que se estabelecem 

pontes para essas modificações: 

Valores como a amizade, o afeto amoroso, o interesse pelo outro e o cuidado são 

primeiros na relação, e é desse terreno que fertilizam-se as buscas e registros pelos 

conhecimentos em suas muitas dimensões. Educar é um ato humano, e a essência da 

ação humana é o amor, que pode se expressar por meio do corpo. Mas para isso 

precisa existir, genuinamente, entre os seres. (MELLO, 2017, p. 121-122). 

Não sou eu que, intencionalmente, proponho discussões que disputem os sentidos da 

roupa branca às sextas-feiras ou mesmo do candomblé, mas a relação afetiva estabelecida 

com os estudantes cria uma conexão para que eles próprios construam significados acerca das 

religiões de matriz africana. Se a escola é o local de oportunizar experiências, que sejam 

experiências criativas com os sentidos (MELLO, 2017). 

 

                                                             
16 Categoria que propõe alargar a discussão sobre intolerância religiosa, compreendendo que o racismo é a base 

da discriminação contra as religiões de matriz africana (OLIVEIRA, 2017). 
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4 Considerações finais 

Partindo do entendimento de minha própria experiência com o universo escolar em 

que busquei compreender meu retorno à escola, na condição de docente, este artigo tentou 

abordar os relacionamentos entre os agentes presentes na escola como transformadores das 

representações comumente elaboradas sobre as religiões de matriz africana, especificamente o 

candomblé. 

Esses relacionamentos estão pautados, sobretudo, no entendimento que este autor 

constrói sobre uma escola crítica e democrática capaz de formar cidadãos reflexivos e 

comprometidos com a transformação social. Compreendendo os objetivos da escola, da 

prática pedagógica e suas variáveis, busquei demonstrar que as relações afetivas construídas 

entre os agentes do espaço escolar é o maior potencializador e cerne de todos os processos 

que ali se desenvolvem.  

Entender essas relações e se colocar nelas de maneira honesta, enxergando os 

diálogos que acontecem a partir da atenção amorosamente interessada proposta por Mikhail 

Bakhtin, abre canais de conexão que se constituem como efetivas novas formas de disputar 

significados. Sem que eu soubesse, acionar em meu corpo, através do vestuário, o 

pertencimento ao candomblé, permitiu que os estudantes pudessem contestar representações 

sobre essa religião e elaborar outras. Mas esse processo só foi possível por antes existir uma 

relação estabelecida que despertasse não só a curiosidade pelo outro, mas também interesse. 

A agência da roupa, nesse sentido, está relacionada também com o contexto em que 

são construídos os significados. É difícil associar roupa branca e paz a um comportamento 

raivoso e indiferente, da mesma forma que não se associa facilmente um médico com jaleco 

sujo e encardido a um bom atendimento clínico. Os estudantes certamente tiveram contato 

prévio com adeptos de religiões de matriz africana — a escola fica próxima a Madureira, 

bairro conhecido pelo grande comércio de artigos religiosos e, praticamente em sua esquina, 

existe uma grande loja desses mesmos artigos — mas a situação escolar, a maneira como as 

relações ali se estabelecem propiciaram um terreno fértil para busca de conhecimentos outros, 

conforme aponta Marisol de Mello (2017).  

Refletir sobre a própria prática — o que busquei fazer nesse trabalho — é tarefa 

intrínseca à docência. Moscoso e Tardif (2018) apontam que a reflexividade social está no 

centro da prática docente e que transformar a prática em reflexão dá sentido à própria prática:  



22 
 

De fato, todos os professores destacam que o sentido de seu trabalho se encontra na 

experiência que têm dele. Essa experiência não emana de uma reflexão teórica, ela 

faz parte da reflexividade como princípio de compreensão do social. A experiência 

do trabalho docente comprova a preponderância do ator como fonte de sentido em 

um mundo escolar em decomposição no tocante a seus papéis, tradições e status. 

(MOSCOSO; TARDIF, 2018, p. 404, grifo dos autores). 

Refletir sobre a prática docente me permite colocar em perspectiva a função da 

escola, os saberes docentes e o conhecimento que é construído no âmbito escolar. Foi 

exatamente essa reflexão que me possibilitou perceber que existe uma relação entre os valores 

a partir dos quais construo a minha prática e a leitura que os discentes elaboram dessa prática 

e estendem à minha roupa, atualizando as próprias representações que constroem acerca do 

candomblé. 

De acordo com Émile Durkheim e Marcel Mauss (1984), toda espécie de elementos 

afetivos concorre para a representação que se concebe das coisas. “E é este valor emocional 

das noções que desempenha papel preponderante na maneira pela qual as ideias se aproximam 

ou se separam. É este valor que serve de caráter dominante na classificação” (DURKHEIM; 

MAUSS, 1984, p. 201, grifo do autor). 

Gostaria de enfatizar, assim como fez Paulo Freire, que a emoção e o afeto não 

excluem o rigor ou mesmo o método: 

É preciso, por outro lado, reinsistir em que não se pense que a prática educativa 

vivida com afetividade e alegria, prescinda da formação científica séria e da clareza 

política dos educadores ou educadoras. A prática educativa é tudo isso: afetividade, 

alegria, capacidade científica, domínio técnico a serviço da mudança ou, 

lamentavelmente, da permanência do hoje. (FREIRE, 1996, p. 53). 

Finalmente, entendo, concordando integralmente com os pressupostos levantados por 

Queiroz (2014), que cabe ao professor de sociologia papel importante na construção de uma 

nova escola crítica e democrática, levantando sua âncora da modernidade e acompanhando as 

transformações da sociedade. Assim a escola básica cumprirá a função social de socializar 

saberes e produzir conhecimentos que, como exposto neste trabalho, vão muito além de um 

conteúdo instrucional localizado dentro de um processo racionalista.  
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