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TRIBUTO AOS ORIXÁS  

(Clara Nunes)            

Agô-iê, Agô-iê, Agô 

Mutumbá , Mutumbá 

Pai maior,oni-babá! 

 

Trazidos por navios negreiros 

Do solo africano para o torrão brasileiro (bis) 

Os negros escravos 

Que entre gemidos e lamentos de dor 

 

Traziam em seus corações sofridos 

Seus Orixás de fé 

Hoje tão venerados no Brasil 

Nos rituais de Umbanda e Candomblé 

 

Neste terreiro em festa 

Entre mil adobás 

Prestamos nosso tributo 

Aos Orixás 

 

Ao rei das matas : Okê bamboclim ! 

Ao vencedor das demandas : Guarumifá ! 

À cacarucaia dos Orixás : Saluba ! 

À grande guerreira da lei : Eparrei ! 

 

Nos rios e nas cachoeiras : Yalodê ! 

Ao dono da pedreira : Kaô,Kaô ! 

À rainha do mar : Adofiaba mamãe ! 

E ao curandeiro das pestes : Atotô ! 

 

Agô-iê, Agô-iê, Agô 

Mutumbá , Mutumbá 

Pai maior,oni-babá! 
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Epílogo:  

E foi inventado o candomblé... 

 

No começo não havia separação entre 

o Orum, o Céu dos Orixás,  

e o Aiê, a Terra dos Humanos 

 e divindades iam e vinham, coabitando 

 e dividindo vidas e aventuras. 

 Conta-se que, quando Orum fazia limite com Aiê, 

 um ser humano tocou o Orum com as mãos sujas. 

 O céu imaculado do Orixá fora conspurcado.  

O branco imaculado de Obatalá se perdera. 

 Oxalá foi reclamar a Olorum.  

Olorum, Senhor do Céu, Deus Supremo, 

 irado com a sujeira, o desperdício e a displicência dos mortais, 

 soprou enfurecido seu sopro divino  

e separou para sempre o Céu da Terra.  

Assim, Orum separou-se do mundo dos homens  

e nenhum homem  poderia ir ao Orum e retornar de lá com vida. 

Agora havia o mundo dos homens dos  Orixás, separados. 

Isolados dos humanos, habitantes do Aiê, 

as divindades entristeceram. 

Os Orixás tinha saudades das suas peripécias entre os humanos  

E andavam tristes e amuados. 

Foram queixar-se com Olodumare, que acabou consentindo  

Que os Orixás pudessem vez ou outra retornar à Terra. 

Para isso, entretanto, 

Teriam que tomar o corpo material de sues devotos. 

Foi a condição imposta por Olodumare. 

Oxum, que antes gostava de ir à Terra brincar com as mulheres, 

Dividindo com elas sua formosura e vaidade, 

Ensinando-lhe o feitiço de adorável sedução e irresistível encanto,  
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Recebeu de Olorum um novo encargo: 

Preparar os mortais para receberem em seus corpos os Orixás. 

Oxum fez oferendas a Exu para proporcionar sua delicada missão. 

De seu sucesso dependia a alegria dos seus irmãos e amigos Orixás. 

Veio ao Aiê e juntou as mulheres à sua volta, 

Banhou seus corpos com ervas preciosas,  

Cortou seus cabelos, raspou suas cabeças, 

Pintou seus corpos, 

Pintou suas cabeças com pintinhas brancas,  

Com penas da galinha- d´angola. 

Vestiu-as com belíssimos panos e fartos laços, 

Enfeitou-as com jóias e coroas. 

O ori, a cabeça, ela  adornou ainda com a pena ecodidé, 

Pluma vermelha rara e misteriosa do papagaio da costa. 

Nas mãos se fez levar abebés, espadas, cetros, 

E nos pulsos, dúzias de  dourados indés. 

O colo cobriu com voltas e voltas de coloridas contas  

E múltiplas fieiras de búzios, cerâmicas e corais. 

Na cabeça pôs um cone feito de manteiga de ori,  

Finas ervas de obi mascado, 

Com todo o condimento de que gostam os Orixás. 

Esse oxo atrairia o Orixá ao ori da iniciada e 

O Orixá não tinha como se enganar em seu retorno ao Aiê. 

Finalmente as pequenas esposas estavam feitas, 

Estavam prontas, estavam odara. 

As iaôs eram as noivas mais bonitas  

Que a vaidade de Oxum conseguia imaginar. 

Estavam prontas para os deuses. 

Os Orixás agora tinham seus cavalos, 

Podiam retornar com segurança ao Aiê, 

Podiam cavalgar o corpo das devotas. 

Os humanos faziam oferendas aos Orixás,  
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Convidando-os à Terra, aos corpos das iaôs. 

Então os Orixás vinham e tomavam seus cavalos. 

E, enquanto os homens tocavam seus tambores, 

Vibrando os batás e agogôs, soando os xequerês e adjás, 

Enquanto os homens cantavam e dançavam e davam vivas e aplaudiam, 

Convidando todos os humanos iniciados para a roda do xirê, 

Os Orixás estavam felizes. 

Na roda das feitas , no corpo das iaôs,  

Eles dançavam e dançavam e dançavam  

Estava iniciado o Candomblé  

(Pradim, 2001,p. 526-528) 
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RESUMO 

Esse trabalho pretende compreender as manifestações das religiões afro-brasileiras, 

Umbanda e Candomblé, o processo histórico da sua formação após a vinda de mão 

de obra escravizada oriundas de diferentes partes da África e o processo de 

estigmatização  que sempre passou essas religiões. Trataremos da diferença entre a 

Umbanda e o Candomblé e suas manifestações, discutindo os trabalhos sociais 

realizados nos terreiros. Adiante, debatemos o processo de resistência e 

degradação que as casas de santo passaram e vêm passando hoje em dia. Também 

traz uma análise das diferentes formas de violência vivenciadas pelos praticantes da 

fé afro-brasileira.  Por fim, analisaremos a memória dos representantes de igrejas 

cristãs e praticantes de cultos religiosos afrobrasileiros.  

PALAVRAS-CHAVE: Umbanda; Candomblé; Religiões afro-brasileiras; resistência; 

degradação; entidades; violência; cultura; demonização; terreiro; 

ABSTRACT  

This  work tries to understand the manifestations and formations of the Afro-brasilian 

religions, Umbanda and Candomblé, whitin the historical context after the arrival of 

slavery from different regions of Africa and the process of estigmatization that always 

passed these religions. we will discuss the difference between Umbanda and 

Candomble and their manifestations, ananlysing the social works made in the 

"terreiros." Afterwards, we debate the process of resistance and degradation that the 

"casas de santo" have endured and continue to do so until today. We also bring to 

light the different forms of violence experienced by the believers of the Afro-brasilian 

faiths in question and in short, analise the memory of the representatives of Christian 

churches and participants of these Afro-brazilian religious cults. 

KEYWORDS: Umbanda; Candomblé; African-Brazilian religions; resistance; 

degradation; entities; violence; culture; demonization; yard; 
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INTRODUÇÃO 

A motivação dessa pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso surgiu após 

as aulas da disciplina optativa “Questões Étnicas e Raciais” ministradas pela 

Professora Raimunda Soares e outros docentes. Na referida oportunidade, pude 

perceber que o Serviço Social tem possibilidades de intensificar o debate com essa 

temática, embora de uma forma ainda tímida: foi possível constatar a possibilidade 

de desenvolver uma pesquisa  para além das exigências do curso de graduação,  

visando compreender a minha própria trajetória de fé religiosa, em uma perspectiva 

materialista. 

 Descendo de uma família católica e umbandista. Minha avó materna era mãe 

de santo de Umbanda e minha avó paterna católica. Durante minha adolescência, 

recebia muitos conselhos das entidades de minha avó. Haja vista que durante a 

infância não podíamos ver minha avó “incorporando”. A regra que prevalecia eram 

as crianças irem para o quarto e tudo era feito escondido. Mesmo assim, na 

condição de primogênita, sempre burlei tal regra. Tempos depois,  o nascimento da 

minha filha foi “avisado” à minha família pelo guia de minha avó, incentivando-me  a 

freqüentar o Santo Daime; depois fui para o terreiro de Umbanda. 

 Até então, nunca tinha visto ou ouvido falar da violência proveniente da  

intolerância religiosa sobre os praticantes da fé afrobrasileira. Tive contato com a 

intolerância após aceitar um convite para ir numa igreja cristã evangélica. Constatei 

que o debate sobre a fé afro-brasileira sempre seguia o demônio; logo, minha avó 

recebia o diabo e coisas do tipo. Embora as palavras de fé fossem bem pesadas, os 

louvores, as mensagens bíblicas de amor e as orações eram atraentes.  

 Posteriormente, frequentei não mais do que alguns meses na igreja 

evangélica, frequentando cultos de cura e libertação. Participei de Congressos e 

retiros espirituais. No entanto, a memória insistia em duvidar que tudo que sempre vi 

e ouvi das entidades de minha avó eram coisas do diabo. Não houve outra 

alternativa: precisava reencontrar o passado e a ancestralidade. As atitudes dos  

cristãos evangélicos com minha decisão foi intensa. Eles me disseram que eu  

estava vivendo uma guerra espiritual e que se eu continuasse assim quem ganharia 

essa guerra era o “inimigo”.  Resumindo, se eu voltasse para o terreiro estaria 

voltando para o “território do diabo”. 
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 Em 2014, me afastei por completo da igreja evangélica e, no mesmo período, 

cursei a referida disciplina, acima mencionada. Cada aula era um aprendizado 

diferente, era um debate novo que me consolidava no caminho que escolhi 

percorrer, tanto na vida acadêmica, quanto em meu cotidiano.  

  Nesse sentido, a pesquisa sobre religiosidade da Umbanda e o do 

Candomblé, seus rituais, seu surgimento e a violência que sofrem os praticantes da 

fé, foi delineada a partir de motivações pessoais e acadêmicas. Um aspecto 

relevante da pesquisa foi verificar o processo de estigmatização da religião 

afrobrasileira e a visão distorcida das igrejas evangélicas em relação aos Orixás.  

 O recorte espacial do projeto de TCC previa o município de Rio das Ostras, 

como lócus privilegiado de análise. No entanto, dificuldades no tocante as fontes 

orais com líderes evangélicos, fez com que pastores de cidades vizinhas tornassem 

valiosa fonte de pesquisa. Após seguidos contatos com representantes de igrejas 

evangélicas, em Rio das Ostras, nenhum demonstrou disponibilidade em contribuir 

como fonte de pesquisa. Nesses casos, o pesquisador deve ir onde as fontes estão, 

fundamentado numa tática de convencimento. A experiência revelou-se promissora 

a partir da contribuição do pastor da IURD, em Rio das Ostras. Assim como, 

pastores evangélicos de outras cidades da região.  

 A contribuição das fontes orais ligadas às religiões afro-brasileiras 

concentrou-se em Rio das Ostras, tanto representantes do Candomblé e da 

Umbanda. No entanto para aprofundar a pesquisa foi necessário recorrer às fontes 

bibliográficas não especificas do Serviço Social, tais quais os livros de Prandi e 

Saraceni, por exemplo, que se encontram nas livrarias em seções religiosas 

específicas.  A revista “Africana e Africanidade” também foi utilizada como material 

de pesquisa, assim como sítios qualificados da internet que deram embasamento 

teórico ao conteúdo pesquisado.  

 O primeiro capítulo  examina a diferença entre a Umbanda e o Candomblé,  

opondo-se a homogeneização recorrente de seus opositores, que mal conhecem 

suas diferenciações internas. Além do combate frontal a concepção equivocada de 

“macumba”.  Foi possível, ainda, caracterizar as formas de cultuar seus guias e 

Orixás. Bem como, os trabalhos sociais realizados nos terreiros.  



15 

 

 O segundo capítulo debate o processo de demonização que as religiões de 

matrizes africanas têm passado ao longo da História, enfatizando exemplos de 

violências sofridas pelos praticantes da fé afrobrasileira no país e mostrando a forma 

como os terreiros são uma fonte de resistência cultural no Brasil. 

 No terceiro capítulo, há uma análise dos depoimentos coletados para a 

pesquisa. Um item de destaque é a  importância da oralidade para a pesquisa, pois 

as entrevistas foram de extrema importância para realização deste trabalho,  

possibilitando  o conhecimento concreto da experiências  vivenciadas pelos 

entrevistados, os quais são sujeitos que interpretam os fatos que ocorrem em seu 

cotidiano, analisando e dando significado as experiências vividas, muitas vezes 

refletindo o conjunto da estrutura  e da superestrutura social que estamos inseridos. 

Ademais, procurou-se compreender os crimes de  intolerância religiosa têm se 

manifestado no país e quais os institutos jurídicos e políticos que resistem a tal 

ofensiva.  Examinamos a Lei 7.716/89 ( Lei Caó), a Lei 11.645/08, que torna 

obrigatório o ensino da cultura afrobrasileira nas escolas e outras ações de 

resistência.  

 Um tema polêmico, numa sociedade hegemonicamente homofóbica,  é  

homossexualidade. Sobretudo, tendo como objeto de estudo as igrejas evangélicas 

e os terreiros de ascendência afrobrasileira. Buscou-se compreender, a partir das 

entrevistas, porque a fé afrobrasileira, em especial o Candomblé, tem muitos fiéis 

homossexuais, assim como lideranças. Em seguida, o tema analisado foi a 

conversão de quilombos ao evangelho e como isso afeta a perpetuação da cultura 

afrobrasileira. 
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 Capítulo I -  Umbanda, Candomblé e o Trabalho socia l realizado nos 

terreiros 

 

1.1 O que são religiões de matrizes africanas? 

 

A diversidade religiosa africana faz parte de toda construção histórica brasileira. 

Congo , Angola, Nigéria e Beni foram as grandes nações que trouxeram muito da 

sua cultura para o Brasil. Dentro de cada nação havia uma autonomia de culto, cada 

lugar tinha seu próprio sacerdote que entrava em contato com os Orixás e guiavam a 

nação conforme suas revelações. 

“A religião era a forma primordial de sociabilidade e pautava a maneira de 
entender o mundo dos muitos povos de diferentes culturas da África. As 
orientações religiosas estavam presentes em todas as ações da vida, e não 
apenas nos momentos de celebrações de rituais. Baseado nas tradições da 
África Central e Ocidental, mas surgindo da confluência de diversos ritos, 
símbolos, mitos e crenças de outras tradições, inclusive de outras partes 
daquele continente, aprendidos no Brasil [...]. “(SAMPAIO, 2001, p.6.) 

 

As religiões de matrizes africanas são regidas pelos espíritos, tanto os 

ancestrais quanto os da natureza. Esses espíritos ( Orixás e entidades)  são 

responsáveis pelo equilíbrio e pela criação do mundo. 

Todas as religiões de origem africana têm uma relação de respeito e 

dependência com a natureza, pois compreendem que ela traz consigo a força da 

vida, o  sustento da comunidade e todos os elementos para as realizações dos 

rituais religiosos.  

Na fé africana o mundo dos vivos está em constante contato com o mundo 

dos mortos, sempre havendo uma relação de trocas e favores. As oferendas são 

umas das formas de se “agradar” as entidades ou os Orixás para que estes 

venham auxiliar em uma demanda cotidiana específica.  

 

“Não existe um mundo laico, da carne e outro espiritual, divino, como 
normalmente estamos acostumados a conceber na medida em que somos 
frutos desta oposição entre o bem e o mal que fundamenta as raízes do 
cristianismo e outras religiões baseadas na constituição do sagrado e do 
profano. Em terras africanas não existe a noção de purgatório, como uma 
fase intermediária para a salvação, ou de inferno, lugar para onde são 
encaminhados todos aqueles que não seguiram de maneira correta os 
ensinamentos religiosos e seus mandamentos.” ( CAPPELLI, 2010, p. 328.) 
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Não existe céu ou inferno1, todos ao morrerem vão para o mesmo lugar, ainda 

que tenham sido bons ou maus. Há  sucessivas encarnações onde a família que 

está  encarnada deve realizar constantes cerimônias para que os entes que 

faleceram voltem novamente para o seio da família, por isso era tão importante 

para os africanos terem muitos filhos, para que os mortos fossem lembrados e 

reverenciados com mais frequência. 

“Após morrer, para que a pessoa possa retornar ao mundo dos vivos é 
necessário que os que ficaram realizem cerimônias em sua homenagem, 
para que ela não seja esquecida e deixe de regressar ao ayê. É nesse 
processo que tem origem a importância de se ter uma grande família e fazer 
parte de amplos laços familiares; seria uma espécie de garantia contra o 
esquecimento, que poderia impedir seu retorno ao mundo dos vivos.” 
(CAPPELLI, 2010 p.329) 
 

 

As religiões africanas prezam pela coletividade de sua tribo, de sua nação, 

diferente da salvação ocidental, a qual o indivíduo deve buscar sua iluminação 

sozinho. Para o africano uma atitude errada de um membro da tribo traz 

consequência à todos, afetando por completo a coletividade. 

 

“(...)cada ato ganha uma importância extrema na medida em que a 
consequência de cada atitude recai sobre a coletividade e não só sobre a 
pessoa que o cometeu. Ao fazer algo que não esteja de acordo com as 
tradições de seu povo, a desgraça assola todos os seus integrantes. Ao 
fazer algo de bom, todos recebem seus frutos” (CAPPELLI, 2010, p 332.) 
 

 

O Orixá é um ancestral que cometeu um grande feito histórico impactando a 

vida de inúmeras comunidades, não apenas a dos seus familiares, enquanto vivia na 

terra como ser humano. Com os seus feitos reconhecidos e admirados pela 

humanidade ao morrer recebeu o título de Orixá, não tendo mais que  encarnar na 

terra e sua energia pode ser sentida pelos praticantes da fé nos terreiros de 

Candomblé. 

“ (...) Quando os atos do morto extrapolam seu círculo familiar, ele não 
precisa mais reencarnar e vai para o Orum como antepassado (Reis, heróis 

                                                           
1 Ao encarnar a alma cumpre uma missão, um destino. O objetivo de cada alma é alcançar a plenitude da 
existência. Os cultos de matriz africana acreditam que a força criadora do divino mantêm o equilíbrio  da vida e 
da morte. Quando uma alma não consegue se realizar plenamente na encarnação ela volta novamente, pois 
toda vida é um clico, não há uma visão de paraíso celestial ou inferno eterna. 
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e líderes) – Egunguns. O Orixá é um desses que não mantém relação 
apenas com seus antepassados, mas agora com a comunidade.”  
(CAPPELLI, 2010, p. 330.) 

 

Os Orixás cultuados pelos africanos que foram traficados durante o processo 

de escravização para o Brasil são os que tiveram uma participação no momento de 

cativeiro, do navio negreiro, na chegada à uma nova terra vindo como escravos, por 

exemplo, Omolú, que os negros cultuavam por conta das doenças; Oxossi e Ossãe 

que traz a medicina das ervas; Iemanjá, o nascimento, a fertilidade; Ogum e Xangô, 

a luta e a justiça; Iansã, divindade dos raios e das tempestades, Oxum, orixá da 

beleza e vaidade. Todos esses Orixás que os negros cultuavam nesse período 

tinham uma funcionalidade dentro da conjuntura vivida por eles. Há inúmeros outros 

Orixás cultuados na África, mas não vieram a ser cultuados no Brasil pois não 

faziam parte da dinâmica e da história que estavam vivenciando naquele momento.  

Durante o processo de colonização os europeus chegaram na África com sua 

visão cristã de apenas um deus e se depararam com uma gama de deuses sendo 

cultuados. Os colonizadores possuíam uma fé de revelação descontínua, onde o 

conteúdo religioso já foi escrito em um livro sagrado, não há mais o que se revelar, 

apenas cumprir e viver o que já está escrito.  Completamente diferente da fé e do 

conhecimento africano, que se manifesta pela revelação cotidiana. Cada lugar , cada 

etnia e cada reino tinha sua liberdade de culto e de seguir seus deuses conforme  

era revelado de acordo com a demanda que estavam vivenciando. 

“A revelação descontínua teria sua base fundamentada na formação de um 
corpo sacerdotal (Igreja) forte e coeso o suficiente para manter e organizar 
uma determinada conduta em relação à determinada religião, como, por 
exemplo, a constituição do clero católico. A Bíblia, enquanto livro religioso 
sagrado, contém todas as revelações necessárias, permitindo apenas novas 
interpretações, mas nunca outras revelações que não constem em suas 
escrituras. Somente os membros que fazem parte dessa estrutura religiosa 
estão aptos a realizar o contato com o divino e é justamente daí que emana 
seu poder. Qualquer outro contato feito fora dessa esfera é visto com 
manifestação diabólica ou heresia visto que sua aceitação colocaria em 
risco o poder da Igreja de ser a única intermediária “autorizada”a realizar 
este acesso ao mundo espiritual. Já a revelação contínua – ou ausência de 
ortodoxia – era tipicamente africana e mantinha sua existência em grande 
parte pela pouca ou quase inexistência de um corpo sacerdotal organizado 
que tivesse o poder de atuar como mediador das práticas religiosas então 
efetuadas. Além disso, mesmo se existisse a presença desse sacerdócio 
organizado que pudesse orientar de alguma maneira a estrutura religiosa 
existente, as revelações continuamente recebidas pelos africanos não 
“viabilizariam” cosmologias ou filosofias rígidas, incompatíveis com o 
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constante acréscimo de novos dados rituais e cerimoniais. “ (CAPPELLI, 
2010, p.333.)  

 

Os africanos sempre aceitaram novas formas de se cultuar, nesta perspectiva, 

seria injusto afirmar que os africanos escondiam seu culto aos Orixás através do 

sincretismo religioso, venerando santos católicos.  O que acontecia, segundo 

Cappelli (2010) era a extensão da fé. Eles criam tanto nos Orixás, quanto nos santos 

católicos, pois na visão africana quanto mais intermediários tivessem para intervir 

em suas causas melhor seria. Desta forma os negros não se rederam a fé católica, 

como muitos propagam do sincretismo religioso, pois eles se permitiram serem 

ajudados por deuses de outros povos, outras nações, principalmente em situações 

difíceis como a de cativeiro em uma terra desconhecida. 

Isso tira a visão submissa em que os negros cultuavam os santos católicos 

por medo dos seus senhores. O que existe é tanto a adoração aos santos católicos 

quanto aos orixás, pois eles compreendiam que os orixás não eram a mesma coisa 

que os santos cristãos, eles entendiam que de maneira diferente ambos trabalhavam 

e auxiliavam em suas demandas cotidianas. 

Nas religiões de matriz africana não há uma “fé” que seja pura, que seja certa 

ou errada por conta do dinamismo, do constante acesso as divindades. Os africanos 

estavam sempre entrando em contato com as divindades para resolverem seus 

problemas mundanos. 

 

“ (...) o mundo africano é baseado na circularidade, bem diferente da espiral 
evolutiva característica do mundo cristão ou kardecista. A vida é um 
constante ir e vir onde os mortos influenciam no mundo dos vivos ao mesmo 
tempo em que dependem deles para poder retornar. Já a espiral sugere 
uma evolução que nos diz que, em determinado momento, quando 
atingimos um alto grau evolutivo, já não precisamos mais retornar. ” 
(CAPPELLI, 2010, p.330.) 
 

Não existe uma África homogênea, una. A pureza das religiões afro 

brasileiras é seguir o que a espiritualidade ( Orixá ou entidade) está orientado. Não 

há necessidade de legitimar o  culto afro brasileiro ao território africano, pois há 

fatos, instrumentos, que tem origem no continente africano, mas não tem significado 

mesmo no Brasil. O ritual acontece de uma forma no continente africano, mas 
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quando chega ao Brasil as músicas e os objetos usados ganham novas funções e 

significados, sendo usados deforma diferente. 

A pluralidade e a diversidade são os princípios das religiões de matriz 

africana. Não há uma preocupação com a legitimação do que acontece dentro dos 

terreiros. Tanto na umbanda quanto no candomblé,  elementos diferentes  se 

fundem formando um novo elemento, com simbolismos e significados próprios. Esse 

processo é conhecido como  “bricolagem”. 

As religiões de matriz africana são uma das formas de se conservar a 

identidade negra. Essa identidade  ao fundir-se  com as religiões européias sofreu 

uma transformação, pois  incorporou alguns elementos oriundos de  outras crenças, 

o que deu origem às religiões afrobrasileiras, como a Umbanda e o Candomblé. Hoje 

já se entende  que elas fazem parte da cultura brasileira, assim como inúmeras 

outras religiões das mais variadas origens, por sermos um povo profundamente 

miscigenado e eclético. 

 

1.2 -  Entidades de Umbanda e Orixás de Candomblé 

A Umbanda é uma religião relativamente nova, com um pouco mais de um 

século de existência, surgiu da união de vários elementos oriundos de outras 

religiosidades. De acordo com Nogueira (2007, p. 491.) :  

“Umbanda herdou da macumba suas práticas mágicas e rituais 
africanizados; do kardecismo, a doutrina dos espíritos; do Candomblé, o 
panteão dos Orixás; do Xamanismo indígena, suas ervas e curas; além 
de ter sofrido influências orientais, ciganas, islâmicas e até mesmo das 
religiões holísticas da chamada Nova Era.” 

 

  Seu marco foi a manifestação da entidade Caboclo das Setes Encruzilhada 

através do médium Zélio Fernandino de Morais, em 1908, em Niterói, criando uma 

identidade para a Umbanda. 

Zélio de Morais, ao receber o caboclo das Sete encruzilhadas, estava em uma 

reunião kardecista, onde os espíritos se manifestam incorporando nos médiuns para 

auxiliar nos trabalhos espirituais. Durante essas reuniões, a manifestação de 

espíritos de negros - que haviam vivido no Brasil como escravos - e índios 
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(caboclos) eram proibidos, pois acreditavam que esses espíritos não eram evoluídos 

ou instruídos o suficiente para auxiliar nas demandas da casa espírita.  

Os espíritas kardecistas seguiam uma corrente filosófica semelhante a um 

“darwinismo espiritual”, o qual acreditavam que os brancos intelectuais eram mais 

evoluídos que os índios e os negros. Julgavam suas etnias  como subdesenvolvidas 

que precisavam se desenvolver moralmente através de sucessivas encarnações na 

terra antes de serem aceitos como mentores espirituais em uma mesas mediúnica. 

O kardecismo, seguimento que Zélio de Morais fazia parte, recebia uma 

grande influência européia, principalmente da França. A base dessas ideias era a 

construção de uma sociedade civilizada nos  moldes europeus. 

Os membros do kardecismo2, na época, a maioria, eram pessoas brancas 

com grau de escolaridade elevado que faziam parte da elite brasileira. Para essa 

elite religiosa era incabível aceitar que índios e negros ( ex -escravos)  pudessem 

fazer parte dos trabalhos espirituais, dando conselhos, curando e resolvendo 

demandas. Índios e os negros eram vistos como bárbaros, com ritos mágicos e 

folclóricos, sem nenhuma escolaridade ou desenvolvimento moral cristão. 

A escravidão havia acabado há pouco tempo e os negros eram 

estigmatizados, vistos como seres humanos inferiores, sem possibilidade de 

realizarem algo bom, incapazes de fazerem parte da elite intelectual e econômica do 

país. Segundo Andrelino Campos, preconceito racial e segregação andam juntos, 

pois enquanto o preconceito racial é um sistema simbólico a segregação é a sua 

materialização. Logo as demandas vivenciadas pelos negros na sociedade brasileira 

é decorrente tanto do preconceito criado no tempo da escravidão, quanto da 

segregação causada pelo preconceito. “As estruturas espaciais foram e são 

estigmatizadas ao longo da história sócio-espacial da cidade.” (CAMPOS, 2005 p.31) 
                                                           
2 Kardecismo é a doutrina codificada pelo pedagogo francês Hippolyte Léon Denizard Rivail, usando o 
pseudônimo Allan Kardec. É uma doutrina que alia ciência, filosofia e religião, buscando a melhor 
compreensão não apenas do universo tangível (científico), mas também do universo a esse 
transcendente (religião). A doutrina é baseada em cinco "obras básicas" - que juntas formam 
a Codificação Espírita - escritas por Kardec, através da observação de fenômenos que o mesmo 
atribuía a manifestações de inteligências incorpóreas ou imateriais, denominadas espíritos. A 
codificação espírita se constituiu em: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho 
segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese13 ; somam-se à codificação as chamadas obras 
"complementares", como O Que é o Espiritismo?, Revista Espírita e Obras Póstumas. 
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No Passado a resistência dos negros era não se deixarem escravizar, no 

decorrer da história o processo de resistência passou a ser permanecer nos espaços 

que haviam conquistados para morar. 

Com o fortalecimento dos movimentos negros e os estudos sobre a questão 

racial, ficou claro que até hoje os negros são excluídos do processo de 

desenvolvimento do país, encontrando-se à margem da sociedade. Esse fato é 

sustentado pelo racismo como prática social. 

Segundo Milton Santos (1996 p.135) “o modelo cívico brasileiro foi herdado 

da escravidão, tanto o modelo cívico cultural, como o modelo cívico político. A 

escravidão marcou o espírito e ainda hoje as relações sociais deste país”. 

  Os índios também tinham sua cultura marginalizada pois eram considerados 

atrasados espiritualmente por cultuarem os seres da natureza e possuírem fé em 

elementos mágicos e animas, além de serem vistos como preguiçosos. 

Ao manifestar-se na reunião mediúnica kardecista, o Caboclo Sete 

Encruzilhadas criou uma nova religião onde os espíritos de negros e índios 

pudessem trabalhar. Zélio de Morais foi convidado a se retirar do kardecismo e os 

trabalhos  na Umbanda iniciaram-se na manhã seguinte em sua casa, no bairro de 

Neves, em Niterói. 

“Então disse a Entidade: “Amanhã na casa do meu aparelho, na rua 
Floriano Peixoto, 30, será inaugurado uma Tenda Espírita de nome Nossa 
Senhora da Piedade, que se chamará Tenda de Umbanda, aonde o preto e 
o caboclo pode trabalhar”. Após a fundação dessa Tenda, foram fundadas 
mais seis para completar as sete pedidas pelo Caboclo. Entre elas estão a 
Tenda de Nossa Senhora da Guia, de Oxosse, a Tenda de Oxalá, Tenda de 
Ogum, Tenda de Xangô e a Tenda de Santa Barbara, entre 
outras.”(CAPPELLI, 2010, p. 347.) 

 

Zélio de Morais levou a fé umbandista para outros estados como Minas 

Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul após ter fundado as sete casas no estado do 

Rio de Janeiro. 

Devido ao histórico da religião, a Umbanda se estabeleceu principalmente nos 

subúrbios e favelas do estado. A Umbanda passou a agregar elementos 
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discriminados socialmente que faziam parte de locais clandestinos das cidades, 

como o malandro das ruas e as prostitutas, que aparecem nos terreiros e nas 

falanges de Exus e Pomba Giras. 

Na década de 1920, surge a Federação Espírita Brasileira com objetivo de 

legitimar-se contra a repressão que ocorria no país, onde inúmeras casas de santo 

eram invadidas e a fé era marginalizada.  Em 1939 a Federação passou a ser 

especificamente umbandista. 

A palavra Umbanda, para alguns historiadores, tem origem na palavra 

“Embanda”, que era um termo utilizado nos tempos da escravidão designado aos 

sacerdotes africanos que faziam magias aos seus deuses.  

A Umbanda carrega um conhecimentos herdados das nações africanas, como 

pode ser percebido nos nomes das linhas de trabalhos dos Pretos Velhos, por 

exemplo (linha do Congo, Angola, Guiné, Keto, Cambinda, Conga, Mina, etc.). 

Também tem suas raízes nas religiões indígenas e cristãs. Ela incorporou 

conhecimentos de muitas culturais diferentes, inclusive oriental, através da linha 

cigana que muitas vezes se manifesta nos terreiros. 

A Umbanda traz muito do kardecismo e do catolicismo, pois possui uma forte 

vertente caridosa. Traz também muito do Candomblé e do Xamanismo3, com culto a 

ancestralidade através dos caboclos e caboclas (índios), pretos e pretas velhas, 

negros que viveram como escravos nesta terra. 

As entidades de Umbanda são completamente diferentes dos Orixás de 

Candomblé. Na Umbanda, as entidades são espíritos  desencarnados que já 

viveram na terra como pessoas e fazem caridade no mundo espiritual para evitar o 

encarne novamente. Desta forma as consultas são diretamente com as entidades, 

esses espíritos desencarnados que incorporam nos médiuns afim de ajudar os 

                                                           
3O Xamanismo é um conjunto de crenças ancestrais que engloba práticas de magia e 
evocações para estabelecer contato com o mundo espiritual. O Xamanismo é uma percepção 
religiosa que confere ao xamã, a capacidade de entrar em transe e se conectar com o mundo 
espiritual. Essa conexão o capacita para curar doenças, influenciar a natureza, facilitar a caça, 
adivinhar segredos, predizer o futuro, afastar o mal ou exercer funções de um sacerdote. 
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consulentes em suas demandas, seja problema de saúde, emprego, até conselhos 

amorosos, por exemplo. 

Segundo Saraceni,  

“ A Umbanda é uma religião espírita e espiritualista. Espírita porque está em 
parte, fundamentada na manifestação dos espíritos guias. E espiritualista 
porque incorporou conceitos e práticas espiritualistas (referentes ao mundo 
espiritual), tais como magias espirituais e religiosas, cultos aos ancestrais 
Divinos, cultos religiosos aos espíritos superiores da natureza, culto aos 
espíritos elevados ou ascencionados e que retornam como guias-chefes, 
para auxiliar a evolução das pessoas que frequentam os templos de 
Umbanda”. (Saraceni 2011, p.29.) 

 A mediunidade de incorporação é a pedra fundamental dos ritos da umbanda, 

assim como sua crença em um Deus único, onde os Orixás são espíritos de luz  

vindos de Deus que incorporam nos médiuns e trazem para dentro do terreiro suas 

falanges. 

 

“Na umbanda, as entidades situam-se a meio caminho entre a concepção 
dos deuses africanos do candomblé e os espíritos dos mortos kardecistas. 
Os orixás, por exemplo, são entendidos e cultuados com outras 
características. Sendo considerados espíritos muito evoluídos, de luz, 
tornaram-se uma categoria mítica muito distante dos homens, só 
ocasionalmente descem à Terra e mesmo assim apenas na forma de 
“vibração”.” ( CAPPELI 2010, p. 352) 

Os guias (entidades) trabalham através da manipulação de elementos da 

natureza, como banhos de ervas, defumações, velas, pontos riscados, ponteiros, 

otás, pedras, cristas, guias, patuás , fumo, etc. Essas práticas tem por finalidade a 

caridade, não existindo nenhuma cobrança nas consultas com as entidades 

incorporadas durante os trabalhos espirituais. 

Toda a gira, nome dado ao ritual realizado nos terreiros, começa com uma 

prece, geralmente Pai Nosso e Ave Maria.  Logo depois é a defumação e em 

seguida as saudações, primeiramente ao Pai ou Mãe de Santo, depois Mãe ou Pai 

pequeno e os mais antigos na casa. Acabando essas ritualísticas, entoam-se os 

cânticos e as entidades chegam ao terreiro incorporando nos médiuns da casa. A 

assistência (pessoas que não são membros do terreiro, mas procuram as entidades 

a fim de terem seus problemas resolvidos) é chamada para dentro do terreiro para 

receber passe e consulta das entidades incorporadas. 
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 São os cambonos que auxiliam o trabalho das divindades, explicando ao 

consulente o que precisa ser feito para que suas demandas sejam solucionadas. 

A umbanda é uma religião muito flexível, pois cada terreiro ao ser fundado 

recebe orientações vinda de inúmeras fontes, desde sonhos, orientações de 

entidades, intuições, mensagens. Desta forma, é muito difícil estudar o simbolismo 

presente na fé, pois em alguns terreiros têm imagens de santos católicos, em outros 

orixás negros, podendo ocorrer o culto simultâneo das imagens, em alguns pode ter 

bebidas alcoólicas em outros não, uns tem atabaque, outros não. Cada terreiro, 

embora com liturgia semelhante, possui práticas próprias permitidas pelo mentor 

espiritual da casa. 

“Um dos aspectos mais difíceis do estudo do simbolismo religioso da 
Umbanda é que não se encontram dois centros que usem as mesmas 
imagens. Há grande variação de símbolos dentro do Rio e de estado para 
estado, e alguns centros simplesmente não usam símbolos. A medida que 
recebem inspiração em sonhos ou transe, os médiuns mudam símbolos, 
cantos e danças conforme o que acreditam ser a vontade dos espíritos. A 
flexibilidade é um valor importante para os umbandistas, porque crêem que 
assim podem atender a vontade dos espíritos.” ( CAPPELLI, 2010, p. 351 
apud KARASCH, 2000.) 

 

Os atabaques na Umbanda recebem o mesmo nome que no Candomblé ( 

Rum Rumpi e Lê), o que diferencia é que o instrumento na Umbanda é tocado com 

as mãos e não com o Aguidavi (baqueta feita de goiabeira). Os responsáveis por 

tocá-los são conhecidos como Ogãs. 

O Candomblé é a religião de culto aos Orixás, embora a Umbanda tenha 

incorporado o culto aos Orixás também, a forma de cultuar e compreender é 

diferente nas duas religiões de matriz africana. Enquanto na Umbanda as consultas 

são feitas através de espíritos de Caboclos que vem na falange de Oxóssi( Orixá), 

Pretos Velhos, Baianos, Exus, por exemplo, no Candomblé as consultas são feitas 

por búzios, não se aceita a comunicação por espíritos. 

“A Umbanda incorporou os nomes iorubas das divindades, sua teogonia ( 
conjunto da divindade de um povo), sua teofania ( aparição ou revelação da 
divindade), sua cosmogonia ( teoria da fundação do mundo) e sua 
androgenesia ( ciência que estuda o desenvolvimento físico e moral da 
espécie humana ), unificando todo o universo religioso umbandista.” 
(SARACENI, 2011, p. 26.) 



26 

 

O Orixá, no Candomblé, é um ancestral que através dos seus feitos nesta 

terra foi reconhecido por toda humanidade e habita em outro plano espiritual como 

deuses.  

O culto aos orixás é a base fé candomblecista. Cada Orixá tem seu toque 

específico, entoado através dos tambores Run (o maior tambor), Rumpi (o tambor 

médio)  e Lê (o menor) que são tocados com aguidavi. Em algumas casas o agogô e 

o xequerê também são usados como instrumento pelos Alabê(homens com função 

de cantar pontos específicos para cada Orixá no terreiro) para chamar os Orixás ao 

terreiro e através do transe  entrarem em contato com os filhos de santo mediante a 

incorporação. 

“As religiões africanas caracterizavam-se, como ainda hoje, pela crença em 
deuses que incorporam em seus filhos. São também religiões baseadas na 
magia. O sacerdote, ao manipular objetos como pedras, ervas, amuletos e 
fazer sacrifício de animais, rezas e invocações secretas, acredita poder 
entrar em contato com os deuses, conhecer o futuro, curar doenças, 
melhorar a sorte e transformar o destino das pessoas. (CAPPELLI, 2010, 
p.331.) 

 

Cada Orixá tem sua dança, sua vestimenta, sua comida e seu toque  próprio.  

A fé candomblecista também possui proibições que os Orixás impõe para seus filhos 

e filhas, como não comer determinado alimento ou não usar determinada cor, por 

exemplo. As danças são sempre no sentido anti-horário a fim de mostrar  que o 

mundo e o tempo que vivem são outros completamente diferentes dos homens. 

No Candomblé, os Orixás dançam e liberam seu axé no terreiro, não há 

conversa ou consulta com eles. As consultas são feitas através do búzios pelo pai ou 

Mãe de santo, o responsável da casa de santo. O jogo de búzios é conduzido pelo 

Orixá Ifá, o qual é responsável por mostrar os “odus”, caminho a ser seguido pelo 

consulente para resolver suas questões. 

Cappelli (2010) explica que embora o Candomblé seja de origem nagô, a 

palavra “Candomblé” é de origem banta, sendo  a aglutinação da palavra 

“kiandombe”( negro) + “mbele” ( casa), ficando  “casa de negro”. 
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Os primeiros terreiros de candomblé surgiram em 1830, no Brasil. O Terreiro 

Casa Branca é de origem Nagô e  foi o primeiro a ser fundado por três negras 

africanas, chamadas IyáDetá, IyáKalá e IyáNassô. Após uma divergência surgiu o 

Gantuáe logo após o Ilê Axé Opô Afonjá. Esses terreiros foram a referência do que 

se entende por Candomblé. Ficaram conhecidos como a “Santíssima trindade do 

Candomblé baiano”. 

“Segundo tradição oral e documentação existentes, o templo afro-brasileiro 
mais antigo de Salvador — e talvez o mais antigo do País em 
funcionamento — tem sua fundação na década de 1830. (SERRA, 2008, p. 
1). De acordo com Serra (2008, p. 3) “as raízes místicas do Terreiro da 
Casa Branca do Engenho Velho o ligam de maneira muito especial com as 
antigas cidades africanas (iorubanas) de Oió e de Ketu”. O nome — Ilê Axé 
IyáNassôOká — faz referência à sua fundadora, conhecida como IyáNassô, 
alcunha que, na verdade, não é um nome próprio, mas um importante título 
de sacerdotisa do Império Africano de Óio. Além de IyáNassô, diz a tradição 
que mais duas sacerdotisas colaboraram na fundação do 
templo, IyáAdetá e IyáAcalá, além do sacerdote BamboxéObitikô, todos 
vindos da cidade de Ketu. Já o nome Casa Branca deriva da construção 
principal do terreiro que é uma casa 
destacor.(http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar) 

 

O Candomblé é uma religião brasileira, assim como a Umbanda, pois não 

existe Candomblé na África. Nos países africanos cada lugar tinha autonomia de 

cultuar a divindades diferentes, desta forma cada cidade possuía seu próprio Orixá.  

“Sendo assim, cada nação cultuava somente sua divindade principal, como, 
por exemplo, a cidade de Oyó que fazia culto a Xangô, a cidade de Irê que 
fazia culto a Ogum ou a cidade de Ketu que fazia culto a Oxóssi. Foi 
somente após a travessia do atlântico durante o tráfico negreiro que esses 
africanos de diversos lugares se encontraram e formaram uma religião que 
agregava os diversos deuses que estavam inicialmente separados em 
território africano (CAPPELLI, 2010, p. 340.) 

 

Durante o período da escravidão, com o tráfico de negros de origens 

diferentes para o mesmo lugar, foi que o Candomblé surgiu através da necessidade 

de agregar os diversos deuses africanos em um único panteão para ser cultuado. 

Logo, o  Candomblé é o  resultado do acordo dos negros de origens diferentes de 

como se cultuariam os Orixás e quais iriam ser louvados nos rituais. 
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A criação do Candomblé também foi uma forma de criar laços de 

solidariedade entre esses negros que tiveram seus laços familiares rompidos e sua 

dignidade humana violada, tornando-se escravos em terras desconhecidas. 

Como já foi mencionado, não foram todos os Orixás que vieram a ser 

cultuados no Brasil. Haviam muitos outros Orixás que não fizeram a travessia  nos 

navios negreiros. Segundo Cappelli( 2010) os principais Orixás que chegaram aqui 

foram Oxalá, Xangô, Ogum, Oxossi, Omulu, Oxumarê, Exu, Iemanjá, Oxum, Iansã, 

Nanâ, Ossaim e Ifá.  

“Entre os principais podemos citar: Oxalá: divindade da criação dos seres 
humanos; soberano que tudo comanda;Xangô: divindade dos trovões, da 
pedreira e da justiça; Ogum: governa o ferro, a metalurgia, a guerra. É o 
dono dos caminhos, da tecnologia e das oportunidades de realização 
pessoal; Oxossi: divindade das florestas e da caça; Omolu: divindade da 
transformação, da peste, da varíola e das doenças contagiosas Oxumarê: 
divindade serpente que controla as chuvas e o arco-íris, a fertilidade das 
terras e, em consequência, as boas colheitas; Exu: o grande mensageiro, 
responsável pelo contato entre os demais orixás e os humanos, guardião 
dos templos, das casas e das pessoas; Iemanjá: divindade da fertilidade e 
das águas salgadas; Oxum: divindade da beleza e das águas doces, dona 
do ouro e da vaidade; Iansã: divindade dos raios e das tempestades, dos 
ventose dos relâmpagos. Soberana dos espíritos dos mortos, que 
encaminha para o outro mundo;Nanã: divindade guardiã do saber ancestral, 
uma das mais velhas, da lama teria feito os seres humanos; Ossaim: 
divindade das ervas e das folhas. Sem sua ciência nenhum remédio mágico 
funciona; Ifá: divindade conhecedora do destino dos homens, que detém o 
saber do oráculo, que ensina a resolver todo problema ou aflição.” 
(CAPPELLI, 2010, p.341) 

 

Para se obter um cargo dentro de um terreiro de Candomblé é necessário que 

o filho no santo participe de todos os rituais, busque sempre conhecimento com os 

mais velhos da casa, pois a ancestralidade é a base da fé das religiões afro 

brasileiras.  

Diferente do que ocorre na Igreja Católica ou em outras religiões, onde o fiel 

que almeja o sacerdócio deve se separar da vida cotidiana e mundana, não possuir 

vícios e uma vida moral perfeita para se dedicar ao seminário. Isso não ocorre aos 

que buscam o sacerdócio nas casas de matriz africana, pois para ser sacerdote não 

é necessário se desvincular da vida social cotidiana, apenas seguir preceitos 

orientados pelos Orixás e os dirigentes da casa. 



29 

 

Nos dias de hoje é comum encontrar terreiros ou roças de Candomblé que sejam 

híbridas, realizando tanto  trabalhos de umbanda quanto de Candomblé. 

 

1.3 – Trabalhos Sociais Realizados nos Terreiros de  Umbanda e de Candomblé 

 

O trabalho social realizado no campo religioso de matrizes africanas possui 

práticas assistencialistas como também promovem ações sociais que visam a 

garantia de direitos, a ampliação da cidadania, através de práticas políticas e de 

ações afirmativas de combate ao racismo, de gênero e de combate a intolerância 

religiosa, por exemplo. 

A rede de solidariedade presente nos terreiros de Umbanda e Candomblé realiza 

ações de promoção de saúde, segurança, acolhimento, ações educativas e culturais, 

por exemplo.  

“Muitas  destas “novas formas de exercício da cidadania”, no que tange às 
práticas políticas próprias das redes religiosas de matrizes africanas, 
carecem ainda de conhecimento e reconhecimento – acadêmico e social. 
Nosso entendimento é o de que , neste contexto, as práticas políticas estão 
consubstanciadas naquilo que aqui denominamos “ações sociais”. 
(FONSECA, 2013, p.65.)  

 

Existem muitos militantes que compreendem a necessidade de uma sociedade 

civil ativa, que busca parcerias com o Estado no que se refere a implementações de 

políticas públicas para intervir nas questões sociais que são vivenciadas pelos 

praticantes da fé, visto que muitas casa de santo encontram-se nas áreas mais 

pobres da cidade e em lugares afastados dos centros comerciais ( áreas rurais), 

onde não há muita infraestrutura local.  

“ Embora essencialmente, no que tange às ações sociais, o que as casas de 
religiões de matrizes africanas desejam seja justamente superar  exclusões 
sociais, garantir diretos de cidadania e defender a dignidade humana, na 
imensa maioria dos casos estudados não é possível falar em Serviço Social, 
ou de Assistência Social , posto que: 1) a grande maioria das ações sociais 
não se dá através de políticas públicas; 2) não estão reguladas pela LOAS; 
3) não são conduzidas por um assistente social responsável por estas junto 
àquelas instituições, pois:  
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Art.9ª. O funcionamento das entidades e organizações de assistência 
social depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de 
Assistência Social (...) 

§ 3º. A inscrição da entidade (...) é condição essencial para o 
encaminhamento de pedido de registro e de certificado de entidade 
beneficente de assistência social junto ao Conselho Nacional de Assistência 
Social (...) ( FONSECA, 2013, p. 68.) 

 

Segundo Fonseca, são realizadas regularmente mais de 1008 ações sociais 

nas casas de religiões de matrizes africanas no Estado do Rio de Janeiro, com mais 

de 59 formas diferentes de executá-las. Dentre elas, estão as ações afirmativas 

referentes a população negra, tais como o resgate cultural afrodescendente, cursos 

de história do negro, cursos de capacitação e profissionalizante de artesanato 

afrobrasileiro, fantasias, fios de conta, instrumentos, cursos de artes, curso de 

ioruba, cursos sobre as religiões, conscientização religiosa, atividades culturais, 

capoeira, maracatu, jongo, maculelê, coral afro, dança afro, cantigas iorubas, rodas 

de literatura e contação de história africana. 

Também se exerce atividades em ações de combate à fome, atenção à 

população local, promoção de cidadania, proteção a diversidade, geração de 

emprego e renda, ações educacionais com ênfase em criança, adolescente e adulto, 

acolhimento de indivíduos em situação de vulnerabilidade social, defesa direitos 

humanos, questões habitacionais e acesso à cidade, preservação ambiental, além 

de assistência espiritual nos presídios e apoio a menores infratores. 

As casas religiosas de matrizes africanas contam com apoio e parcerias do 

poder público, empresas, fundações, ONGs, redes sociais e/ou membros 

frequentadores dos terreiros para realizar as ações sociais. 

“Com respeito às parcerias para o desenvolvimento de ações sociais, 
apenas pouco mais de 30% das casas atestam contar com apoio 
sistemático de distintas ordens para este fim. Lembrando que mais de 60% 
das casas pesquisadas afirmam realizar ações sociais de forma regular , 
possível constatar que quase um terço das casas pesquisas cumpre os 
papéis sociais antes descritos, extraindo apenas de si mesmas os recursos 
materiais e humanos para fazê-lo. (...) Merece destaque a frequência inferior 
a 6% das casas que contam com a parceria do poder público para o 
desenvolvimento do seu papel de agente mitigador de mazelas sociais, um 
aspecto que já se mostrou claramente através de algumas das variáveis 
anteriores.” ( FONSECA, 2013, p. 90.) 
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 Fonseca (2013) explica que os terreiros são uma forma de resistência a 

lógica capitalista, pois promove a cidadania e a emancipação dos membros da 

comunidade. “(...) algumas casas de religiões de matrizes africanas vêm atuando 

como verdadeiros ‘quilombos urbanos’, no Rio de janeiro, cumprindo o papel de 

centros de referência de território étnicos de resistência.”  

Em alguns terreiros há cursos de pré-vestibular gratuito, trabalhos de 

educação comunitária, apoio jurídico e contábeis. Sem contar que muitos 

responsáveis pelos terreiros mãe e pai no santo participam diretamente na política 

através de movimentos sociais  contra intolerância religiosa, violência contra mulher, 

contra a homofobia, entre outros. Contribuindo para trazer esses debates para 

dentro dos terreiros. 

As ações sociais realizadas nos terreiros estendem-se também para o 

cuidados ambiental, através de palestras sobre preservação do meio ambiente, 

hortas comunitárias, reflorestamento com espécies endêmicas.  

Segundo Fonseca: são 186.936 pessoas que são beneficiadas pelas ações 

sociais realizadas pelas 847 casas de santo dos 30 municípios do Rio de Janeiro, 

sendo as ações de combate à fome a prioridade para todas as denominações. 

No Candomblé, 75% das casas de santo do estado do Rio de Janeiro dão 

ênfase às ações afirmativas para a população negra e projetos educativos, onde se 

tem por base a identidade e a resistência negra. Na Umbanda, 15% das casas 

pesquisadas tem  maior ênfase na proteção à diversidade e no acolhimento das 

pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

“Aqui a questão racial parece perder centralidade política, no que tange às 
ações sociais, para dar precedência à busca da dignidade humana. Neste 
contexto, as ações que parecem ocupar mais as casas de Umbanda são: os 
trabalhos de educação comunitária; a participação política em movimentos 
sociais de saúde e relativos à violência contra a mulher, às relações de 
gênero e à defesa da cidadania; oferta de apoio jurídico e contábeis; os 
trabalhos com leprosos , cegos, cadeirantes e idosos; a assistência 
espiritual em presídios e o apoio a jovens infratores, dentre muitos outros de 
natureza semelhante.” ( FONSECA, 2013, p. 99.) 
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Capítulo II – Degradação e Resistência: Experiência s vivenciadas nos terreiros 

de Umbanda e Candomblé 

 

2.1 O processo de demonização das religiões de matr izes africanas e a 

Estigmatização  dos espaços ocupados pela Umbanda e  pelo Candomblé 

 

Os espaços ocupados pelos seguimentos religiosos de origem africana são 

mínimos e continuamente sofrem os efeitos do processo de demonização que 

sempre passou a cultura afrobrasileira. Tendo seus ritos e práticas demonizadas por 

uma cultura intolerante que propaga a violência e o racismo como práticas religiosas.  

Durante muitos anos de diáspora  da África para o Brasil vários grupos e 

etnias foram trazidos a força para trabalharem como escravos, esse processo 

vivenciado pelos politeístas africanos e monoteístas europeus deu origem a novas 

religiões como o Candomblé e a Umbanda. Essas religiões são brasileiras, 

nasceram neste solo, tendo por base a resistência, pois sua fundação foi 

atravessada por muita intolerância, violência e preconceito motivado principalmente 

pela semelhança  do Orixá Exu com a figura do diabo na crença cristã. 

Em função da comparação do Orixá Exu com o diabo o tráfico de negros 

africanos para o Brasil era legitimado pela Igreja Católica, pois acreditavam que seus 

rituais eram cultos satânicos que precisavam ser convertidos ao cristianismo e 

modificar seus costumes. Essa visão destorcida da cultura africana contribuiu para 

que o comércio dos escravos negros transformasse uma significativa parcela de 

seres humanos em mercadoria.  

O Orixá Exu possui qualidades diferentes dos santos católicos, ele está muito 

longe de ter uma moral perfeita para os padrões cristãos. Exu é um Orixá rebelde 

que contraria as regras impostas, possui uma personalidade suscetível, é vaidoso, 

vingativo, oposto a pureza cristã. Devido a essas características, logo no primeiro 

contato que os europeus tiveram com a cerimônia dedicada a Exu, este se tornou o 

“diabo” da bíblia. 
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Segundo Prandi, o autor do livro “ Mitologia das Orixás”, um dos primeiros 

relatos feitos sobre Exu foi em 1789, que mostra o Orixá como tendo seus membros 

sexuais feitos de terra e sendo tão grandes que tornam-se desproporcionais ao resto 

do corpo. Em 1857 o pastor Thomas Bowen declara que na língua ioruba diabo é 

Exu. Em 1885 Pierre Bouche escreveu sobre os negros dizendo que eles 

reconhecem em satã o poder da possessão, pois o chamam de Elegbara ( aquele 

que se apodera de nós). Em 1884 o Padre Baudim, o qual era responsável pela 

Sociedade das Missões africanas de Lyon, escreveu sobre o panteão africano. 

Sobre Exu, relatou ser o chefe de todos os espíritos malignos, reconhecendo como 

“o forte”, o “ gênio do bastão nodoso”. Sendo ele tão cruel e malfeitor ninguém 

poderia sair para trabalhar sem lhe oferecer um sacrifício antes. Sua crueldade se 

expandia a ponto das pessoas contarem com seu poder para se vingar do inimigo, 

dando-lhe uma oferenda com água ardente conseguia a destruição daquele que 

atrapalhava seu caminho. 

O Padre Baudim escreveu detalhadamente a cerimônia realizada à Exu. 

Segundo ele em dias especiais a imagem de Exu era inundada de azeite de dendê e 

sangue de galinha. Uma vez ao ano o “feiticeiro de Exu” comprava um escravo para 

ser sacrificado e água ardente para animar a dança. Esses relatos feito pelo Padre 

até hoje permeiam a mente das pessoas. É fácil observar como está entranhado no 

imaginário coletivo o Orixá Exu como demônio, o inimigo de Deus. Essa visão não 

se apresenta apenas na mente dos fieis cristãos. Nos pontos cantados nas giras de 

umbanda, exu vem representado também como o diabo. 

Alguns trechos de pontos cantados nas giras de umbanda: “... Quem tem 
exu não pode ter querer, quem trabalha com o diabo, agora que eu quero 
ver... Desde menino minha mãe já me dizia presta conta ao diabo pra fugir 
da covardia... Quando passar na encruzilhada não precisa olhar para trás, 
desde menininho meu anjo da guarda é satanás..."  

          

A visão destorcida do Orixá mensageiro Exu traz além da crueldade e da 

vingança o sexo , a luxúria e a sedução como algo pecaminoso derivado do maligno, 

não algo natural inerente ao ser humano. 

Exu é um Orixá incompreendido e julgado erroneamente há anos, visto que 

ele é o Orixá responsável pela comunicação , é um mensageiro que traz os 

conselhos e as ordens dos Orixás à Terra (Aiê), fazendo a comunicação entre os 
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dois mundos, Aiê e Orum, habitação dos orixás. Nos jogos de búzios, por exemplo, é 

Exu que se encarrega de passar as informações ao sacerdote que abre o jogo e as 

instruções que o consulente necessita. 

Segundo Prandi (2005): “Exu é aquele que tem o poder de quebrar a tradição, 

por as regras em questão, romper a norma e promover a mudança”. Além de ser o 

Orixá da reprodução humana, da sexualidade. É ele quem garante uma família de 

numerosos filhos e uma vida sexual ativa. 

No processo do sincretismo religioso os Orixás foram se “ajustando” aos 

santos católicos. Oxalá recebeu o título de Jesus Cristo por ser o Orixá criador da 

humanidade. Iansã , Oxum e Yemanjá , por exemplo, foram sincretizadas como as 

grandes mães, Santa Bárbara, Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora dos 

Navegantes. 

 Os Orixás femininos com a sincretização perderam suas características mais 

mundanas, como a vaidade a sexualidade e a agressividade para tornarem criaturas 

santas, doces, sensíveis e maternais. As características que divergiam do 

fundamento moral cristão para as mulheres foi dado as Pombagiras, a Exu fêmea, 

que trabalham junto com Exu e esbanjam sensualidade nas giras. 

Desta forma foi formado o sincretismo das religiões de matrizes africanas com 

os santos católicos aqui no Brasil. E até hoje essa visão permeia todas as instâncias 

da nossa cultura.  

A imagem do Orixá Exu também ganhou nova forma, perdeu a exposição dos 

seus órgãos sexuais e ganhou chifres, rabo e pé de bode. Nos rituais de Umbanda, 

durante as giras de “Povo de Rua” (Exu e Pombagira) ao incorporar um exu o 

médium faz uso de capa preta, cartola, tridente, fuma cigarro ou charuto, toma 

bebidas alcoólicas, torce os braços e a mão para trás, fala palavrões e soltam 

gargalhadas assustadoras, como um verdadeiro enviado das trevas. Muito diferente 

do Orixá brincalhão, comunicativo e mantenedor da vida através da procriação e do 

desejo sexual. 

Na umbanda há um seguimento que é regido pela personificação judaico 

cristã de Exu, a quimbanda. Lá os espíritos desencarnados ( entidades) trabalham 

sem valores éticos ou morais. Todos os pedidos são atendidos pelos exus e 
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pombagiras que em terreiros de umbanda as entidades se negaram a atender, pois 

um dos preceitos da umbanda é a evolução espiritual e mesmo os exus e as 

pombagiras trabalham para caridade no auxílio aos encarnados, dando-lhes 

conselhos, abrindo portas de emprego, curando doenças e dando conselhos 

amorosos. Na umbanda não é permitido fazer nenhum pedido que possa fazer mal a 

outrem, não se pode pedir a morte de um adversário, nem para adoecer uma 

pessoa. São pedidos que só podem ser atendidos na quimbanda. 

Já existem terreiros de umbanda que cultuam Exu como seres iluminados que 

trabalham no astral como guardiões de portais, permitindo ou negando a entrada 

dos espíritos em determinados lugares. Assim como também trabalham como 

seguranças dos médiuns do terreiro. Essa visão de Exu se aproxima muito do 

kardecismo, a qual através dos sucessivos trabalhos de caridade o espírito ou a 

entidade atingem a iluminação. 

Embora Exu seja visto e cultuado de formas diversas, as religiões cristãs, 

especialmente as evangélicas não abrem mão de utilizarem os meios de 

comunicação para massificar a visão do Orixá como o diabo atribuindo à ele as 

inúmeras maldades presentes no mundo. 

Os programas evangélicos de televisão, de rádio e até os jornais evangélicos 

que correm no país contribuem para uma visão destorcida e preconceituosa das 

religiões de matrizes africana, pois o que ocorrem nesses programas é um 

exorcismo em praticantes de umbanda e candomblé, transformando as religiões 

afro-brasileiras em “religião do diabo” e seus freqüentadores em “satânistas”.  

Em programas televisivos da Igreja Universal do Reino de Deus as entidades 

de umbanda, candomblé e os espíritos do kardecismo são exorcizados pelos 

pastores nos palcos. Durante esse processo exu e pomba gira se destacam como a 

personificação do diabo e sua auxiliar  nas maldades contra os cristãos, filhos de 

Deus. 

 As obras atribuídas à eles vão desde desemprego à crise familiar. Os 

debates sobre injustiça social e problemas estruturais, ambos oriundos do modo de 

produção capitalista são deixados de lado, pois para os neopentecostais todas 
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essas questões tem origem no diabo (exu) e não no sistema econômico e político 

vigente. 

A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) se tornou uma instituição 

religiosa radical e intolerante tendo como marco a distribuição do livro “Orixás, 

caboclos e Guias: Santos ou Demônios?” que enaltece a demonização dos 

seguimentos religiosos de matrizes africana.  

Segundo o autor do livro e fundador da IURD, Bispo Edir Macedo (1997), “as 

religiões afro-brasileiras são seitas, pois não são revelações divinas e não tem 

embasamento bíblico. São elas as responsáveis pelas mazelas sociais e por todo 

impedimento de prosperidade financeira”. 

 Por ser adepto a teologia da prosperidade, ele propaga que vida financeira 

prospera só é possível por meio da conversão à Cristo, pois é através da riqueza 

material que Deus mostra a satisfação dele na conduta do cristão. Bispo Macedo 

também se apresenta como especialista em demologia e conhecedor profundo das 

artimanhas do diabo por ter em sua juventude participado de rituais afro-brasileiros. 

Com todo esse discurso apelativo ele se coloca como o salvador dos frequentadores 

das casas de santo e os convidam a participar da campanha da libertação, a fim de 

serem exorcizados para começarem a prosperar financeiramente na vida. 

Segundo Prandi (2001) os neopentecostais acreditam que há “um pacto 

firmado entre as entidades demoníacas para se apossar dos homens e os 

destruírem pela doença, pelo infortúnio e pela morte.”  

Além dos neopentecostais outro seguimento que tem perseguido as religiões 

afro-brasileiras é a igreja católica, que tem vivenciado a “renovação carismática”. 

Essa visão traz a liberdade de adorar a Deus com os dons do Espírito Santo, 

quebrando a frieza das missas trazendo mais emoção e manifestações espirituais 

para dentro das igrejas. No entanto, juntamente com essa liberdade espiritual dos 

fieis vem à intransigência com as outras religiões, principalmente a intolerância com 

os ritos de matrizes africanas, propagando também a demonização das entidades e 

Orixás de Umbanda e Candomblé. 
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Segundo Prandi ( 2001) está de volta a velha “ perseguição católica aos 

cultos afro brasileiros, agora sem contar com o braço armado do Estado, cuja 

polícia, pelo menos até início da década de 1940, prendia praticantes e fechava 

terreiros.” 

 A não compreensão do valor histórico/cultural que as religiões de matrizes 

africanas possuem impulsiona o preconceito com os praticantes da fé, a 

discriminação e a segregação social. As religiões afro-brasileiras ainda constituem 

minoria em quantidade de fiéis e se mantem na invisibilidade em muitos lugares para 

se protegerem dessa “cultura de ódio” e intolerância fomentada pelos seguimentos 

neopentecostais no Brasil, que apoiam a destruição de terreiros e o exorcismo de 

seus frequentadores. 

O processo de cristianização dos Orixás foi que deu início à transformação de 

Exu em diabo durante o período de escravidão. Hoje após muitas lutas, de alguns 

terreiros, para abandonar o sincretismo católico   Exu tem recuperado o seu lugar de 

Orixá mensageiro e em algumas casas de santo já se observa o culto genuíno desse 

Orixá.  

Embora a mudança já tenha começado com o processo de dessincretização 

ainda haverá muita luta para que essa mudança também ocorra no imaginário 

coletivo e exu seja desatrelado definitivamente da imagem do diabo, inimigo da 

humanidade.  

A estigmatização dos espaços ocupados pelas religiões de matrizes africanas 

sempre ocorreram no Brasil. Na Bahia em 1972 a 1976 a lei 3.097 era aplicada as 

casas de santo, obrigando todos os terreiros a se registrarem na Delegacia de 

Polícia da Circunscrição. Na Paraíba, a lei aprovada em 1966 obrigava os chefes de 

terreiros passarem por exames psiquiátricos que comprovassem sua sanidade 

mental.  

No período colonial as leis puniam as pessoas que discordassem da religião 

imposta pelos senhores de escravos com penas corporais. Haviam decretos que 

obrigavam os escravos a se converterem ao catolicismo.  Segundo Pestana (2014), 

 “O Decreto de 1832 obrigava negros escravizados a se converterem à religião 

oficial, o Catolicismo, e se acusados de feitiçaria, poderiam ser condenados à pena 
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de morte”.  Mesmo com a abolição da lei que obrigava a conversão à religião oficial 

do Estado, após a proclamação da República o Código Penal continuou tratando 

como crime o espiritismo e o curandeirismo.  

Da mesma forma após a Constituição de 1988 declarar a liberdade religiosa 

como direito fundamental de todos e garantir o tratamento igualitário aos seres 

humanos independente da fé que professem, ainda há um forte preconceito e uma 

grande intolerância com a cultura negra. Neste panorama social muitos filhos de 

santo silenciam sua fé. Nas favelas, onde grupos protestantes apoiam traficantes de 

drogas para destruírem os terreiros a fim de acabar com os ritos afro-brasileiros o 

silêncio se torna uma forma de resistência à cultura do medo imposta pelos 

intolerantes do axé. 

A Comissão de Combate a Intolerância Religiosa ( CCIR) criada em 2008, 

busca junto ao Ministério Público medidas de segurança para os terreiros que tem 

sido perseguido e a punição dos intolerantes  segundo a lei.  

De acordo Giacomini (2013), são nas ruas, na via pública, que mais 

frequentemente ocorrem as agressões e a discriminação. Na maioria dos casos a 

agressão é verbal, dirigindo ofensas aos religiosos, acusando-os de “filhos do 

demônio”, “adorador do diabo”, “macumbeiros”, entre outros. “ Mais de dois terços - 

67% - de todos os atos de agressão ou discriminação contra as religiões de matrizes 

africanas relatados acontecem em via pública.”  

“As ruas em que ocorrem os atos de agressão e de descriminação 
encontram-se geralmente muito próximas a uma casa religiosa. (...) a 
própria rua da casa de culto, assim como  as ruas vizinhas(sobretudo as 
encruzilhadas), as praças e cemitérios, avultam como lugares de forte 
incidência de casos, fazendo desse conjunto composto pela vizinhança 
espacial imediata da casa religiosa ou terreiro os locais privilegiados das 
ações agressivas e discriminatórias. ” (Giacomini, 2013, p.142.) 

  

Vale ressaltar que os praticantes da fé afro-brasileira fazem seus trabalhos 

espirituais além dos muros do terreiro, utilizando o espaço público para despachos, 

oferendas e rituais, tais como o cemitério, as encruzilhadas, as praças, a praia, os 

parques e as cachoeiras, por exemplo. Desta forma fica clara a compreensão das 

ações discriminatória e agressivas em espaços públicos, principalmente quando os 

religiosos de matrizes africanas estão realizando alguns de seus preceitos e vestido 
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com as roupas de santo, utilizando suas guias e as vestimentas próprias para 

ocasião. 

As casas de culto também sofrem com as ações dos intolerantes, são 

apedrejamentos, invasão, destruição de imagens, pichação da fachada do terreiro, 

acusação de venda de tóxicos ou de manter menores em cárcere privado, ameaça 

de expulsão ou perseguição do proprietário do imóvel, entre outros problemas que 

os sacerdotes e sacerdotisas passam para manter sua casa de santo aberta. 

 

2.2  Violências sofridas pelos praticantes da fé  

Não é de hoje que os devotos aos Orixás sofrem os desdobramentos da 

intolerância religiosa. Não há distinção de credo, Candomblé ou Umbanda, por 

exemplo. Todos os que cultuam as divindades africanas recebem o mesmo estigma, 

“ os macumbeiros”. Embora macumba seja uma árvore de origem africana e um 

instrumento musical de percussão utilizado em cerimônias africanas, essa palavra 

acabou se tornando uma forma pejorativa de se referir a todas as manifestações 

religiosas de matrizes africanas e macumbeiros todos os praticantes da fé. 

A intolerância religiosa demonstrada através de atitudes violentas, gestos e 

palavras agressivas revelam o preconceito e a falta de respeito às diferentes crenças 

religiosas. Ameaçam a liberdade, a democracia e a ideia de uma sociedade baseada 

na cultura da paz. Devido a esses fatores os intolerantes devem ser tratados como 

criminosos, pois a intolerância constitui uma grave violação dos direitos humanos. 

Mesmo após a Constituição de 1988 declarar a liberdade religiosa como um 

valor fundamental da democracia a intolerância religiosa continua assumindo um 

caráter racial que se mantém intacta ao longo da história brasileira desde o período 

da escravização, no qual a cultura negra era vista como pratica primitiva, agressiva 

aos “bons costumes” e associada à coisas do diabo. 

O texto Constitucional assegura a liberdade de crença à todos os brasileiros, 

no entanto a intolerância e a discriminação étnico-racial vêm fazendo parte do 

cotidiano social.  
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Tais atos violentos contra os fies do axé, como a invasão e a depredação do 

Centro Espírita Cruz de Oxalá no Catete - Rio de Janeiro,  as invasões aos terreiros 

feitas por traficantes de drogas, as depredações de  imagens e ameaças de morte 

aos religiosos de matriz africana que não quiseram se converter à fé cristã 

evangélica  em comunidades dominadas pela milícia, a perda provisória da guarda 

do filho caçula por uma mãe, pois a juíza entendeu que ela não tinha condições 

morais de criar a criança por ser candomblecista, a invasão e destruição de um 

terreiro na zona sul por religiosos neopentecostais, a constante demonização da 

cultura afrobrasileira que fomentam o ódio e o preconceito através dos meios de 

comunicação, como jornais, rádios e televisão, contribuíram para que  diversos 

seguimentos sociais se unissem e lutassem pelo direito à liberdade religiosa.  

Foi criado em março de 2008 a  Comissão de Combate à Intolerância 

Religiosa no Rio de Janeiro ( CCIR)  formada pela sociedade civil com líderes e 

adeptos de inúmeras religiões (umbandistas, candomblecistas, espíritas, judeus, 

católicos, muçulmanos, malês, bahá’ís, evangélicos, hare Krshnas, budistas, 

ciganos, wiccanos, daimistas, evangélicos, ateus e agnósticos), como também 

membros da Comissão o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do Ministério Público 

e da Polícia Civil com objetivo de lutar pelo fim do preconceito e da estigmatização, 

defendendo uma cultura de paz, através do respeito a liberdade de culto. 

Em 2009 a orla de Copacabana contou com mais de 10.000 pessoas que 

protestaram contra a intolerância religiosa no país, em 21 de setembro de 2014 

foram mais de 180.000 pessoas a participarem do protesto. Além dessa mobilização 

na orla de Copacabana a CCIR também construiu o  Fórum de Diálogo Inter-

religioso e elaborou a base do Plano Nacional de Combate à Intolerância Religiosa 

durante o governo do Presidente Inácio Lula da Silva e distribuiu em delegacias, 

templos, terreiros, igrejas e centros espíritas o Guia de Luta contra a Intolerância 

Religiosa e Racismo, com objetivo de orientar a sociedade civil diante dos casos de 

intolerância religiosa.  

A Comissão, criou também um  programa para atendimento às vítimas de 

intolerância religiosa e atualizou  o sistema de registro de ocorrências com a Lei 

7716/89 (Lei Caó), que prevê pena de um a cinco anos de reclusão para crimes 

praticados por intolerantes religiosos na Polícia Civil do Rio de Janeiro. 
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Segundo Rocha (2012), a intolerância religiosa tem causado danos à 

dignidade da população afrobrasileira e aos brancos que praticam as religiões de 

matrizes africanas afetando sua auto- estima, gerando medo de explanar sua fé, 

instabilidade e traumas emocionais. Os praticantes da fé afrobrasileira tem uma 

maneira peculiar de cultuar seus Orixás, eles possuem a tarefa de cuidar do seu 

Orixá e a ele dedicar sacrifícios, oferendas e cuidados especiais, sendo de grande 

importância a relação dos devotos com os seus deuses que eles emprestam os seus 

corpos físicos e muitas vezes se abdicam de prazeres em prol das obrigações. 

Segundo Barbosa (2012 p. 85) tal “relação é tão íntima, que muitos aspectos da 

personalidade dos Orixás se assemelham com a personalidade dos seus filhos.” 

Pelos laços entre devotos e Orixás serem tão estreitos há um real sofrimento e 

constrangimento que passam os praticantes da fé quando são alvos de ações 

violentas e preconceituosas, pois não é fácil encobrir a fé quando sua pratica se 

estende para além dos muros do terreiro.  

Giacomini (2013) diz ser nas ruas, nos espaços públicos a maior incidência de 

atos de agressão e discriminação contra os praticantes da fé afrobrasileira, 

geralmente próximo as casas religiosas. Além das ruas, os atos discriminatórios 

ocorrem em transportes públicos, escolas, colégios, matas, cachoeiras e locais de 

trabalho.  

Os meios de comunicação (jornais, rádios, internet, televisão) tem propagado 

mensagens repletas de preconceito e intolerância religiosa, como é o caso do jornal 

da Igreja Universal do Reino de Deus ( IURD), a “Folha Universal” que  escreveu 

uma matéria que trazia como manchete a seguinte frase, “ Macumbeiros charlatões 

lesam o bolso e a vida dos clientes” com a foto da Mãe Gilda do terreiro Axé Abassá 

de Ogum em Salvador.  

Após ver a matéria e sua foto estampada no jornal evangélico a Mãe Gilda 

sofreu um enfarto e faleceu. A IURD foi condenada a indenizar os herdeiros da 

sacerdotisa por danos morais4. Como homenagem à Mãe no Santo Gildásia dos 

Santos e Santos ( Mãe Gilda) o Dia Nacional de Intolerância Religiosa foi substituído 

em 2007 através da lei 11.635 para o Dia 21 de janeiro. 

                                                           
4 Disponível em: http://www.aatr.org.br/Artigos/Universal_condenada.htm Acesso em : 12/04/15 
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Segundo Giacomini (2013), “cerca de 55% das ações de intolerância que não 

ocorrem em locais públicos tiveram a casa de santo como alvo”. Os apedrejamentos, 

a invasão, a destruição de imagens, pichação, entre outras atitudes vândalas fazem, 

ou fizeram, parte de mais da metade da rotina das casas de santos seja de 

Umbanda ou de Candomblé no país. 

De acordo com sua pesquisa os agressores com a maior incidência dos casos 

são evangélicos, aparecendo em primeiro lugar como protagonista dos atos de 

agressão e vizinhos evangélicos aparecendo como a segunda categoria que mais 

cometem atos discriminatórios. Esses dois seguimentos somam juntos 59% dos 

agressores e intolerantes religiosos, seguido de colegas de turma, professores, 

direitos de escola e colegas de trabalho. 3% dos casos de agressão são cometidas 

por praticantes de outras religiões, como testemunhas de Jeová, católicos e Judeus 

e 1% dos casos os agressores são polícias. 

As denuncias de intolerância religiosa as crenças de matrizes africanas 

recebidas pelo Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República cresceu mais de 600% de 2011 a 2012, segundo dados do jornal do 

Senado5. Mesmo tendo esse crescimento exorbitante ele não vem de fato mostrar o 

que ocorre na íntegra, pois muitos dos casos não chegam ao conhecimento do 

poder público. Ainda tem muita gente que sofre as agressões em silêncio, não 

apresentam queixas às delegacias ou a órgãos estaduais de proteção aos direitos 

humanos, muito menos fazem denúncia ao Ministério Público, talvez motivado pelo 

medo de uma retaliação ou por falta de conhecimento de como proceder diante de 

uma atitude intolerante e ofensiva ou aonde ir para encontrar um apoio institucional. 

São Paulo conta com uma delegacia especializada em  Crimes Raciais e 

Delitos de Intolerância (Decradi),  um órgão público criado para combater os crimes 

de racismo e homofobia, preconceito e intolerância, sobretudo religiosa contra as 

religiões de matriz africana. No estado do Rio de Janeiro há  o Núcleo de Combate a 

Intolerância Religiosa que atua na Polícia Civil, visando orientar policiais e vítimas 

quanto aos procedimentos corretos, também há o Centro de Promoção da Liberdade 

Religiosa e Direitos Humanos ( CEPLIR ), um serviço para o enfrentamento da 

                                                           
5 Disponível em: http://www12.senado.gov.br/jornal/edicoes/2013/04/16/intolerancia-religiosa-e-crime-de-odio-
e-fere-a-dignidade  Acesso em: 12/04/15 
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intolerância religiosa e promoção dos direitos humanos, acolhendo e atendendo 

indivíduos e instituições discriminadas. 

 

A Revista África e Africanidade de novembro de 2011  traz alguns exemplos 

de filhos no santo que sofreram com a intolerância religiosa em silêncio, onde  o 

preconceito aconteceu dentro de casa. Não podendo falar abertamente sobre sua 

opção religiosa algumas pessoas acharam no silêncio o seu meio de resistência 

para continuar professando sua fé nos Orixás, diziam que iam viajar para poder fazer 

sua obrigações no Candomblé.   

Outros exemplos de praticantes da fé afrobrasileira, que optaram em expor 

abertamente sua fé sofreram retaliações dentro de casa, sendo expulsa do seu seio 

familiar, por pais cristãos evangélicos que não aprovavam a fé da filha, alegando ser 

“culto ao diabo”.  

Outro exemplo trazido pela Revista África e Africanidade são casos de 

professores umbandistas e candomblecistas  que por trabalharem em uma escola de 

freiras precisam omitir sua fé, mesmo vendo a forma preconceituosa com que as 

freiras falavam a respeito das religiões de matrizes africanas para não perderem 

seus empregos. 

Embora a escola tenha responsabilidade de educar e garantir que a 

convivência social seja mantida através do respeito às diferenças, mesmo com a 

promulgação da Lei 10.639/2003 que torna obrigatório o ensino sobre a História e a 

Cultura Afrobrasileira, as escolas brasileiras e o corpo docente ainda vivem os 

desdobramentos da intolerância religiosa no seu cotidiano. Ainda é necessário que 

os professores venham superar seus preconceitos para lidar com a diversidade 

cultural brasileira em sala de aula. 

O jornal O Globo de 24/03/2013, fez uma matéria sobre a “Fé imposta na sala 

de aula”, mostrando que a maioria dos colégios que oferecem a disciplina de “Ensino 

Religioso” não respeita a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que deixa 

claro que está disciplina é facultativa e não pode haver qualquer tipo de proselitismo, 

já que a escola é um espaço laico.   

No entanto alunos comentam que são obrigados a freqüentar as aulas de 

religião, rezar o Pai Nosso e Ave Maria antes de iniciar as aulas. Em São João do 
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Meriti uma aluna praticante do Candomblé revelou sofrer discriminação por três 

professoras evangélicas que tentam converte-la a todo o momento e ainda é 

obrigada a orar “ Pai bondoso livra-nos de todo espírito do mal e para quem é da 

macumba entrar para a igreja”. Segundo a estudante se ela não repetir essa oração 

é mandada para a direção. A diretora por sua vez, diz que a professora tem direito 

de ensinar o que achar certo. 

Outra aluna comenta que a amiga pediu para ser transferida de escola depois 

que “fez o Santo” ( prática do Candomblé em que a pessoa precisa raspar a cabeça 

e andar de vestimentas brancas durante um certo tempo) e a professora ao vê-la 

orou pedindo que Deus “tirasse o capeta do corpo dela e a levasse para a igreja.” 

Muitas manifestações de desrespeito motivadas pela intolerância religiosa 

acontecem pelo simples fato do praticante da fé afrobrasileira  aparecer em locais 

públicos com elementos que caracterizam o seu pertencimento ao terreiro. A maioria 

dos umbandistsa e candomblecistas já presenciaram em seu cotidiano algum ato de 

descriminação. Até em atitudes sutis do cotidiano social é possível perceber 

exemplo de humilhação e desprezo. 

O terreiro “ Centro Espírita Pai Benedito de Angola” sofreu no dia 7 de junho 

as expressões da intolerância religiosa. Cadeados foram arrombados, imagens 

foram quebradas e vários objetos sagrados jogados nas ruas.  Pai Costa, como é 

conhecido, relatou que mudou para o Rio de Janeiro a 26 anos e que nunca 

presenciou atos de tamanha intolerância como hoje tem visto. 

(http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/06/150625_intolerancia_religiosa). 

Outro caso que chamou a atenção foi à história da candomblecista Kaylane 

Campos de onze anos, que levou uma pedrada na cabeça após sair do barracão de 

Candomblé na Vila da Pena. Kaylane saiu com um grupo de amigas após a 

festividade em seu terreiro, elas usavam roupas que caracterizavam o seu 

pertencimento a fé afrobrasileira e foram ridicularizadas por um grupo de 

evangélicos que tinham a bíblia em punho. Eles dizem que elas eram do diabo e que 

Jesus iria voltar . Segundo Kaylane após a última frase “ Vai queimar no inferno” ela 

sentiu que havia sido atingida por uma pedra na cabeça.” O caso foi parar na 

delegacia e ainda esta sendo investigado. Até agora ninguém foi preso.  

(http://oglobo.globo.com/sociedade/religiao/lideres-religiosos-repudiam-pedrada-)  
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A revista África e Africanidade traz um relato de uma Yalorixá  que não tem o 

lixo proveniente do seu terreiro recolhido pelos garis da sua rua. Segunda ela o 

“caminhão recolhe o  lixo de todos do bairro, mas o lixo do barracão eles nem 

tocam”. (http://www.africaeafricanidades.com.br ) Atitude como essa revela a 

dificuldade do reconhecimento ao direito da liberdade religiosa no país, expressam o 

que historicamente o Estado brasileiro desenvolveu em relação às práticas religiosas 

afrobrasileiras.  

Ainda hoje se colhe os frutos de toda marginalização que sofreu a cultura 

negra no Brasil. São declarações e atitudes que estimulam o preconceito, o racismo, 

a homofobia e a intolerância.  Alguns casos ficaram famosos pela repercussão que 

tiveram no país, como o crime de intolerância religiosa cometido pelo pastor da 

Igreja Universal do Reino de Deus, Sérgio Von Helder, que em 1995 chutou uma 

imagem de Nossa senhora Aparecida em rede nacional de TV e o caso do pastor 

evangélico e atual deputado federal,  Marco Feliciano (PSC-SP), que foi reeleito 

deputado federal com quase 400 mil votos e ficou entre os cinco parlamentares mais 

votados de todo o Brasil, refletindo a visão  preconceituosa de partes da população 

brasileira. (http://noticias.gospelmais.com.br/400-mil-votos-marco-feliciano-reeleito-

deputado-federal)   

 Durante o período que foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da 

Câmara Marco Feliciano, através do twiter, declarou que os africanos eram 

descendentes de um ancestral amaldiçoado por Noé e que na África repousa a 

maldição, como o paganismo, a miséria, a doença e a fome. 

(http://noticias.gospelmais.com.br/400-mil-votos-marco-feliciano-reeleito-deputado-

federal). 

 Em 28 de maio de 2011 foi lançado  o “Mapa da Intolerância Religiosa – 

Violação ao Direito de Culto no Brasil” .  Esse trabalho foi criado pela  Associação 

Afro-Brasileira Movimento de Amor ao Próximo e contou com a ajuda do  secretário 

executivo Marcio Alexandre M. Gualberto, jornalista e  coordenador geral do Coletivo 

de Entidades Negras (CEN). 

 

 Esse Mapa tem por objetivo trazer visibilidade  aos casos de intolerância 

religiosa ocorridos no país nos últimos 10 anos, buscando denunciar os atos 

violentos  praticados por pessoas intolerantes assim como pelo Estado brasileiro, o 
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qual segundo o autor  “age, muitas vezes, como principal violador do direito de 

culto”. Algumas denúncias ao poder público são expressas neste trabalho, como 

prefeituras que conseguiram fechar casas de Candomblés, derrubar terreiros e 

proibir toques das religiões afrobrasileiras em determinados bairros. 

 Ainda no trabalho escrito por Gualberto (2011) há um relado sobre uma briga 

entre um pastor evangélico e um candomblecista  no dia 19 de maio de 2011. 

Segundo ele, o praticante da fé afrobrasileira afirma ter sofrido um ato de 

intolerância religiosa quando teve sua  oferenda destruída pelo pastor. No entanto o 

líder evangélico alega ter apenas pedido que o material fosse retirado da porta da 

igreja. O caso agora esta sendo  investigado pela polícia civil,  de acordo com a Lei 

Caó (número 7.716). “A  pena para intolerância religiosa pode variar de um a três 

anos. Mas, no caso de uso da mídia para difundir a intolerância, pode chegar de três 

a cinco anos.”  (Gualberto 2011, p. 28) 

 

2.3 Terreiros como forma de Resistência da Cultura Negra 

Durante o regime escravocrata o Brasil recebeu por mais de 300 anos 

inúmeros negros oriundos de diversos lugares da África. Segundo Pereira ( 2013) os 

dois grupos étnicos africanos que vieram foram os sudaneses e os bantos. Os 

sudaneses eram islâmicos, em sua maioria, pois tinham recebido influencia da 

cultura árabe. 

Os iorubás ou nagôs, jejê, mina , haussas, tapas e bornus, eram os principais 

grupos étnicos que pertenciam aos sudaneses. Aos bantos pertenciam os angolas, 

os congos ou cabindas e os benguelas. A presença de sudaneses era maior na 

Bahia, enquanto que no Rio de Janeiro e Pernambuco os bantos eram a maioria. 

Fomentado pelo imperialismo e pelo colonialismo inúmeros escravos foram 

trazidos da Costa Ocidental para o Brasil, até o final do século XVIII, quando o tráfico 

negreiro começou a trazer escravos da Costa Oriental.  

Milhões de africanos escravizados entraram no Brasil até o século XIX. De 

acordo com Pereira (2013) foram “cerca de 10 milhões de homens e mulheres 

levados da África pelo tráfico Atlântico”.  

“Esse foi um dos maiores movimentos populacionais e a maior migração por 
mar da história, mesmo tendo ocorrido tamanha mortandade dentro dos 
navios negreiros, ocasionada por superlotação, péssimas condições de 
higiene e má alimentação”.(PEREIRA, 2013 p. 185.) 
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Antes do comércio feito pelos europeus, os povos africanos se organizavam 

em reinos independentes, nos quais as crenças tinham uma profunda influência na 

organização social e a liderança era exercida pelos anciãos. As sociedades da África 

pré- colonial eram estruturadas tanto em ordem patrimonial quanto matrimonial. 

No continente africano também havia uma grande variedade de crenças 

religiosas, sendo tão diversas quanto às línguas e as etnias. Cada religião tinha seus 

próprios deuses e uma ritualística única. Eram adorações, ritos, orações e sacrifícios 

que seguiam uma lógica própria. 

A importância da religião para os africanos refletia na vida cotidiana, através 

das relações sociais, políticas e econômicas. Em cada cidade existia um deus 

patrono e a dinâmica social girava em torno do culto à essa divindade. Na região de 

Ketu era o Orixá Oxosse o patrono, na região de Oyó era  Xangô, em Abeocutá era 

Iemanjá e em Ire era Ogum que recebia o culto. 

Segundo Pereira (2013) o “monoteísmo africano é anterior ao islamismo”. A 

região de Mali, Benin e Songhai, por exemplo tinham por base a crença nos 

ancestrais, acreditavam em um ser supremo, um criador que dá origem a todas as 

pessoas e a natureza. 

De modo geral, embora compreendendo as particularidades de cada região 

africana, as religiões da África valorizavam as virtudes humanas, como a tolerância, 

a hospitalidade, a paciência, a humildade e o respeito aos anciões. Elas  

propagavam que eram os valores humanitários que asseguravam a harmonia social. 

Contrariando o discurso do cristianismo e do islamismo, que pregavam ser 

necessário civilizar e catequisar o povo africano ensinando-lhes valores humanos, a 

cultura africana já era uma precursora dessas virtudes. Por essas características da 

cultura tradicional que tanto o islamismo como o cristianismo cresceu e se espalhou 

rapidamente nessas terras. 

A vinda dos negros para o Brasil no processo de escravização contribuiu para 

a formação do país. A cultura africana dos sudaneses e dos bantos deixou marcas 

no comportamento, no falar, no fazer, no jeito de dançar dos brasileiros. Palavras 

como cachaça e samba, por exemplo, dão uma noção da profunda assimilação dos 

elementos da cultura africana no Brasil. 

As línguas africanas que eram faladas no país até o século XIX foram 

desaparecendo para dar lugar a língua dominante, oficial dos brancos. No entanto 

os terreiros de Candomblé foram, e ainda são, os guardiões das línguas africanas. 
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Sob a forma de cânticos ritualísticos sobrevive até hoje os idiomas africanos que 

deixaram de ser usados durante o Brasil colonial, no cotidiano do povo negro. As 

línguas africanas passaram a constituir as diferentes nações de Candomblé, Ketu, 

Angola, Jejê, Nagô. 

Vale ressaltar que não existia na África organização religiosa como o 

Candomblé, que reúne em um mesmo lugar culto a diversos Orixás sendo o terreiro 

a tentativa de representar a África perdida na travessia do oceano Atlântico.   

O Candomblé foi o modelo de culto adaptado às circunstâncias encontradas 

no Brasil. Essa nova organização foi consequência das condições adversas da 

escravidão que colocou em um mesmo território diversos grupos étnicos que 

cultuavam divindades distintas em diferentes localidades da África. 

As primeiras irmandades negras surgiram no Brasil no século XIX e foram 

organizadas juntamente com a igreja Católica, que visava o controle dos escravos. 

No entanto as irmandades negras atuaram como um espaço das expressões da 

cultura afro-brasileira preservando algumas tradições, organizado os Candomblés e 

acobertando as conspirações contra a ordem. Segundo Sant´Anna (2013) “ os 

cantos, as confrarias e as irmandades católicas foram os embriões das associações 

religiosas negras conhecidas depois como Candomblés.” 

 Os primeiros Candomblés foram da nação Jêje – Nagôs na Bahia, devido a 

grande concentração dos negros sudaneses, que constituía mais da metade da 

população escrava na cidade entre 1820 a 1835 e do aumento significativo de 

criolos libertos neste mesmo período  em Salvador- BA. Sant´Anna ( 2013) afirma 

que os “cultos religiosos de origem africana em um modelo litúrgico claramente 

organizado só ocorreu a partir da chegada maciça dos grupos Jêje e Nagô no século 

XIX”. Esses grupos chegaram quando os escravos bantos pararam de ser  

traficados.  

Os escravos sudaneses eram letrados e isso contribuiu para o surgimento das 

primeiras formas de organização servil, levando tanto a criação do Candomblé 

quanto a revoltas escravas.  

Houve um florescimento cultural nagô na Bahia devido ao grande número de 

escravos sudaneses, a crise da sociedade escravagista e ao uso da língua ioruba 

entre os escravos que haviam chegado recentemente. Todos esses fatores 

contribuíram para que a construção do modelo litúrgico e espacial do terreiro de 
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Candomblé fosse uma poderosa fortaleza religiosa e rompesse com a religiosidade 

imposta aos escravos por meio da conversão compulsória.  

Essa ruptura foi tão forte que surgiu o Candomblé de Congo e Angola, um 

retorno à religiosidade ancestral dos bantos. Como diz Sant´Anna (2013)  “ foi uma 

espécie de retorno místico a uma tradição Angola/ Congo reinventada , que tomou o 

sentido de uma afirmação neobrasileira desses grupos e de seus descendentes”. 

Por mais que tivesse ocorrido uma ruptura com o modelo imposto de 

conversão a fé dominante, os terreiros de Candomblé foram duramente perseguidos  

e proibidos, até a década de 30 do século XX, de funcionarem abertamente. 

Sobreviveram na clandestinidade e resistiram às invasões policiais, destruições e 

perseguições.  

 Durante esse período algumas alianças foram feitas que contribuíram para 

que os fieis conseguissem cultuar suas divindades sem sofrerem retaliações do 

Estado, como a aliança que fizeram a Igreja Católica através da irmandade negra e 

a aliança feita com  pessoas influentes da sociedade que eram frequentadores dos 

terreiros. Muitos desses frequentadores tinham funções sacerdotais nas ritualísticas, 

alguns eram Ogãs e além de trabalharem nas festas de Candomblé lutavam e 

defendiam os interesses da fé na sociedade. 

 Em 1937, no registro da União das Seitas Afrobrasileiras da Bahia havia a 

inscrição de 67 Candomblés, 30 eram Candomblés de Jejê- Nagô, 21 eram de 

Congo- Angola, 15 eram de Ameríndios  e 1 afro-indígena, ambos conhecidos como 

Candomblé de Caboclo. Em 1987 , o projeto MAMNBA ( Mapeamento dos 

Movimentos e Sítios Religiosos Negros da Bahia) identificou 2.000 Candomblés no 

estado baiano. Esses dados mostram o crescimento expressivo da fé 

Candomblecista na Bahia em apenas meio século. 

Atualmente o terreiro de Candomblé vem sendo reconhecido como lugar da 

preservação da memória negra, devido às características de culto como a reverência 

obrigatória aos ancestrais, à preservação dos rituais e da língua de cada nação. 

Além da relação com a comunidade de culto com o espaço do terreiro e dos objetos 

utilizados nas cerimônias. 

Hoje já se tem o conhecimento que os terreiros de Candomblé foram 

imprescindíveis para a sobrevivência cultural negra e para a integração étnica, 

representando um ideal de sociedade para os negros em meio à escravidão. 

Segundo Sant´ Anna ( 2013) os terreiros também são “ testemunhos materiais de 
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que algumas de nossas cidades coloniais não se construiu com modelos 

arquitetônicos e urbanísticos exclusivamente europeu”. 

 Os terreiros que de início eram locais de proteção e guarida de escravos 

fugitivos hoje se articulam realizando ações políticas e diversos projetos, além de 

ações sociais e comunitárias, como comentado anteriormente no capítulo 1.  

Militantes dos movimentos negros passaram a estudar e compreender melhor 

o papel do Candomblé como forma de resistência. Esse processo de politização e 

conhecimento possibilitou a ocupação dos espaços em conselhos, como o Conselho 

de Desenvolvimento da Cidadania Negra  e o Conselho Municipal das Comunidades 

Negras em Salvador. 

Estão sendo realizadas ações conjuntas com entidades representativas para 

garantir a preservação dos terreiros e seu reconhecimento, com esse objetivo foi a 

criado a ACBANTU (Associação Cultural de Preservação do Patrimônio Bantu) e a 

AFA (Associação de Preservação da Cultura e Religiosidade Afro e Ameríndia), que 

agrega os terreiros de Candomblé de caboclo. 

Ações a níveis nacionais, estaduais e municipais  também estão 

acontecendo, a partir da criação de secretarias voltadas para a igualdade racial a 

SEPPIR (nacional) , a SEPROMI ( estadual) e a SEMUR ( municipal), abriram 

possiblidades do acesso a recursos públicos para reformas e melhorias nas 

instalações físicas das casas de fé afro-brasileira e para desenvolvimentos de 

projetos. O grande problema é que muitos terreiros não possuem títulos de posse da 

terra onde estão instalados, ficando muitas vezes impedido de conseguir esses 

recursos públicos e ainda sofrem com a invasão. 

Cinco terreiros de Candomblé tradicionais já foram designados patrimônio 

cultural brasileiro, o Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho ( Ilê Axé Iyá Nassô 

Oká), o Terreiro Axé Opô Afonjá, o Terreiro do Gantois ( Ilê Axé Iyá Omi Iyamassê) e 

o Terreiro Bate Folha ( Manso Banduquenqué) na Bahia e em São Luís do 

Maranhão foi declarado patrimônio nacional o Terreiro Casa das Minas. 

A dívida dos organismos de preservação com a herança cultural negra ainda 

é enorme. É necessário um alargamento no reconhecimento da importância do 

patrimônio material e imaterial afro-brasileiro, pois a força do Candomblé está 

presente na culinária, como o acarajé, oferenda dedicada a Iansã; na dança afro, 

hoje difundida em vários lugares, inspirada na dança dos Orixás; no ritmo musical 

ijexá, que reproduz o toque da nação de Candomblé; nos afro sambas compostos 
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por Vinícius de Moraes e Badem Powell; nas  músicas que foram interpretadas por 

Clara Nunes e Maria Bethania que se tornaram sucesso da música popular 

brasileira, como a música D´Oxum e nos grupos carnavalescos, como Filhos de 

Gandy, que nasceu dentro do terreiro.  
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CAPÍTULO III –  A memória como paradigmana da compr eensão das 

expressões de estigmatização e a resistência das re ligiões afrobrasileiras  

 

3.1.  A Importância da oralidade como fonte de conh ecimento da realidade 

social pesquisada 

 As fontes orais devem ser compreendidas como uma metodologia para a 

compreensão de uma realidade social. Logo, reúnem credibilidade e possibilitam 

ressaltar o sujeito histórico a partir da memória, sendo uma maneira viável e 

confiável de se compreender as relações sociais pretendidas.  

 Segundo Alberti (2003), o filósofo Wilhelm Dilthey dizia que para compreender 

o ser humano era necessário entender sua historicidade, sua vivência. Pois “ela é 

um dos termos da fórmula (...) que torna acessível os objetos das ciências humanas: 

vivência- expressão -compreensão.” Desta maneira entende-se que a história oral é 

hermenêutica, pois o “modo de pensar hermenêutico privilegia a interpretação do 

mundo com vistas à busca de um sentido profundo das coisas, inclusive da história e 

das biografias. (...) Ambos são totalizadores, fixam sínteses e sentidos.”  

 A história oral acaba sendo uma fonte onde o individuo é inserido e 

compreendido como sujeito no processo histórico. Por isso, é  considerada como 

fonte da identidade de um povo, pois ela é capaz de   retratar  as realidades 

vivenciadas e os modos de vida de uma comunidade em cada tempo. 

 

[...] O principal paradoxo da história oral e das memórias é, de fato, que as 
fontes são pessoas, não documentos, e que nenhuma pessoa, quer decida 
escrever sua própria autobiografia [...] quer concorde em responder a uma 
entrevista, aceita reduzir sua própria vida a um conjunto de fatos que 
possam estar à disposição da filosofia de outros (nem seria capaz de fazê-
lo, mesmo que o quisesse). Pois, não só a filosofia vai implícita nos fatos, 
mas a motivação para narrar consiste precisamente em expressar o 
significado da experiência através dos fatos: recordar e contar já é 
interpretar. A subjetividade, o trabalho através do qual as pessoas 
constroem e atribuem o significado à própria experiência e à própria 
identidade, constitui por si mesmo o argumento, o fim mesmo do discurso. 
Excluir ou exorcizar a subjetividade como se fosse somente uma fastidiosa 
interferência na objetividade factual do testemunho quer dizer, em última 
instância, torcer o significado próprio dos fatos narrados. [...] (PORTELLI, 
1996, p. 2.) 

 
 
 As entrevistas são formas de vivenciar a experiência do entrevistado, 

compreender seu mundo, sua visão e interpretação de um determinado fato social. 

Como esse trabalho de conclusão de curso aborda temas como a intolerância 
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religiosa, as entrevistas são de fundamental importância, pois desta forma o diálogo 

entre os textos acadêmicos e os relatos das experiências concretas vivenciadas 

pelos entrevistados permitem evidências qualificadas na análise do tema. Esses 

entrevistados são sujeitos que interpretam os fatos que ocorrem em seu cotidiano, 

analisando e dando significado as experiências vividas.  

 Segundo Alberti (2003), a entrevista tem uma vivacidade especial, pois traz a  

experiência do sujeito que efetivamente a viveu e  “por isso dá vida  as conjunturas e 

estruturas que de outro modo perecem tão distantes.”  

 

3.2 Os crimes de intolerância religiosa no país e a s leis que visam amenizar a 

cultura de ódio 

 Como já se sabe não é de hoje que os praticantes das religiões afro-

brasileiras, no país, sofrem com a violência proveniente da intolerância religiosa. Nas 

entrevistas realizadas fica evidente que tanto os devotos da Umbanda, quanto os do 

Candomblé, sofrem os mesmos preconceitos por cultuarem suas divindades 

africanas no município de Rio das ostras.  

Para realizar essa pesquisa foram entrevistados oito praticantes da fé 

afrobrasileira, sendo quatro líderes religiosos ( Pai ou Mãe de santo) e quatro fiéis, 

que professam a fé em seu cotidiano.  Quando foi perguntado se eles  sofrem ou já 

sofreram algum tipo de discriminação por professar a fé que escolheram seguir a 

maioria dos entrevistados responderam que sim. O alto índice da  intolerância 

religiosa em Rio das Ostras que vem sendo demonstrada através de atitudes 

violentas, gestos e palavras agressivas revelando o preconceito e a falta de respeito 

às diferentes crenças religiosas, ameaçando  a liberdade e a democracia.   

O Pai de Santo, Zelador Mina Kare (Candomblé), relatou que – em 

determinada situação - em Rio das Ostras, estava se programando para fazer uma 

oferenda à Iemanjá com os membros do terreiro, incluindo idosos e crianças. 

Recebeu uma ligação dizendo que o plano dele havia “vazado” e que tinha um grupo 

de evangélicos esperando eles saírem para os confrontarem. Por medida de 

segurança a oferenda à Iemanjá foi feita dentro do terreiro e não na praia como de 

costume.  
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Evento semelhante foi relatado por Pai Fernando Khouri (Candomblé), 

afirmando que havia uma procissão organizada por Mãe Miranda que saia da 

Extensão do Bosque, atravessava a pista e ia em direção à praia. Durante esse 

percurso eles passavam por uma igreja evangélica que ficava exatamente no 

caminho que se percorria e quando a procissão passava os membros desta igreja 

entravam correndo trancando as portas, gerando um grande desconforto para os 

religiosos de matriz africana. 

  Mãe Neves (Umbanda), também  disse que a prefeitura de Rio das Ostras 

proibiu fazer “festa na beira mar”. Segundo ela, hoje só é permitido colocar 

oferendas, não podendo mais realizar as passeatas e as festas, que eram comuns 

no passado recente. 

A prefeitura do Município deveria garantir a liberdade de cultos religiosos, mas 

ao invés disso dificulta a utilização dos espaços públicos para festas religiosas de 

matrizes africanas. Todos os pais e mães de santos são categóricos ao afirmar que 

são proibidos de utilizar espaços  públicos para realização de eventos. Segundo Pai 

Gerci, “apenas crentes e católicos tem esse direto”. Pai Fernando Khouri contou que, 

certa vez, tentou organizar um evento religioso durante o primeiro mandato do atual 

prefeito Alcebíades Sabino dos Santos do PSC, mas não conseguiu, pois foi 

informado que o prefeito tem “problemas com a religião afrobrasileira, talvez um 

trauma antigo, e que ele não suporta nem ouvir esse assunto”. 

 Mesmo após a Constituição de 1988 declarar a liberdade religiosa como um 

valor fundamental da democracia e a Constituição Federal, no artigo 5º, IV, estipular 

“ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício 

dos cultos religiosos e garantindo, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e 

as suas liturgias”(http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos). A intolerância religiosa 

se manifesta dentro do poder público, deixando de garantir a proteção para que se 

mantenham as procissões e as festas religiosas em seus locais apropriados, como 

nas praias do município, por exemplo. 

 Medidas como a criação de uma organização que lute  pelos direitos dos 

praticantes das religiões afro-brasileiras, no município de Rio das Ostras, seria de 

grande importância, uma vez que as lideranças evangélicas têm se inserido  na 

política e dificultado cada vez mais a preservação da fé afrobrasileira. O Pai de 
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Santo, Zelador Mina Kare, diz que existem vários políticos “fantasiados de 

evangélicos, para garantir votos eleitorais.” Segundo ele, as casas de santo não têm 

ajuda nenhuma  do município, pelo contrário: - “eles têm uma fé disfarçada por conta 

dos objetivos pessoais e a gente acaba não tendo assistência nenhuma, e tudo é 

vetado”. 

Os praticantes da fé afro-brasileira, de Rio das Ostras, afirmaram ser o 

seguimento religioso cristão evangélico o que mais persegue sua fé. Giacomini 

(2013) já dizia isso ao   apontar em sua pesquisa que a maioria dos agressores e 

perseguidores  da fé de matriz africana são evangélicos, aparecendo em primeiro 

lugar como protagonistas dos atos de agressão. 

 Entrevistamos quatro fieis evangélicos e quatro pastores. No entanto, houve 

dificuldades em conseguir a entrevista, uma vez que muitos se esquivaram não 

retornando os contatos iniciais, por esse motivo realizamos entrevistas com pastores 

e fieis de municípios vizinhos. 

Durante as entrevistas, indagamos se contribuem para ampliar o preconceito 

religioso já que utilizam a mídia para falar sobre a visão demoníaca dos Orixás,  

fazem campanhas de libertação onde evocam entidades de Umbanda e Orixás de 

Candomblé. No entanto, todos acham que não agem de forma preconceituosa, mas 

ao serem perguntados se iriam à Caminhada em Defesa da liberdade religiosa, que 

acontece na orla de Copacabana uma vez ao ano, dois pastores disseram que não 

iriam. O pastor Rogério Cordeiro da IURD disse que: - “cada um segue e expressa a 

fé da forma que quer”. E que ele não precisa ir a uma passeata e é obrigação dos 

governantes, não dele, de ver esses atos de intolerância.  

Os meios de comunicação (jornais, rádios, internet, televisão) tem propagado 

mensagens repletas de preconceito e intolerância religiosa, como é o caso do jornal 

da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), a “Folha Universal”, que  escreveu 

uma matéria que trazia como manchete a seguinte frase, “ Macumbeiros charlatões 

lesam  o bolso e a vida dos clientes” com a foto da Mãe Gilda do terreiro Axé Abassá 

de Ogum. (http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-01/no-dia-

de-combate-intolerencia-religiosa-lideres-alertam-sobre)  

A questão é que todos os líderes religiosos evangélicos entrevistados se 

definem contra a intolerância religiosa, contra as mensagens preconceituosas e os 

eventos violentos, divulgados na mídia, mas suas opiniões se dividem quando se 
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referem à visão demoníaca dos Orixás. Apenas dois pastores demonstraram uma 

recepção mais aberta e compreensiva da cultura afro-brasileira: o pastor Josicky 

(Igreja Batista) afirmou: - “que existe o lado do mal, mas isso não tem nada a ver 

com a religião de ninguém. Inclusive, há membros de igreja que sentem estarem 

sobre possessão demoníaca, sendo que nunca participaram de umbanda ou 

candomblé”.  Assim como o pastor Onorico (Igreja Batista) que disse: - “cada religião 

tem seu deus e sua doutrina e não cabe a igreja ficar julgando se é de Deus ou do 

diabo cada religião”. 

 Mas a visão distorcida dos Orixás, presente nas falas de alguns entrevistados 

evangélicos, mostra o peso do preconceito que ainda permeia esse grupo social, 

como a fala do pastor Claudinei (Assembléia de Deus), perguntado se na igreja dele 

se fazia campanha de libertação para expulsar as entidades e os Orixás da vida dos 

fieis, respondeu que essas campanhas são feitas para que esses espíritos saiam da 

vida dos que se converteram e que toda a maldade vem da “macumba”, do 

Candomblé e da Umbanda.  

De forma semelhante também respondeu o pastor Rogério (IURD), ao ser 

feita a mesma pergunta. Segundo Rogério, quando há uma entidade no corpo da 

pessoa que se converteu, Jesus não habita, pois ele ( Jesus) é luz e as entidades 

são trevas. Segundo mesmo depoimento: - “as entidades são demônios, eu não 

acho, eu sei!”. Com essa visão fica fácil compreender porque os apedrejamentos, a 

invasão, a destruição de imagens, as pichações, entre outras atitudes, fazem, ou 

fizeram, parte de mais da metade da rotina das casas de santos, seja de Umbanda 

ou de Candomblé, no país, tendo os evangélicos como protagonistas na maioria dos 

casos, segundo Gioconimi (2013). 

O direito de criticar os preceitos religiosos de uma forma educada e civilizada 

é assegurado por lei como liberdade de expressão. As ofensas, o tratamento 

preconceituoso, as atitudes violentas e estigmatizadas, menosprezando o outro em 

função da sua crença, são crimes inafiançáveis e imprescritíveis.  

 Leis como a 7.716/89 e a 9.459/97 foram criadas para criminalizar os atos de 

racismo e intolerância religiosa no país. Segundo  Lei Caó (7.716/89), sancionada 

em 5 de janeiro de 1989, no  Art. 1º pune os crimes resultantes de discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A princípio, a 
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denominada “Lei Caó6” (Lei 7.716/89) veio penalizar apenas os crimes decorrentes 

de raça ou cor, todavia, o artigo 1º foi revogado pela lei 9.459/97 que passou a ter 

essa nova redação. “Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes 

de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 

nacional.”  ( http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9459.htm ) tendo como medida 

punitiva a reclusão de até cinco anos e  multa. Pois se compreende a intolerância 

religiosa, assim como o racismo, crimes de ódios que ferem o direito da liberdade e 

da dignidade humana. 

 O agressor costuma usar palavras inóspitas ao se referir aos religiosos 

perseguidos e aos seus símbolos, deuses e liturgias. Em alguns casos, o agressor 

desmoraliza seus costumes, destroem suas imagens, vestimentas e amuletos  

ritualísticos. Em situações mais graves, a intolerância religiosa pode se tornar 

violência física, perseguição e assassinato. Como o relato do Pai de Santo Mira Kare 

(Candomblé) que afirmou ter conhecido um pai de santo, no Rio de Janeiro, que foi 

assassinado em seu barracão enquanto jogava búzios. Um crime de ódio motivado 

pela intolerância religiosa. 

 De acordo com os Pais e Mães de Santo entrevistados essas leis não têm 

dado conta de combater ou amenizar os atos de violência motivados pela 

intolerância religiosa. Segundo Mira Kare (Candomblé) as leis deveriam ser mais 

punitivas e fazer valer as prisões. Realmente, vemos mais atos de violação dos 

direitos do que a responsabilização dos agressores. Para o Pai de Santo Fernando 

Khouri, essas leis: - “não estão ajudando em nada, ou estão ajudando a por para 

fora todo o seu preconceito”. 

 Uma das formas de resposta às práticas sociais discriminatórias, de combate 

ao preconceito e à discriminação de caráter étnico e racial é a Lei 11.645/2008 que 

torna obrigatório a História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos currículos 

escolares das escolas públicas e privadas no ensino fundamental e médio. Sendo 

uma emenda da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/1996. 

  

                                                           
6 Lei Caó” (Lei 7.716/89), que  criminalizou os atos de preconceito racial e intolerância religiosa no 
país teve como autor da proposta o ex-vereador, jornalista e advogado Carlos Alberto Caó Oliveira 
dos Santos. 
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 No Art. 26 - fica decretado que:  

“nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e 
privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e 
indígena. § 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da 
população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo 
da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos 
indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio 
na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas 
áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. § 2o Os 
conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo 
escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e 
história brasileira. (http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/93966/lei-
11645-08)  

  

 Como essa medida na educação, vemos a possibilidade, tanto do corpo 

docente, quanto dos alunos em superar seus preconceitos para lidar com a 

diversidade cultural brasileira em sala de aula e no cotidiano social. O problema está 

em verificar a eficácia da norma jurídica no cotidiano escolar.  

 Muitos entrevistados ficaram preocupados pela forma com que são estudados 

esses conteúdos nas escolas. Como diz o Pai de Santo Fernando Khouri: - “não 

adianta criar uma lei e não orientar o corpo docente para que isso funcione. Eles 

tinham que preparar os professores”. No entanto, mesmo os líderes religiosos, tanto 

de matriz africana, como líderes evangélicos, favoráveis à lei, ainda foi possível 

constatar a visão destorcida e preconceituosa do Pastor Rogério, da Igreja Universal 

do Reino de Deus, que afirmou não concordar com a Lei 11.645/08, que acha errado 

que a cultura afrobrasileira seja ensinada em sala de aula, alegando que:  

- “a mente da criança esta sendo construída e a criança não pode crescer 
achando que isso é normal”. Assim, como temos na igreja jovens que 
acham que menina com menina é normal, “ficar com quem quiser” é normal, 
e não é normal coisa nenhuma. Ensinar a historia da África e da religião 
africana nas escolas está errado. Já estudamos isso em história. Para que 
mais? O governo quer obrigar todas as escolas terem essa matéria, não vou 
concordar com essa lei. Não vou concordar! Assim como se o governo 
obrigar a igreja a fazer casamentos de homossexuais também não vou 
concordar e não vou fazer.” 

  

 Respostas como essa evidenciam que embora se busque garantir direitos e 

ampliar a cidadania através da educação e do conhecimento, os pensamentos 
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preconceituosos e engessados ainda fazem parte da realidade brasileira, 

dificultando o pleno exercício da democracia. Observa-se isso também em escolas 

que possuem a disciplina optativa de Ensino Religioso, que segundo a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), não pode haver qualquer tipo de 

proselitismo, já que a escola é um espaço laico, mas há escolas que os alunos são 

obrigados a rezar a ave Maria e o Pai Nosso todos os dias. Isso para um país 

majoritariamente cristão não é visto com maus olhos. No entanto, toda a forma de 

coerção fere o direito da liberdade religiosa que é garantida na constituição.  

 

3.3. A homossexualidade nos terreiros e nas igrejas   

 O tema da homossexualidade provocou reações distintas entre os 

entrevistados, todos os praticantes das religiões de matriz africana compreendem a 

homossexualidade como algo "normal", natural. Já a maioria dos fieis evangélicos e 

dos pastores vêem a homossexualidade como um "pecado", como algo "não 

natural", como uma doença. Como diz o pastor Claudinei (Igreja Assembléia de 

Deus), ao ser perguntado como enxerga a homossexualidade dentro da igreja: - “é 

um pecado, um erro, algo abominável aos olhos de Deus. Creio que 

homossexualidade seja espiritual e ela tem cura. Eu mesmo já presenciei alguns 

casos de homossexualidade curada”.   

 Entre os evangélicos a concepção sobre homossexualidade estrutura-se 

sobre a "palavra de Deus", a Bíblia. Ela é a base das respostas dadas, repetidas e 

reforçada por seus líderes religiosos. Entendendo a homossexualidade como 

"pecado", muitos demonstraram dificuldade em aceitar as experiências amorosas 

não heterossexuais. Recorrendo às escrituras sagradas para justificar seus 

posicionamentos.  

 O casamento para os evangélicos está ligado à reprodução, a criação de 

filhos e a idéia de uma família tradicional, nuclear. Uma interpretação bíblica do novo 

testamento. Lembrando que no Antigo Testamento a poligamia era uma prática 

liberada, mas a homossexualidade já era “condenada” como “pecado abominável”. 

Essa visão pode ser ilustrada pela fala do pastor Onorico ( Batista), “ Deus criou o 
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homem e a mulher para juntos construir uma família. Logo não sou a favor da 

homossexualidade, pois não é natural.”  

 Segundo a bíblia os homossexuais "não herdarão o reino do céu", assim 

como os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os ladrões, os avarentos, os 

bêbados, os caluniadores e os assaltantes (Bíblia I Coríntios 6:9,10). Aqui os 

homossexuais são enquadrados no mesmo grupo que criminosos, desta forma 

ganha um estigma de transgressão, enquanto que na verdade é nada mais que uma 

opção sexual. Por esse motivo, muitos homossexuais procuram em outras religiões 

a sua comunhão com o sagrado.  

  As religiões de matriz africana aparecem como “a grande mãe” que agrega e 

aceita todos como são, sem distinção alguma. Por essa característica é possível 

observar um grande número de devotos e até de liderança homossexuais e 

transexuais.  

 Para os entrevistados das religiões afrobrasileiras, as pessoas devem ser 

livres e felizes do jeito  que são; para elas, o mais importante é o caráter, não a 

opção sexual. Como diz mãe Neves (Umbanda) ao explicar o motivo da grande 

adesão de homossexuais nos cultos afrobrasileiros: 

 -“todo mundo precisa ter fé, uma religião, e aqui na umbanda e no 
candomblé a gente aceita eles de braços abertos da maneira como são. 
Deus diz que temos que aceitar o próximo da maneira que ele é, temos que 
fazer o bem sem olhar a quem.”  

  

 Dentro da Umbanda, assim como dentro do Candomblé há uma explicação 

espiritual que justificaria a homossexualidade do filho de Santo ou do líder religioso, 

que se o “santo da frente” de uma mulher for homem, ou se o “santo da frente” de 

um homem for mulher, essa pessoa pode ser homossexual. No entanto, isso não é 

uma regra,  como explica Pai Gerci ( Umbanda):  

 -“existem mulheres filhas de Orixás masculinos que são heterossexuais. 
Acho que varia de pessoa para pessoa, se ela já tem o interesse em 
pessoas do mesmo sexo, dependendo do Orixá, apenas pode potencializar 
esses interesses, apenas isso. Não acho certo o orixá levar o crédito todo 
pelo interesse sexual das pessoas”. 
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Para o Pai Fernando Khouri, antigamente, se usava muito deste discurso para 

justificar a homossexualidade, seriam os Orixás e o Pai de Santo os culpados pelas 

mudanças da orientação sexual de uma pessoa, era como se fosse a “porta do 

armário” para os que não tinham “coragem” em assumir sua homossexualidade. 

 Não se pode esquecer que as mitologias dos Orixás são as principais 

referencias da fé, são os arquétipos dos seus deuses que os filhos de santo se 

identificam e manifestam atitudes semelhantes aos de seus “Santos de cabeça”. 

Desta forma, os mitos podem ser usados quando se deseja justificar algumas 

atitudes ou comportamentos. Como diz Siqueira:   

“os yorubás crêem que homens e mulheres provêm dos orixás, não tendo, 
portanto, origem única e comum. As pessoas herdam dos orixás as 
características, propensões e desejos, tal como está relatados nos mitos.” 
(SIQUEIRA, 2009, p.3.) 

 

3.4 A conversão dos quilombos ao evangelho e as dif iculdades em se manter a 

cultura afrobrasileira  

 

 As comunidades remanescentes de quilombos existem em quase todos os 

estados brasileiros. Segundo a Fundação Cultural Palmares, ligada ao Ministério da 

Cultura, o órgão responsável por formalizar a existência de quilombos e assessorá-los 

no acesso as políticas públicas, foram mapeados  3.524 comunidades quilombolas. 

Devido à dificuldade do acesso para se conseguir maiores informações, pois alguns 

quilombos foram construídos em áreas bem isoladas para garantir sua identidade 

étnica e cultural, alguns pesquisadores acreditam que os números de comunidades 

quilombolas  podem chegar a mais de 5.000.   

 Segundo a Fundação Cultural Palmares, “quilombolas são descendentes de 

africanos escravizados que mantêm tradições culturais, de subsistência e religiosas ao 

longo dos séculos”.  O decreto nº 4.887, de 20 de novembro  2003, “regulamenta o 

procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e 

titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 

quilombolas.” (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm)  
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 A religião dos africanos que vieram para o Brasil no processo de escravização 

e que, posteriormente, seus descendentes fundaram os quilombos como lugares de 

resistência e preservação da cultura afrobrasileira, viam o mundo invisível e 

espiritual tão real que a base da organização social, econômica e política tinham a fé 

nos Orixás como princípio. Segundo Santos (1986) são “os Orixás, enquanto 

divindades ligadas à ordem cósmica,  que regulam as relações sociais, a ética, a 

disciplina moral de um grupo ou de um seguimento”. Siqueira (2009 ) explica que 

“através do Candomblé se pode enxergar a sociedade feita de diferenças e 

multiplicidades na qual há deuses cultuados em relação com as necessidades dos 

indivíduos, deuses que com eles se comunicam diariamente” 

 Embora os primeiros quilombos tivessem o Candomblé como religião 

predominante, o catolicismo e, mais tarde, a cristã evangélica tornaram-se religiões 

majoritária nos quilombos. De acordo com Silva e Melo,  

 

“Nas comunidades quilombolas, hoje, existem três religiões predominantes: 
o catolicismo, o candomblé e o evangelismo. Algumas possuem apenas 
uma religião, porém, o mais comum é que, numa mesma comunidade, 
predominem duas ou três religiões diferentes    Embora o candomblé tenha 
sido mal visto pela sociedade e, em especial, pela igreja católica, 
comparando-o sempre a uma prática pecadora e desrespeitosa a Deus e, 
muitas vezes, ainda hoje o seja, a maioria das comunidades quilombolas foi 
e ainda é adepta desta prática religiosa. ( SILVA E MELO, 2013, p.1371) ”  

 

  Na década de noventa, as missões evangélicas ganharam força e começaram 

a propagar o evangelho de Cristo para as populações tradicionais, mudando desta 

forma a estrutura e a dimensão social, econômica, educativa e cultural das 

comunidades tradicionais. Esse fato impactou na preservação da cultura religiosa 

afrobrasileira, uma vez que tais práticas eram vistas com maus olhos pelos novos 

convertidos ao evangelho.  O exemplo da quilombola Kelly ilustra com detalhes o 

que algumas comunidades tem enfrentado:  

  “Nós temos festas comemorativas que acontecem anualmente: dia de São 
Benedito, Festas Juninas e Julinas, Encontro da Cultura Negra e etc, aonde 
são dias em que quase toda a comunidade se reúne para se alegrar, 
dançar, brincar, sorrir... Mas esse evento é freqüentado apenas pelos 
católicos da região. 
Meu quilombo é formado por 400 pessoas, sendo boa parte delas membros 
da Igreja Assembléia de Deus, onde se encontra mais problemas na hora de 
“liberar” seus membros para quaisquer eventos “mundanos” no quilombo. 
Temos a Igreja Batista da qual sou membro. O pastor nunca fica sabendo 
para onde vamos e o que faremos lá, pois ele também é contra essa mistura 
de religião com cultura. Acontece se passarmos muito tempo freqüentando 
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esses eventos e festas e sermos excluídos, bem mais pra frente, por 
intermédio de “irmãos” que vão até o pastor criticar nossa “má conduta”. 
Existe aqui também, como já falado anteriormente, a Igreja Católica, que é a 
que está mais presente em tudo. E temos umas duas, três ou mais pessoas 
que são admiradores ou até mesmo seguem  Umbanda e Candomblé, 
ressaltando que, não temos terreiro em nossa comunidade. Já tivemos um, 
mas a pessoa que o mantinha não mora mais em nosso quilombo e a 
grande vontade dos que a esta, é reconstruir um templo, um terreiro por lá. 
Com certeza, haverá “quebra-pau”, pois o preconceito ainda é muito grande. 
Se me perguntarem o que eu acho de tudo isso, eu responderia que não 
tenho nenhuma opinião formada a respeito. A evangelização nos dividiu 
demais, não somos unidos como deveríamos ser. Tínhamos conseguido 
resgatar o jongo depois de um considerável esforço e hoje ele já não existe 
mais tão fortemente como antes, pois a maioria dos componentes era da 
Assembléia de Deus e o pastor os impedem completamente de continuar a 
fazer parte (http://cnncba.blogspot.com.br/2008/05/quilombo-evangelizao-e-
contradio.html” 

  

 Observando esse depoimento torna-se preocupante a grande desvalorização 

da cultura tradicional e a difusão de uma idéia estigmatizada das religiões 

afrobrasileiras, pois elas são parte da herança cultural dos quilombos. Nas 

entrevistas realizadas com pais de santos e praticantes deste seguimento, houve 

uma preocupação deles se era possível manter a cultura negra em quilombos que se 

converteram a fé cristã.   

 Para o Pai de Santo Fernando Khouri ( Candomblé) não há como manter a 

cultura afrobrasileira dentro de um processo de evangelização, pois:  

 - “o africano não enxergava o cotidiano deles sem o Orixá. O Orixá faz 
parte da vida deles, eles comem comida de Orixá; eles tem como conduta a 
mitologia dos Orixás. Aí vem o evangélico para evangelizar o quilombo. 
Você acha que vão permitir que se cultue Exu, que se toque e dance para 
os Orixás? O evangélico vai enxergar isso como normal? A evangelização 
destrói uma cultura.” 

  

 O Pai de Santo Mina Kare (Candomblé) compreende que: - “os quilombolas 

são os descendentes dos escravos, dos ancestrais mais antigos e os evangélicos 

acabam prejudicando a religião afrobrasileira.” Segundo ele, a cultura nos 

quilombos: - “só será preservada com uma boa orientação com ensino e 

esclarecimento, pois os quilombolas mais novos perderam as referências como eram 

com os mais velhos.” Para isso: - “seria necessário valorizar suas histórias e sua 

raiz, pois quando eles se tornam evangélicos tudo isso acaba sendo perdido”  
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 Essa visão difere das dos pastores e dos fieis evangélicos que acreditam ser 

possível a preservação das culturas nativas mesmo após a conversão dos 

quilombolas ao evangelho. A praticante da fé Raquel Sardenberg, diz ser possível 

conservar a cultura “a partir da escolha pessoal dos habitantes da comunidade em 

propagar a cultura negra e manter seus costumes.”  O pastor Claudinei relata que 

uma cultura tradicional convertida as pessoas  continuam “usando as mesmas 

roupas, comendo as mesmas comidas, apenas adoram a um único Deus e 

aprendem a amá-lo”. 

 No entanto, não há como preservar a cultura afrobrasileira nos quilombos 

apenas pensando que preservação da cultura tradicional é  “usar as mesmas roupas 

ou comer as mesmas comidas”, como disse o pastor Claudinei (Assembléia de 

Deus). Porque esse é um processo bem mais profundo e complexo, no qual entra a 

religião, as artes, a moral, os hábitos, a linguagem, os artesanatos, as danças, as 

músicas,  o folclore... Enfim, toda a construção de um povo. 

 A questão cultural das comunidades quilombolas nos últimos tempos sofreu  

um forte impacto com a desestruturação social, com a falta de políticas públicas para 

geração de renda, com falta de  legalização das terras e a com  desvalorização da 

cultura afrobrasileira, sendo as cantigas, as danças, a culinária, a religiosidade de  

matriz africana,  entre outras expressões, à base da existência desses grupos 

diferenciados etnicamente.  

 No entanto, durante o governo Lula foram criadas políticas públicas de 

promoção racial que estão fundamentadas no Plano Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial (PLANAPIR). Essas políticas têm como alvo a cultura, além de 

outros pontos como a educação e saúde para as populações tradicionais. Essas 

mudanças possibilitaram que os quilombolas fizessem uma retomada da sua cultura, 

trazendo de volta elementos que estavam sendo esquecidos. Assim muitos 

quilombos estão reconstruindo seus terreiros, relembrando suas catingas e danças.   

 Com essas modificações estruturais, muitos quilombolas que saíram em 

busca de melhores condições de vidas estão voltando para suas terras, pois 

começaram a ver no turismo uma possibilidade para trabalho e reconstrução da sua 

cultura.  Um exemplo disso é o que está acontecendo em quilombos que já foram 
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reconhecidos pelo governo federal e com incentivos das políticas públicas 

começaram a resgatar as danças, a fé e os dialetos ancestrais e hoje em dia 

recebem visitantes para conhecer suas tradições, participam das festas e se 

hospedam na própria  comunidade, gerando além de ganhos financeiros uma troca 

cultural muito grande. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 A primeira conclusão é sugerir que a disciplina “Questão Étnica e Racial” deva 

integrar a grade curricular do curso de Serviço Social, não só na UFF, mas em todas 

as universidades, uma vez que os assistentes sociais atuam nas múltiplas 

expressões da questão social nas mais variadas formas: família, saúde, políticas 

habitacionais,etc. Lidamos com usuários que tanto perpetuam a visão estigmatizada 

da cultura afrobrasileira, quanto sofrem as retaliações desta visão, como violência e 

preconceitos, pois em todas essas instâncias a questão racial perpassa.  Além disso, 

torna-se necessário que tais temas sejam abordados em um curso de graduação de 

Serviço Social onde a maioria dos alunos são religiosos dos seguimentos cristãos 

evangélicos e católicos. Sendo que os seguimentos cristãos evangélicos foram 

apontados pelos praticantes da fé de matriz africana, conforme pode ser verificado 

nas entrevistas,  como os mais intolerantes as manifestações de sua crenças no 

município de Rio das Ostras. 

 De acordo com Conselho Nacional de Educação, através da  Resolução 

CP/CNE nº 1, de 17 de junho de 2004 (DOU nº 118, 22/6/2004, Seção 1, p. 11),  as 

grades  curriculares de todos os níveis de ensino devem ter por diretriz  a educação 

das relações étnico-raciais, através  do ensino de história e cultura afro-brasileira e 

africana.  

“As instituições de ensino superior incluirão, nos conteúdos de disciplinas e 
atividades curriculares dos cursos que  ministram a educação das relações 
étnico raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem 
respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no citado Parecer 
CP/CNE 3/2004.” 
(http://www.sinpro.org.br/arquivos/afro/diretrizes_relacoes_etnico-
raciais.pdf)   

  Essa medida tem por objetivo a compreensão e a ampliação dos debates das 

questões étnico–racial, a fim de amenizar o preconceito com ações afirmativas que 

promovam a valorização da identidade e a   ampliação da cidadania. 

 É necessário compreender que a cultura dos países como Congo, Angola, 

Nigéria e Beni foram importantes para a formação histórica e cultural do Brasil. 

Devido ao processo de escravização, os Orixás - antes cultuados separadamente na 
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África - chegaram ao país e começaram a ser cultuados no mesmo panteão, 

trazendo à pluralidade religiosa e a adversidade as terras desconhecidas.  

 Nasceram da matriz africana a Umbanda e o Candomblé que são religiões 

brasileiras.  Desta forma essas religiões preservam a identidade negra. No entanto, 

sua fundação foi atravessada por muita intolerância, violência e preconceito 

motivados principalmente pela semelhança do Orixá Exu com diabo da crença cristã, 

durante o processo de sincretismo religioso. 

 Embora Exu possua qualidades bem distintas do “inimigo de Deus”, sendo um 

Orixá comunicativo que traz os conselhos e as ordens dos outros Orixás a Terra,  

ainda é incompreendido e julgado erroneamente há muitos anos, permanecendo no 

imaginário coletivo um receio quando se fala nele. Devido a essa visão a Umbanda e 

Candomblé carregam um estigma por o cultuarem, recebendo a responsabilidade 

das mazelas sociais e das crises familiares, como disse o Bispo Macedo em seu 

livro “Orixá, Caboclos e Guias: Santos ou Demônios?”.  

 Infelizmente, ainda existem pontos cantados nas giras de Umbanda que  

fazem alusão a essa visão distorcida. Alguns trechos evidenciam a conseqüência da 

sincretização ao comparar Exu ao diabo. No entanto, todos entrevistados que 

freqüentam as religiões de matrizes africanas disseram que nunca fizeram essa 

comparação, nem crêem na característica maligna atribuída ao Orixá.  

 Atualmente, muitas casas de santo já estão abandonando o sincretismo 

católico e Exu tem recuperado seu lugar de mensageiro. Os terreiros também estão 

sendo vistos como uma forma de resistência à lógica capitalista, pois eles têm 

buscado, além de manifestar a fé nos Orixás, promover a cidadania, a emancipação 

dos membros da comunidade através de trabalhos sociais e ações afirmativas 

referentes à população negra, de combate ao racismo, de gênero e de intolerância 

religiosa, por exemplo. 

   Essas ações são realizadas em 75% das casas de santo do estado do Rio 

de Janeiro, segundo Fonseca (2013). No município de Rio das Ostras, as casas de 

santo que foram alvo das entrevistas, apenas uma relatou ter começado a organizar 

um trabalho social, mas foi desmotivada por conta da burocracia. Mas todos 
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manifestaram o desejo de realizar ações sociais e ações afirmativas contra o 

racismo e a intolerância religiosa no município, com objetivo de intervir nas 

expressões da questão social que são vivenciadas pelos praticantes da fé 

afrobrasileira e no resgate cultural afrodescendente. 

 As religiões afrobrasileiras ainda constituem a minoria em quantidade de fiéis 

e muitas vezes se mantém na invisibilidade para se protegeram da “cultura de ódio” 

fomentada por seguimentos religiosos que apóiam a destruição de casas de santo e 

o exorcismo de seus frequentadores. Essa invisibilidade acaba dificultando a 

formação de um coletivo que lute para garantir direitos e a ampliação da cidadania. 

Pois mesmo que a Constituição Federal de 1988 declare a liberdade religiosa como 

direito fundamental a todos, ainda é notório o forte preconceito e a intolerância com 

a cultura de origem africana. 

 Algumas medidas foram criadas para responder a essa demanda de crimes 

motivados pela intolerância religiosa no país, como a Lei Caó que prevê pena de até 

cinco anos de reclusão para quem cometer crimes resultantes de preconceito racial 

e religioso. A criação de delegacias especializadas em crimes raciais e delitos de 

intolerância religiosa, em São Paulo (Decradi), o núcleo de combate a intolerância 

religiosa, que atua na Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Centro de Promoção da 

Liberdade Religiosa e Direitos Humanos (CEPLIR), que atende indivíduos e 

instituições que sofrem discriminação, são também exemplos de formas de 

enfrentamentos aos crimes de intolerância religiosa e preconceitos raciais, que só 

crescem no país. 

  O disque 100 da Secretária de Direitos Humanos teve um crescimento 

exorbitante nos últimos anos, embora esse crescimento não venha mostrar o que 

acontece na íntegra, já que muitos casos não chegam  ao poder público. 

  A Comissão de Combate a Intolerância Religiosa (CCIR), criada em 2008, 

também busca junto ao Ministério Público medidas de segurança para os terreiros 

que sofrem perseguição. Assim como, organiza todo ano na orla de Copacabana 

uma caminhada formada pela sociedade civil e líderes de inúmeros seguimentos 

religiosos, contra os atos que ferem a liberdade de culto.  



69 

 

 Quando entrevistados os fiéis do seguimento cristão evangélicos,  alguns 

disseram que não participariam dessas caminhadas, deixando claro que mesmo que 

digam serem contra atos de violência que ferem a dignidade humana, não buscam 

ter atitudes que estimulam a liberdade religiosa no país. Lembrando que não é 

apenas uma caminhada que impulsionará o reconhecimento da liberdade religiosa.  

 Embora já se compreenda a importância do patrimônio material e imaterial 

afrobrasileiro e  que há uma grande dívida dos organismos de preservação com a 

herança cultural, vemos ainda muita   desigualdade de classe e  desigualdade 

racial no Brasil, que expressam  a herança do nosso processo histórico. Mesmo que 

cinco terreiros de Candomblé tenham sido designados patrimônio cultural e 

brasileiro, ainda há muito que fazer para compensar os anos de opressão e 

perseguição à fé afrobrasileira. Principalmente em Rio das Ostras, que evidencia um 

retrocesso a liberdade conquistada.  

 Durante as entrevistas realizadas com praticantes da fé de matriz africana foi 

verificado que há um alto índice da intolerância religiosa no município de Rio das 

Ostras. Alguns relatos evidenciaram a presença da violência no cenário municipal. 

Procissão antes realizada em dia de Iemanjá que teria como ponto final a praia do 

Bosque sofreu retaliação por parte da igreja evangélica, que fez questão de entrar e 

fechar as portas correndo, enquanto os fiéis passavam, causando um 

constrangimento doloroso. Oferendas feitas nas praias pelos filhos do axé, também 

foram alvos de perseguição no município. E o poder público, que deveria garantir a 

liberdade de cultos religiosos, dificulta a utilização dos espaços públicos para festas 

religiosas de matriz africanas.  

 Essa falta de respeito com as casas do axé, dificultando e até proibindo as 

“festas na beira mar”, que antes ocorria, é fruto do preconceito religioso de 

lideranças política. Como afirma   Pai Fernando Kouri: - “[o atual prefeito, Alcebíades 

Sabido do PMDB] tem problemas com a religião afrobrasileira, talvez um trauma 

antigo.”  Certamente, um “trauma” eleitoral, pois a região é um curral eleitoral, no 

pior sentido do termo, de setores retrógados da fé cristã.  

 Além disso, o país teve um aumento significativo de igrejas evangélicas e, 

dentro delas, há muitos líderes políticos propagadores das doutrinas bíblicas que 
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utilizam esses estabelecimentos religiosos como currais eleitorais. Quando chegam 

ao poder público, tornando-se prefeitos, senadores e deputados, por exemplo,  

dificultando a preservação da fé afrobrasileira, motivados por suas ideologias 

pessoais e religiosas.  

 Devido a esses fatores é de fundamental importância que temas raciais sejam 

debatidos nas escolas e universidades, pois a educação é um importante fator de 

mudança dos paradigmas e formação da consciência. Embora já tenha entrado em 

vigor a Lei 11.645/2008, que torna obrigatório o ensino da História da Cultura Afro-

brasileira e Indígena nas escolas, com o objetivo de combater  as praticas sociais 

discriminatórias, ainda é necessário que os educadores venham superar seus 

próprios preconceitos para lidar com a diversidade cultural brasileira em sala de 

aula. Preconceitos e deficiências, pois o eurocentrismo vigora em suas formações 

curriculares reproduzindo a lógica do colonizador.  

 Outro ponto, debatido nesse TCC, foi à grande adesão de homossexuais a fé 

afrobrasileira. Segundo as entrevistas realizadas,  isso acontece porque as religiões 

de matriz africana agregam a todos sem distinção. As práticas sexuais, não 

heterossexuais, são vistas como algo natural. Inclusive há contos africanos em que 

Orixás têm relações sexuais com outras divindades do mesmo sexo. 

  Isso deixa claro que as mitologias africanas, que são à base da fé 

afrobrasileira, se importam muito mais com o caráter dos seus adeptos do que com 

as relações sexuais que seus fiéis praticam. Diferente do que ocorre na igreja 

evangélica que vê a homossexualidade  semelhante ao crime,  como assaltar, mentir 

e roubar, por exemplo. E agora uma nova corrente propaga a “cura gay”, admitindo 

ser possível “curar” a homossexualidade através da libertação espiritual. Talvez, 

chegará o dia da cura evangélica alienada.  

 O último ponto abordado com os entrevistados foi à possível preservação da 

cultura negra nos quilombos que tem se convertido à fé cristã evangélica. De acordo 

com os líderes religiosos de matriz africana é quase impossível a preservação da 

cultura, uma vez que os Orixás fazem parte do cotidiano e através da mitologia 

orientam as práticas sociais, as vestimentas, a alimentação e as danças, por 
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exemplo. E quando há uma conversão dos quilombos ao seguimento evangélico, 

essas práticas são reprimidas e perdidas.  

 Essa visão é completamente diferente dos pastores e dos fiéis evangélicos 

que acreditam ser possível a preservação das culturas nativas, mesmo após a 

conversão ao seguimento cristão evangélico. Pois, segundo alguns entrevistados, as 

pessoas continuam “usando as mesmas roupas, comendo as mesmas comidas”, só 

mudam a origem da fé, deixando de cultuar os Orixás para cultuar a Cristo. 

 No entanto, a cultura é a construção de um povo, suas crenças, linguagem, 

hábito, danças e folclore, por exemplo, não é algo tão superficial que não sofra 

impacto com a conversão ao cristianismo evangélico. Hoje, muitos quilombos têm 

retomado suas raízes culturais, pois através de políticas públicas de promoção racial 

que foram implementadas no Plano Nacional de Promoção e Igualdade Racial, 

conseguiram promover modificações estruturais, resgatando as danças, a fé e o 

dialeto ancestral. Começaram a ver no turismo uma fonte de renda, recebendo 

pessoas nos quilombos para conhecerem sua cultura, participando das festas 

tradicionais e  propiciando além de ganhos financeiros uma troca cultural. Embora o 

empreendedorismo seja uma praga que contamine essa forma de resistência.  

 O desafio, em pleno século XXI, é a constituição de uma sociedade laica e 

igualitária, através da valorização das raízes culturais, desconstruindo ideologias 

dominantes e preservando os saberes ancestrais. Um desafio, que de forma 

modesta, a inquietação subjetiva e a possibilidade de pesquisar sobre o tema, nos 

convence da necessidade de muita resistência, de muito axé e de muita 

africanidade.    
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ANEXOS 

 

- Sistematização das entrevistas realizadas com líderes religiosos de Umbanda, 

Candomblé e igrejas evangélicas.  

 

ENTREVISTA ( 1) COM PRATICANTES DA FÉ EVANGÉLICA   

1.Nome completo 

Vaiga da Fonseca Rodrigues Heringer 

2.Há quanto tempo pratica a fé evangélica? 

Há 25 anos. Nasci, cresci e continuo na mesma fé. 

3.Nome da igreja que frequenta  

Congregação Batista em Aldeia Velha 

4.O que pensa a respeito da intolerância religiosa que sofrem as religiões de 

matrizes africana ( Candomblé e Umbanda)? 

Penso que há um preconceito, pré-julgamento daquilo que não se conhece a fundo 

ou uma repulsa aquilo que ouve por alto e deduz como ruim.   

5.O que pensa sobre os eventos violentos, tais como  a destruição de casas de 

santo, chute em imagens e agressão contra filhos no  santo, praticados por 

algumas pessoas que se dizem evangélicas?  

Vejo como um desrespeito, cada um tem a liberdade de escolher o que deseja 

seguir e temos que nos colocar no lugar do outro, porque se fizessem o mesmo 

comigo e com minha Bíblia eu não ficaria satisfeita. Quem faz isso é ignorante nos 

dois sentidos, de grosseria e falta de sabedoria.  

6.Você acredita na visão demoníaca do orixás que ve m sendo propagada 

através de programas evangélicos na televisão ?  

Não acredito e também não estou ciente dessas coisas por que quase não assisto 

televisão. Ouço falar apenas na expulsão de demônios.  

7.Para você quem são os Orixás?  

Não os conheço e não estudei sobre, mas acredito que são imagens que são 

invocadas ou adoradas pelos seus seguidores.  

8.Como vê as religiões de matrizes africanas ( Umba nda e Candomblé)?  
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O pouco que conheço é a proclamação da fraternidade, não ouço falar da salvação 

eterna. Em conversas de família e amigos ou programas humorísticos de televisão 

percebo uma discriminação relacionada à “macumba”, mas não sei se 

verdadeiramente tem ligação.  

9.Você já participou de Campanhas de Libertação par a expulsar entidades de 

Umbanda e Orixás de Candomblé da sua vida? Por quê?   

Não. Por que não acredito nessas entidades. Acredito sim em possessões 

demoníacas.  

10. O que pensa sobre essas práticas religiosas (ex orcismo) serem aplicadas 

ao vivo em rede nacional de televisão?  

Desnecessárias. Somente para ganhar ibope. O Senhor Jesus nos deu uma missão, 

que é pregar o evangelho a toda criatura e anunciar a salvação eterna.  

11.Você acredita que essas práticas contribuem para  ampliar o preconceito 

religioso e o racismo através da visão demoníaca do s cultos aos Orixás? Por 

quê?  

Sim. Porque para aqueles que não são praticantes da fé, ou seja, não frequentam a 

Escola Bíblica Dominical ou cultos de ensinamentos, muitas coisas que ouvem falar 

ou assistem não sabem “peneirar” ou pesquisar para ter a certeza, já absorvem 

como verdade.  

12.O que pensa sobre Lei 7.716/89, Lei Caó, que est abelece igualdade racial e o 

crime de intolerância religiosa no país?  

Penso que é uma questão muito ampla, não tão simples de resolver, pois sabemos 

bem que em nosso país as leis não são cumpridas como deveriam ser, ou seja, 

esses problemas sempre existirão.  

13.O que pensa sobre da Lei 11.645/08 que torna obr igatório o ensino da 

história e da cultura afro-brasileira e africana em  todas as escolas (públicas e 

particulares) no ensino fundamental até o ensino mé dio?  

Acho interessante. Como professora do Fundamental, acredito ser super importante 

na infância, período em que se absorve os ensinamentos, as crianças conhecerem 

para não haver mais a discriminação e sim o respeito.  

14.Quais iniciativas você julga necessária para dim inuir a incidência de crimes 

de intolerância religiosa no país?  

Conscientizar a importância do respeito através das instituições religiosas, das 

escolas, da mídia, etc.  
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15.Segundo pesquisa a maioria dos atos de violência  religiosa que ocorrem no 

país são praticados por evangélicos do seguimento p entecostal e 

neopentecostal. Ato como quebra de imagem em rede n acional, destruição de 

casas de santo e até mesmo violência física e psico lógica contra fiéis. O que 

você  pensa sobre isso ?  

Como respondi na questão 5, observo como uma falta de respeito. Tenho um 

exemplo de falta de sabedoria de um pastor que liderou a igreja Assembleia de Deus 

que frequentei até meus 20 anos. Certa vez ao ser questionada por uma aluna da 

Escola Bíblica Dominical com apenas nove anos sobre qual igreja nos levaria para o 

céu, respondi que não é a igreja quem te leva e sim sua fé, suas atitudes e sua 

comunhão com Deus, o pastor ao saber desse acontecido me repreendeu dizendo 

que eu estava errada, indo contra a nossa igreja, foi onde discutimos e muito me 

entristeci, pois sempre tive em meu coração que o importante é acreditar e servir a 

Deus, independente de onde estivermos. Assim como esse pastor, creio que muitos 

outros líderes religiosos insistam nessa “tecla” de que só a sua igreja tem a salvação 

e com isso os seus membros que somente recebem e não questionam e nem 

refletem, aceitam e defendem essa maneira horrorosa.  

16. Sua igreja fomenta essas atitudes ou é contra as di versas formas das 

manifestações da intolerância religiosa? De que man eira se dá isso na 

prática?    

É contra. Várias vezes, sempre que tem a oportunidade o pastor nos orienta ao 

respeito. Tivemos uma revista da Escola Bíblica Dominical em que todas as lições 

falavam a cerca das mais conhecidas igrejas, seitas, etc; onde conhecemos e 

aprendemos com mais detalhes sobre cada uma, ele ainda nos relatou as 

experiências que teve no período em que estava se preparando para a liderança 

quando visitou praticamente todas essas casas e igrejas.  

17.O que pensa a respeito da Caminhada em Defesa da  liberdade religiosa que 

acontece todo ano na orla de Copacabana?  

Muito bom. Todos têm o direito de crer e o dever de respeitar.  

18.Você , como líder religioso, acredita que todas as religiões devem se unir 

em defesa da liberdade de culto ou acredita que ape nas um único credo ( 

Cristão evangélico) deve ser professado e respeitad o? Por quê ?   

Defendo a liberdade de culto de todas as religiões, como sempre defendi, até 

mesmo por causa do livre-arbítrio, cada um com suas crenças, pois acredito em 
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apenas um caminho que é Jesus e também creio que somente lá no céu existirá a 

perfeição. 

19.Como você vê a homossexualidade dentro da igreja?  

Não concordo, pois aprendi na Bíblia ser um comportamento abominável aos olhos 

do Senhor, ou seja, se Deus se entristece eu também me entristeço. Não discrimino, 

trato com amor e respeito, nem prego a cura gay. Tenho amigos que se tornaram 

homossexuais e dizem sentir em seus corações um incômodo quando vão à igreja 

ou quando oram, percebo assim o agir do Espírito Santo instruindo a paz, comunhão 

e salvação na vida dessas pessoas. Esse assunto também é amplo, não estamos 

nesse mundo para julgar e sim para amar o nosso próximo, seja qual for o seu 

comportamento e prática.  

20.Como enxerga o fato de alguns líderes religiosos  de matriz 

africana serem homossexuais?  

Não aprovo como já expliquei na resposta anterior, mas não me intrometo, pois não 

participo e não sou obrigada a concordar e sim respeitar.  

21.O que pensa sobre os movimentos negros que visam  preservar a cultura 

negra ( dança, religião, comidas típicas, etc.)?  

Ótimo. Faz parte da nossa história.  

22.O que acha  do fato de alguns quilombos começare m a professar a fé 

evangélica? Por quê?   

Não vejo problemas. Todos têm o direito à escolha.  

23.Você acreditar ser possível a preservação da cul tura negra ( religião 

vestimenta comida... ) nesses quilombos ? De que fo rma ?  

Sim. Só depende da comunidade, se o grupo estiver de acordo será mais fácil.  

24.Como vê o avanço das religiões neopentecostais n o Brasil?  

Como um professor de Antropologia disse na minha graduação “Todo ponto de vista 

é à vista de um ponto”, ou seja, tenho vários pontos de vista. Vejo que esse 

avanço está em transição, só veremos o fruto disso daqui a alguns anos.  

Muitas instituições têm discórdias entre membros e consequentemente outras se 

formam através de rebeliões e acredito que Deus não se agrada disso, em outros 

casos os membros da igreja estão aumentando e com isso vem à necessidade de 

construir mais prédios, isso é bacana, pois a Palavra de Deus está sendo 

propagada.   
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Algumas dessas religiões visam o lado financeiro desordenadamente, causando até 

escândalos, admiro aquelas que são abençoadas com a fidelidade dos seus 

constituintes e que também abençoam aos mais necessitados com alimentação, 

agasalhos e até mesmo moradias.  

25.Qual a proximidade que você percebe da fé cristã  com as religiões de matriz 

africana?   

O caminho do bem e do amor.  

26.Qual é a maior distanciamento da fé Cristã com a  fé nos Orixás?  

A crença em um Deus e em outros deuses.  

  

  

ENTREVISTA ( 2) COM PRATICANTES DA FÉ EVANGÉLICA   

 

1.Nome completo  

Raquel Braga Sardenberg  

2.Há quanto tempo pratica a fé evangélica?  

Desde criança levada à igreja pelos meus pais, e desde os 13 anos por escolha 

própria.  

3.Nome da igreja que frequenta   

Igreja Batista Renovada.  

4.O que pensa a respeito da intolerância religiosa que sofrem as religiões de 

matrizes africana ( Candomblé e Umbanda)?  

Todo tipo de intolerância é terrível e ocorre contra varias religiões, sei disso por que 

cresci no meio evangélico e sempre fomos rotulados de muitas formas, sendo assim 

entendo e tenho empatia quanto à intolerância sofrida pelas pessoas que praticam 

as religiões de matriz africana. O conhecimento superficial de uma fé diferente da 

sua pode gerar uma postura cruel quanto ao outro e é o que temos visto 

freqüentemente.  

5.O que pensa sobre os eventos violentos, tais como  a destruição de casas de 

santo, chute em imagens e agressão contra filhos no  santo, praticados por 

algumas pessoas que se dizem evangélicas?  

A mistura da ignorância quanto a própria fé evangélica e quanto a fé das religiões 

afro brasileiras gera equívocos terríveis aos que se dizem evangélicos, pois embora 

a Bíblia seja a base da fé evangélica acredito que as pessoas que cometem esses 
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atos não a lêem e permanecem presos a raiz cultural católica jesuíta de obrigar o 

outro, pela força, a aceitar sua própria fé.   

6.Você acredita na visão demoníaca do orixás que ve m sendo propagada 

através de programas evangélicos na televisão ?  

Eu realmente desconheço o significado dos orixás e também não assisto a esses 

programas, mas conheço muito bem o que é um demônio segundo a Bíblia e a 

interpretação evangélica. Eu acredito que qualquer pessoa, de qualquer religião, 

inclusive os que se dizem evangélicos, podem ser oprimida por demônios e tem o 

direito de procurar um alívio para sua alma, as que procuram as igrejas evangélicas 

vão receber uma resposta de acordo com o que cremos e o que a está perturbando 

vai sair.  

7.Para você quem são os Orixás?  

Infelizmente não sei qual é a definição dada pelas religiões afro brasileiras, mas 

imagino que sejam seres espirituais que direcionam os praticantes dessa fé.  

8.Como vê as religiões de matrizes africanas ( Umba nda e Candomblé)?  

Enxergo como mais uma entre as muitas religiões presentes no nosso país. 

São religiões muito presentes na nossa cultura, uma vez que é comum termos 

parentes ou amigos que já a frequentaram ou frequentam. 

Também são estigmatizadas por serem diferentes da construção católica que 

tivemos em nosso país.   

9.Você já participou de Campanhas de Libertação par a expulsar entidades de 

Umbanda e Orixás de Candomblé da sua vida? Por quê?   

Já participei de campanhas de libertação, mas não especificamente para expulsar 

entidades de umbanda e Orixás de candomblé, pois como mencionei acima a 

libertação é necessária pra qualquer pessoa, de qualquer religião, até mesmo 

evangélica, como é o meu caso, que se sinta oprimida espiritualmente.  

10.O que pensa sobre essas práticas religiosas (exo rcismo) serem aplicadas 

ao vivo em rede nacional de televisão ?  

Acho desnecessário, inclusive não costumo assistir. Porém assim como existem 

filmes sobre exorcismo lançados em larga escala e as pessoas escolhem ver ou 

não, assim também escolhem o que assistirão na televisão.  

11.Você acredita que essas práticas contribuem para  ampliar o preconceito 

religioso e o racismo através da visão demoníaca do s cultos aos Orixás? Por 

quê?  
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De certa forma sim, porque o preconceito pode ser alimentado por qualquer coisa.  

12.O que pensa sobre Lei 7.716/89, Lei Caó, que est abelece igualdade racial e o 

crime de intolerância religiosa no país?  

Sem dúvida é mais uma das grandes conquistas da redemocratização, de extrema 

importância para estabelecer a liberdade e igualdade de crença e de raças no nosso 

país.  

13.O que pensa sobre da Lei 11.645/08 que torna obr igatório o ensino da 

história e da cultura afro-brasileira e africana em  todas as escolas (públicas e 

particulares) no ensino fundamental até o ensino mé dio?  

Fiquei impressionada por ter sido sancionada em 1996, uma vez que na prática não 

ocorre e seria realmente importante na luta contra o preconceito.  

14.Quais iniciativas você julga necessárias para di minuir a incidência de 

crimes de intolerância religiosa no país?  

A informação, o preconceito é alimentado pela ignorância. Uma vez que as principais 

leis de apoio já existem, deve haver campanhas contra o preconceito e intolerância 

religiosa.    

15.Segundo pesquisa a maioria dos atos de violência  religiosa que ocorrem no 

país são praticados por evangélicos do seguimento p entecostal e 

neopentecostal. Ato como quebra de imagem em rede n acional, destruição de 

casas de santo e até mesmo violência física e psico lógica contra fiéis. O que 

você pensa sobre isso ?  

Na realidade eu fico muito assustada com esses dados em especial a quebra de 

imagem que ocorreu por parte de uma igreja e uma vez, em 

1995 e não houve nenhum apoio por parte da igreja evangélica no Brasil, porque o 

verdadeiro cristão, aquele que lê a Bíblia e busca cumprir os ensinamentos de 

Jesus, prega o amor e procura viver em paz na sociedade e promover o bem estar 

da mesma, especialmente os protestantes que fundaram países já com princípios de 

liberdade religiosa. É uma contradição com o que é ensinado nas igrejas, eu fico 

assustada com esses números porque cresci na igreja evangélica pentecostal 

e nunca ouvi nenhum pastor ou pregador estimular a intolerância e muito menos 

atos violentos contras pessoas e templos de outra fé. Essas atitudes são de 

tamanha ignorância uma vez que cristão no oriente são perseguidos e pagam com a 

vida por professar a fé, ou por apenas possuir uma Bíblia e o sofrimento que não 
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queremos para os nossos irmãos da fé cristã não desejamos a nenhuma outra 

religião.   

16.Sua igreja fomenta essas atitudes ou é contra as  diversas formas das 

manifestações da intolerância religiosa? De que man eira se dá isso na 

prática?    

É contra as diversas formas de intolerância religiosa. Isso se dá na prática pregando 

o Evangelho que são as boas novas do amor de Deus à todo povo, língua, raça e 

nação, independente da religião.   

17.O que pensa a respeito da Caminhada em Defesa da  liberdade religiosa que 

acontece todo ano na orla de Copacabana?  

Vivemos em um país democrático e isso é uma dádiva, sem dúvida é um dos atos 

que combatem o preconceito.  

18.Você , como líder religioso, acredita que todas as religiões devem se unir 

em defesa da liberdade de culto ou acredita que ape nas um único credo  

(Cristão evangélico) deve ser professado e respeita do? Por quê ?  

Acredito no estado laico, que inclusive foi um dos ganhos intelectuais da própria 

reforma protestante. Toda religião deve ser respeitada e ter garantida a sua 

liberdade de culto.  

19.Como você vê a homossexualidade dentro da igreja ?  

A mensagem de Salvação é para todos, homossexuais e heterossexuais e a igreja é 

aberta a qualquer pessoa que procurá-la.  

20.Como enxerga o fato de alguns líderes religiosos  de matriz 

africana serem homossexuais?  

Enxergo como a opção sexual deles, como qualquer pessoa da sociedade.  

21.O que pensa sobre os movimentos negros que visam  preservar a cultura 

negra ( dança, religião, comidas típicas, etc.)?  

São de importância para reafirmar a liberdade de culto e crença em nosso país.  

22.O que acha do fato de alguns quilombos começarem  a professar a fé 

evangélica? Por quê?   

Vejo com normalidade, o evangelho é lindo, como já mencionei, é para toda língua, 

povo, raça e nação.  

23.Você acreditar ser possível a preservação da cul tura negra ( religião 

vestimenta comida... ) nesses quilombos ? De que fo rma ?  
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Sim, a partir da escolha pessoal dos habitantes da comunidade em propagar a 

cultura negra e manter seus costumes, porém ninguém pode ser obrigado a seguir 

uma crença por imposição social.  

24.Como vê o avanço das religiões neopentecostais n o Brasil?  

Fico feliz pelas pessoas escolherem crer no Evangelho, quando esse é pregado com 

o compromisso que Deus exige, salientando a transformação do caráter e o amor ao 

próximo.   

25.Qual a proximidade que você percebe da fé cristã  com as religiões de matriz 

africana?   

Vejo uma proximidade na dedicação e freqüências de seus fiéis.  

26.Qual é a maior distanciamento da fé Cristã com a  fé nos Orixás?  

A diferença está em que a fé cristã crê em um só Deus tem na Bíblia sua única regra 

de Fé e prática.  

 

ENTREVISTA ( 3) COM PRATICANTES DA FÉ EVANGÉLICA   

 

1.Nome completo  

Maria Letícia dos Santos Reis 

2.Há quanto tempo pratica a fé evangélica?   

Desde que nasci, 25 anos. 

3.Nome da igreja que frequenta    

Assembléia de Deus Tanque de Siloé 

4.O que pensa a respeito da intolerância religiosa que sofrem as religiões de 

matrizes africana ( Candomblé e Umbanda)?  

Acho qualquer tipo de intolerância muito errada, principalmente a intolerância 

religiosa. Pois ninguém é obrigado a gostar das religiões nem segui-las, mas devem 

respeitar  as pessoas que as praticam. 

5.O que pensa sobre os eventos violentos, tais como  a destruição de casas de 

santo, chute em imagens e agressão contra filhos no  santo, praticados por 

algumas pessoas que se dizem evangélicas?  

Acho muito errado. Acredito que esses procedimentos têm origens em partes da 

bíblia como o antigo testamento que fala sobre destruição de imagens e altares de 

falsos deuses. Não lembro exatamente onde fica na bíblia, apenas sei que é no 

antigo testamento. 
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6.Você acredita na visão demoníaca dos Orixás que v em sendo propagada 

através de programas evangélicos na televisão ? 

Sim, acredito. Sem dúvidas creio que só existe o bem e o mal. Tudo que não vem de 

Jesus é do mal. Mas isso não me dá o direito de ser intolerante e agir com agressão 

contra ninguém. O que acredito cabe apenas a mim e a mais ninguém. Fé é algo 

muito particular! 

7.Para você quem são os Orixás?   

Não sei exatamente. Mas acredito que são anjos decaídos que trabalham na 

maldade para atrasar a vida das pessoas. Não é atoa que já vi muita gente 

possessa na igreja e quando perguntava quem estava naquele corpo falava nome 

de Orixá. Como vocês querem que eu não pense desta forma se sempre vi pessoas 

possessas na igreja desde criança e os nomes que esses demônios davam eram  

nomes de entidades e orixás. Posso dar alguns exemplos que eu já ouvi... pomba 

gira, exu tranca rua, Iansã e Iemanjá, são esses que lembro agora. 

8.Como vê as religiões de matrizes africanas ( Umba nda e Candomblé)?   

Vejo como práticas religiosas apenas, mas que eu não tenho a menor vontade de 

conhecer, pois não julgo ser do bem. 

9.Você já participou de Campanhas de Libertação par a expulsar entidades de 

Umbanda e Orixás de Candomblé da sua vida? Por quê?    

Sim. Sempre participo as quartas feiras de campanha de libertação e sempre vejo os 

demônios  manifestando. Participo por que acredito ser necessário tirar esses seres 

da escuridão de cima das pessoas para que elas venham ter paz de espírito e cura. 

Até Jesus expulsou demônios das pessoas, essa prática é milenar e sempre fez e 

fará parte da igreja. 

10.O que pensa sobre essas práticas religiosas (exo rcismo) serem aplicadas 

ao vivo em rede nacional de televisão ?  

Acho ofensivo. Por mais que essa prática seja comum nas igrejas ela deve se 

restringir aos fieis apenas. São práticas muito reservadas e sérias para ficarem 

sendo feitas na televisão como um circo. Não concordo de maneira nenhuma, acho 

apelativo! 

11.Você acredita que essas práticas contribuem para  ampliar o preconceito 

religioso e o racismo através da visão demoníaca do s cultos aos Orixás? Por 

quê?   
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Eu acho que não, pois quem é crente não acredita que orixá seja do bem mesmo. 

Então acho que não contribui para ampliar nenhum preconceito religioso. Apenas 

acho apelativo e desnecessário, pois o evangelho de Jesus é amor isso que deve 

ser ensinado o exorcismo é só um instrumento de libertação, mais nada. O problema 

é que as pessoas querem fama e preferem fazer da igreja um circo e uma empresa 

do que pregar o que Cristo mandou que é o amor e o perdão.  

12.O que pensa sobre Lei 7.716/89, Lei Caó, que est abelece igualdade racial e o 

crime de intolerância religiosa no país?   

Acho ótimo e eu espero que essa lei realmente funcione, pois precisamos aprender 

a sermos mais civilizados. Quem não respeita a escolha do outro e o agride deve ser 

punido, sem duvidas! 

13.O que pensa sobre da Lei 11.645/08 que torna obr igatório o ensino da 

história e da cultura afro-brasileira e africana em  todas as escolas (públicas e 

particulares) no ensino fundamental até o ensino mé dio?  

Acho legal. Eu sou negra e gostaria de conhecer a história africana. Acho certo! Mas 

só não quero ser obrigada a cultuar os deuses que eles acreditam, pois não é o meu 

Deus e só creio em Jesus. Mas conhecer a história acho ótimo!! 

14.Quais iniciativas você julga necessária para dim inuir a incidência de crimes 

de intolerância religiosa no país?  

Educação pública e particular de qualidade e leis como as descritas a cima. Pois 

creio que a violência é combatida com educação! 

15.Segundo pesquisa a maioria dos atos de violência  religiosa que ocorrem no 

país são praticados por evangélicos do seguimento p entecostal e 

neopentecostal. Ato como quebra de imagem em rede n acional, destruição de 

casas de santo e até mesmo violência física e psico lógica contra fiéis. O que 

você pensa sobre isso ?  

Acredito que pessoas violentas estão em todos os lugares, não é privilegio de 

nenhum seguimento religioso. O que acontece, a meu ver, é que essas pessoas 

ouvem alguns trechos bíblicos, como “não terá para si outro Deus além de mim” ou 

“é preciso destruir todos os ídolos (imagens) de Israel” e essas pessoas querem 

fazer isso com as próprias mãos. Esquecem que Cristo veio ao mundo para instruir, 

salvar e nos ensinar o amor e o perdão. Ele nunca foi violento nem nunca incentivou 

a violência, pelo contrário, defendeu Madalena quando tentaram apedrejá-la. Logo 

essas pessoas que se dizem evangélicas e agem dessa maneira não representam 
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nem um pouco os ensinamentos de Cristo. Para mim não poderiam nem ser 

chamadas de Cristãs.  

16.Sua igreja fomenta essas atitudes ou é contra as  diversas formas das 

manifestações da intolerância religiosa? De que man eira se dá isso na 

prática?    

Somos contra  atitudes violentas em qualquer circunstância, sempre aprendemos a 

dar a outra face e não a bater. Não conversamos muito sobre esses assuntos na 

igreja, até para mim é algo novo o que você falou, “que os evangélicos são os 

grupos mais intolerantes e que comete mais violência contra os praticantes da fé 

afrobrasileira no país”. Como já disse não sou obrigada a freqüentar nenhuma 

“macumba”, mas respeito quem frequenta. Realmente eu não acredito em nenhum 

caminho bom que não seja o caminho de Cristo, a igreja. Mas não trato mal ou 

manifesto algum preconceito pelos que são da “macumba”. Apenas não gostaria de 

ser convidada, pois teria medo de ir. Na verdade, não iria de jeito nenhum!  

17-O que pensa a respeito da Caminhada em Defesa da  liberdade religiosa que 

acontece todo ano na orla de Copacabana?  

Acho interessante, mas não iria. Acho que me sentiria deslocada. Vocês falam que 

nós temos preconceito contra a fé de vocês. Mas eu também passo por isso quando 

falo na faculdade que sou evangélica, quase posso ouvir o pensamento das 

pessoas... “ nossa como ela é atrasada, submissa ao marido, super 

preconceituosa...” Vocês acham que isso também não é preconceito?  Por isso acho 

que me sentiria um peixe fora d’água nesses ambientes de debate religioso. 

Entende? Ah! E também não gostaria de ver ninguém manifestando “demônios”. 

Desculpa ? Mas para mim não são entidades do bem!  

18.Você , como líder religioso, acredita que todas as religiões devem se unir 

em defesa da liberdade de culto ou acredita que ape nas um único credo 

(Cristão evangélico) deve ser professado e respeita do? Por quê ?  

Claro que eu adoraria que o mundo todo fosse Cristão que todos falassem a mesma 

língua e tivéssemos paz. Mas a realidade não é essa, logo devemos nos respeitar e 

aprender a conviver com os diferentes. O Sol nasceu para todos! 

19.Como você vê a homossexualidade dentro da igreja ?  

Acho errado e um pecado. Pois Deus criou o  homem e a mulher, uma para o outro. 

Simples assim!  
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20.Como enxerga o fato de alguns líderes religiosos  de matriz 

africana serem homossexuais?  

Não enxergo nada, pois não tenho nada a ver com a fé deles. Cada um faz o que 

quiser em sua religião. Como não acho que a fé em Orixás seja uma coisa boa, não 

me espanta que sejam homossexuais também. 

21.O que pensa sobre os movimentos negros que visam  preservar a cultura 

negra ( dança, religião, comidas típicas, etc.)?   

Acho super interessante, muito bom mesmo, pois é nossa raiz, nossa história. Mas 

acho que não precisamos ir a cultos africanos para preservar a cultura africana. 

Entende? Tenho amigos cristãos que participam de movimentos negros, mas não 

frequentam as religiões afrobrasileiras. 

22.O que acha do fato de alguns quilombos começarem  a professar a fé 

evangélica? Por quê?   

Acho ótimo, pois Cristo veio para todos e os ensinamentos dele são para todos.  

23.Você acreditar ser possível a preservação da cul tura negra ( religião 

vestimenta comida... ) nesses quilombos ? De que fo rma ?  

Claro. Por que não seria? É só mudar a referência, ao invés de adorar a Orixás, 

adora-se a Deus! 

24.Como vê o avanço das religiões neopentecostais n o Brasil?  

Algo maravilhoso, pois estou vendo a palavra se cumprir, Deus na bíblia diz que o 

evangelho será pregado até os confins da Terra, antes da sua volta. 

25.Qual a proximidade que você percebe da fé cristã  com as religiões de matriz 

africana?   

A devoção e a entrega da sua vida a um ser que você considera superior.  

26.Qual é a maior distanciamento da fé Cristã com a  fé nos Orixás?  

Para mim, Orixás são do mal e Deus é a luz. Luz e trevas não se misturam.  

 

 

ENTREVISTA ( 4) COM PRATICANTES DA FÉ EVANGÉLICA 

1.Nome completo   

Beatriz Azevedo de Noronha  

2.Há quanto tempo pratica a fé evangélica?   

Um ano  

3.Nome da igreja que frequenta    
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Bola de Neve 

4.O que pensa a respeito da intolerância religiosa que sofrem as religiões de 

matrizes africana ( Candomblé e Umbanda)?  

Vejo como um erro essa discriminação. Não há necessidade de tanta intolerância no 

mundo. 

5.O que pensa sobre os eventos violentos, tais como  a destruição de casas de 

santo, chute em imagens e agressão contra filhos no  santo, praticados por 

algumas pessoas que se dizem evangélicos?  

Deus é amor então não é porque você não gosta de uma coisa que você deve 

agredir quem gosta. Acho a violência um erro! 

6.Você acredita na visão demoníaca do orixás que ve m sendo propagada 

através de programas evangélicos na televisão ?  

Acredito sim. Em nossa igreja mesmo temos vários membros que frequentavam a 

Umbanda e o Candomblé e se dizem arrependidos que eram religiões do demônio. 

Eu mesma já frequentei a umbanda e sempre nas giras de Exu só se cantava ponto 

para o diabo. Como não acreditar que isso é do inimigo se eles mesmos cantam, 

além de tomarem muita bebida, fumar cigarros e falar palavrões? Eu mesma me 

consultava com uma entidade chamada Exu caveira e exu do cemitério. Se  eles são 

do bem, por que esses nomes ? Para mim todos são demônios mesmo! 

7.Para você quem são os Orixás ?  

São demônios! 

8.Como vê as religiões de matrizes africanas ( Umba nda e Candomblé)?  

Acho que são cultos ao inimigo. Mas respeito quem quer seguir, ninguém convence 

o outro do erro, só Deus pode fazer isso.  

9.Você já participou de Campanhas de Libertação par a expulsar entidades de 

Umbanda e Orixás de Candomblé da sua vida? Por quê?    

Várias vezes. Aqui na nossa igreja temos seminários de cura interior  e de libertação. 

Só esse ano que me converti já fui a  dois seminários de libertação. Eu acredito que 

essas entidades não são do bem, não vem de Deus, então eu preciso tira-las da 

minha vida, pois já fiz muita oferenda, promessas e mesmo depois que eu me 

converti sonhava como esses exus me cobrando coisas... Depois das campanhas de 

libertação, nunca mais tive pesadelos. Hoje sou livre em Cristo! 

10.O que pensa sobre essas práticas religiosas (exo rcismo) serem aplicadas 

ao vivo em rede nacional de televisão?   
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Acho estranho, pois não é um teatro, é algo serio para ficar fazendo de qualquer 

maneira. Mas por outro lado acho bom as pessoas saberem o que esses demônios 

são capazes de fazer na vida das pessoas. Endente? 

11.Você acredita que essas práticas contribuem para  ampliar o preconceito 

religioso e o racismo através da visão demoníaca do s cultos aos Orixás? Por 

quê?   

Não. Claro que não. Nos evangelhos Jesus sempre expulsou os demônios.  

12.O que pensa sobre Lei 7.716/89, Lei Caó, que est abelece igualdade racial e o 

crime de intolerância religiosa no país?  

Acho ótima. Vejo que é necessária essa lei por conta dos atos violentos que vemos 

todos os dias. Não é só no âmbito religioso é em todo o lugar, as pessoas andam 

muito nervosas e violentas. Penso que a lei pode ajudar a conter um pouco dessas 

atitudes agressivas  

13.O que pensa sobre da Lei 11.645/08 que torna obr igatório o ensino da 

história e da cultura afro-brasileira e africana em  todas as escolas (públicas e 

particulares) no ensino fundamental até o ensino mé dio?  

Em parte acho interessante, pois é necessário se ter conhecimento da história do 

nosso país. Mas por outro tenho receio que alguns professores obriguem nossos 

filhos a participar de festas religiosas africanas. Se isso acontecesse não iria gostar. 

14.Quais iniciativas você julga necessária para dim inuir a incidência de crimes 

de intolerância religiosa no país?   

Educação. Não digo educação religiosa, digo educação de berço, de casa, da escola 

também, pois a humanidade anda muito violenta, todos querendo fazer justiça com 

as próprias mãos. Mães e pais espancando filhos, pessoas obrigando o outro a 

converter-se a fé cristã a força. Em fim são muitas manifestações de violência que 

só a educação é capaz de amenizar.  

15. Segundo pesquisa a maioria dos atos de violênci a religiosa que ocorrem 

no país são praticados por evangélicos do seguiment o pentecostal e 

neopentecostal. Ato como quebra de imagem em rede n acional, destruição de 

casas de santo e até mesmo violência física e psico lógica contra fiéis. O que 

você pensa sobre isso ?   

Não tinha conhecimento sobre essa pesquisa. Mas muito me entristece saber 

desses dados. Pois é absurdo atos tão agressivos vindos do meio evangélico, já que 

tentamos viver os passos de Cristo, é absurdo atos de violência, seja ele qual for. 
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Estou muito envergonhada com tudo isso. Como cristã evangélica  não me sinto 

nem um pouco representada por pessoas que forçam a conversação do outro. 

16.Sua igreja fomenta essas atitudes ou é contra as  diversas formas das 

manifestações da intolerância religiosa? De que man eira se dá isso na prática?   

Não debatemos esses assuntos nos cultos, tudo isso para mim é muito novo. Não 

tenho como responder essa pergunta. Mas creio que todos na igreja que eu 

frequento seja contra esses atos de intolerância religiosa. 

17.O que pensa a respeito da Caminhada em Defesa da  liberdade religiosa que 

acontece todo ano na orla de Copacabana?   

Acho interessante, mas nunca fui. 

18.Você , como líder religioso, acredita que todas as religiões devem se unir 

em defesa da liberdade de culto ou acredita que ape nas um único credo 

(Cristão evangélico) deve ser professado e respeita do? Por quê?   

Não vou negar que adoraria que todos fossem cristãos no Brasil e no planeta. Mas é 

claro que a vida não é assim e que precisamos respeitar todos os credos. 

19.Como você vê a homossexualidade dentro da igreja ?  

Um pecado. Não é esse o plano de Deus para os seres humanos. Fomos criados 

homens e mulheres e juntos perpetuamos a espécie humana. Logo tudo o que for 

diferente disso é pecado! 

20.Como enxerga o fato de alguns líderes religiosos  de matriz africana serem 

homossexuais?   

Isso não é problema meu! Cada religião tem suas permissões e proibições, eu não 

julgo nada em relação a fé deles. Apenas acho estranho! E mais um motivo que não 

acredito que a Umbanda e o Candomblé sejam religiões de Deus, pois Ele nunca 

permitiria isso!!  

21.O que pensa sobre os movimentos negros que visam  preservar a cultura 

negra ( dança, religião, comidas típicas, etc.)?   

Acho interessante pois a cultura negra faz parte da nossa historia. 

22.O que acha do fato de alguns quilombos começarem  a professar a fé 

evangélica? Por quê?    

Acho muito bom, pois o evangelho é para todos... não importa a nacionalidade ou a 

etnia, todos são chamados a viver com Cristo! 

23.Você acreditar ser possível a preservação da cul tura negra ( religião 

vestimenta comida... ) nesses quilombos ? De que fo rma ?   
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Acredito sim. Basta estudar a religião como um folclore uma história não ter a fé nas 

entidades, mas ter a fé firme em Cristo.  

24.Como vê o avanço das religiões neopentecostais n o Brasil?   

Acho ótimo, pois isso é bíblico. Todos ouvirão a palavra de Deus e os escolhidos as 

seguirão.  

25.Qual a proximidade que você percebe da fé cristã  com as religiões de matriz 

africana ? 

 Nenhuma. 

26-Qual é a maior distanciamento da fé Cristã com a  fé nos Orixás?   

Que cremos em um Messias que viveu na Terra nos livrou dos pecados, libertou 

nossas almas, morreu em nosso lugar e agora vivemos por seu amor. Cremos em 

um Deus de amor e único, a ser iluminado enquanto eles crêem em demônios. Acho 

que é tudo! 

 

ENTREVISTA (1) COM O PASTOR EVANGÉLICO  

 

1.Nome completo 

Claudinei Ferreira  

2.Quanto tempo tem de pastor? 

Cinco anos  

3.Denominação religiosa ? 

Assembléia de Deus Ministério Madureira  

4.Fez formação teológica? Onde ?  

Não. 

5.Teve outra formação acadêmica? Qual? 

 Não. 

6.O que pensa a respeito da intolerância religiosa que sofrem as religiões de 

matrizes africana? 

Penso que é um erro perseguir as seitas que existem no Brasil. Qualquer justiça e 

julgamento pertencem a Deus e não ao homem. 

7.O que tem a dizer sobre os eventos violentos, tai s como a destruição de 

casas de santo, chute em imagens e agressão contra filhos no santo, 

praticados por algumas pessoas que se dizem evangél icas?   



95 

 

Destruir imagens não vejo como um erro pois nós não cremos nela, no entanto acho 

errado destruir qualquer imagem dentro da propriedade do outro. Não se pode nem 

se deve invadir um local e destruir a sua crença. Jesus jamais faria isso.  Por isso 

acho uma falta de respeito e amor a Deus e ao próximo tais atitudes. 

8.Qual o posicionamento das igrejas evangélicas fre nte à visão demoníaca dos 

Orixás que vem sendo propagada através de programas  evangélicos na 

televisão?   

Vou ser bem sincero com você. Dentro da igreja em toda minha vida ministerial e 

praticante da fé que sou desde criança, meus pais nasceram na igreja e eu sempre 

ouvi que a Umbanda e o Candomblé eram seitas do diabo, que as pessoas que 

estavam naqueles lugares precisavam ouvir o evangelho de Cristo e conhecer a 

verdade a luz da bíblia. Sinceramente eu creio nisso. Creio que as pessoas vivem 

enganadas, fazendo inúmeras oferendas para conseguirem o que desejam, 

entregando sua alma e sua vida aos desejos do inimigo. Atendi, como pastor, muitos 

casos de pessoas que perderam tudo até saúde cultuando esses espíritos imundos 

e hoje estão bem financeiramente e tem paz no coração, por que encontrou com 

Cristo. 

9.Vocês fazem campanha de libertação para expulsar as entidades de 

Umbanda e os Orixás de Candomblé da vida dos fiéis?  Por quê?   

Sim, claro. Não podemos permitir que esses espíritos possuam a vida das pessoas 

que se converteram. Você não acredita em magia negra? Dá onde você acha que 

vem essas maldades? Vem da macumba, minha filha. Vem do Candomblé e da 

Umbanda. Gostaria que você fosse um dia de quinta feira na igreja para ver como é 

o trabalho de cura e libertação, é muito sério minha filha. O capeta sai gritando e o 

anjo do Senhor vem curando seus filhos nessa Terra. 

10.Pensam em estarem contribuindo para ampliar o pr econceito religioso e o 

racismo através da visão demoníaca dos cultos aos O rixás? Por quê?   

Não claro que não. Não temos preconceito religioso, respeitamos todos, apenas 

temos crenças diferentes! 

11.O que pensa sobre Lei 7.716/89, Lei Caó, que est abelece igualdade racial e o 

crime de intolerância religiosa no país? 

 Acho muito bem vinda no atual momento de tanta violência. 
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12.O que pensa sobre da Lei 11.645/08 que torna obr igatório o ensino da 

história e da cultura afro-brasileira e africana em  todas as escolas ( públicas e 

particulares) no ensino fundamental até o ensino mé dio ? 

Acho bom também faz parte da nossa história, não tenho nada contra, é só não 

oferecer bala de oferenda para as crianças ou mandarem elas fazerem orações a 

outros deuses que está tudo certo. 

13.Quais iniciativas você julga necessária para dim inuir a incidência de crimes 

de intolerância religiosa no país?   

Acho que as leis bem cumpridas dão conta. 

14.Segundo pesquisa a maioria dos atos de violência  religiosa que ocorrem no 

país são praticados por evangélicos do seguimento p entecostal e 

neopentecostal. Ato como quebra de imagem em rede n acional, destruição de 

casas de santo e até mesmo violência física e psico lógica contra fiéis. O que 

você pensa sobre isso ? 

Acho errado. Como já falei se você tem um membro da igreja e ele quer se desfazer 

das suas imagens nós quebramos e ungimos o local que elas estavam. Mas ir na 

casa das pessoas sem ser convidado e sair quebrando tudo é crime é vandalismo e 

a pessoa que faz isso merece ir para cadeia, pois não são essas praticas que 

ensinamos na igreja. 

15.Sua igreja fomenta essas atitudes ou é contra as  diversas formas das 

manifestações da intolerância religiosa? De que man eira se dá isso na prática? 

Não fomentamos nenhum tipo de discórdia ou agressividade apenas temos nosso 

ponto de vista. Somos contra qualquer forma de violência, gostaria de deixar isso 

bem claro. 

16.O que pensa a respeito da Caminhada em Defesa da  liberdade religiosa que 

acontece todo ano na orla de Copacabana?   

Acho muito interessante, mas não iria, pois prefiro passar meu tempo praticando as 

palavras de Cristo e trabalha na Igreja, não gosto muito desses encontros.  

17.Você , como líder religioso, acredita que todas as religiões devem se unir 

em defesa da liberdade de culto ou acredita que ape nas um único credo 

(Cristão evangélico) deve ser professado e respeita do? Por quê ? 

Acredito que todos têm o direto de acreditar no que quiser.  Nós cremos em Deus 

em Jesus e no Espírito Santo, não impomos nossa religião a ninguém e também não 

achamos que os outros devem sofrer por suas crenças. Creio que também não 
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precisamos unir a fé de vários seguimentos para conseguir paz, pois a paz só será 

possível mediante o respeito e o amor ao próximo. Quem ama não agredi!! 

18.Como você vê a homossexualidade dentro da igreja ?  

Um pecado, um erro, algo abominável aos olhos de Deus. Creio que a 

homossexualidade seja espiritual e ela tem cura. Eu mesmo já presenciei alguns 

casos de homossexualidade curada. 

19.Como enxerga o fato de alguns líderes religiosos  de matriz africana serem 

homossexuais?   

Eu não tenho que achar nada, não pertenço a essa religião. O que eles fazem ou 

como fazem não me diz respeito. 

20.O que pensa sobre os movimentos negros que visam  preservar a cultura 

negra ( dança, religião, comidas típicas, etc.)? 

Acho interessante, na minha igreja inclusive existem pessoas que são desse 

movimento. 

21.O que achado fato de alguns quilombos começarem a professar a fé 

evangélica? Por quê ?   

Acho ótimo! Pois Cristo veio para todos!! 

22.Você acreditar ser possível a preservação da cul tura negra ( religião 

vestimenta comida... ) nesses quilombos ? De que fo rma ? 

Sem dúvidas! Você já viu índio convertido? É a mesma coisa, usam as mesmas 

roupas, comem as mesmas comidas, apenas adoram a um único Deus e aprendem 

a amá-lo.  

23.Como vê o avanço das religiões neopentecostais n o Brasil?   

Acho também muito bom, pois a palavra de Cristo precisa estar em todos os lugares. 

24.Qual a proximidade que você percebe da fé cristã  com as religiões de matriz 

africana?   

Nenhuma  

25.Qual é a maior distanciamento da fé Cristã com a  fé nos Orixás ?  

Adoramos a um único Deus que nos deu a vida através de Cristo e ele adoram 

demônios que fazem mal a vida deles. Uma pena que eles não tenham essa 

compreensão! 
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ENTREVISTA (2) COM O PASTOR EVANGÉLICO  

 

1.Nome completo  

Onorico Fernandes de Lima 

2.Quanto tempo tem de pastor? 

30 anos  

3.Denominação religiosa? 

Igreja Batista 

4.Fez formação teológica? Onde? 

Sim. Uninter 

5.Teve outra formação acadêmica? Qual?   

Sim. Sou professor de biologia. Fiz licenciatura em Biologia na Ferlagos em Cabo 

Frio. 

6.O que pensa a respeito da intolerância religiosa que sofrem as religiões de 

matrizes africana? 

Acho muito triste tudo isso. Em muitos países o evangelho é perseguido e acho 

muito triste quando em um país democrático vemos que a perseguição à outros 

credos partem de pessoas que se dizem evangélicas. A perseguição e a violência 

não fazem parte do evangelho de Cristo.  As pessoas que se dizem crentes mas 

agem assim não se converteram verdadeiramente, pois Deus é amor, compaixão e 

misericórdia. 

7.Oque tem a dizer sobre os eventos violentos, tais  como a destruição de 

casas de santo, chute em imagens e agressão contra filhos no santo, 

praticados por algumas pessoas que se dizem evangél icas?   

Como já falei anteriormente, acho muito triste essas atitudes virem de pessoas que 

se dizem cristãs, pois elas não manifestam a essência do evangelho. 

8.Qual o posicionamento das igrejas evangélicas fre nte à visão demoníaca dos 

Orixás que vem sendo propagada através de programas  evangélicos na 

televisão?   

Não acho correta nem um pouco. Cada religião tem seus deuses e suas doutrinas 

não cabe a igreja ficar julgando se é de Deus ou do diabo cada religião. Creio que 

exista o inimigo, o diabo, mas não creio que os Orixás sejam a encarnação dele . 

Pense comigo... cada região tem seus deuses e espíritos, na idade média se 

acreditava que o diabo eram manifestados através das bruxas, achavam que ele 
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tinha pés de bode, chifres... Enfim! Agora acham que o diabo usa roupa de orixás e 

canta em Iorubá.(risos) 

 Me parece, na verdade que as pessoas tem necessidade de personificar  o diabo, 

cada região e tempo a sua maneira. Não posso dar um posicionamento sobre a fé 

evangélica como um todo, pois dentro do evangelho há inúmeras doutrinas e 

interpretações bíblicas, então é bem capaz de você encontrar um pastor que dirá 

que é a favor desses programas televisivos, eu sou contra. Acho que o tempo que 

este programa está no ar deveria ensinar o amor, as palavras de Jesus e o cuidado 

com o próximo, não ficar expulsando demônios em palco. 

9.Vocês fazem campanha de libertação para expulsar as entidades de 

Umbanda e os Orixás de Candomblé da vida dos fiéis?  Por quê?   

Não fazemos esse tipo de campanhas em nossa igreja. Por que não vejo 

necessidade nenhuma. A palavra de Deus diz que cremos em Cristo seremos 

salvos, logo é crer apenas em Cristo e praticar as boas obras de amor que ele nos 

ensinou, perdoando quem nos fere, virando a outra face, sendo humilde, cuidando 

da nossa família. Quando fazemos isso acreditamos que os anjos do Senhor estão à 

nossa volta e o inimigo não chega perto. Então por que fazer campanha de 

libertação?  

Jesus ao morrer na cruz já nos libertou de todo mal! Assim eu creio, mas conheço 

inúmeros pastores que fazem essas campanhas em suas igrejas, pois a doutrina 

varia muito de igreja para igreja  

10.Pensam em estarem contribuindo para ampliar o pr econceito religioso e o 

racismo através da visão demoníaca dos cultos aos O rixás? Por quê? 

Sem dúvidas.  Principalmente por que a bíblia não diz como é o inimigo, a única 

coisa que sabemos dele é que ele é um anjo caído e que trouxe consigo a terça 

parte dos anjos do céu. Apenas isso, mas não sabemos se ele tem chifre, rabo, três 

cabeças. Então como posso chamar de diabo aquilo que não conheço? Por isso 

acredito sim que aumente o preconceito religioso chamar os orixás de demônios. 

Pois quem iria em um lugar sabendo que só tem “demônios “?  

11.O que pensa sobre Lei 7.716/89, Lei Caó, que est abelece igualdade racial e o 

crime de intolerância religiosa no país?   

Acho muito correta, só espero que seja cumprida corretamente. 
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12.O que pensa sobre da Lei 11.645/08 que torna obr igatório o ensino da 

história e da cultura afro-brasileira e africana em  todas as escolas ( públicas e 

particulares) no ensino fundamental até o ensino mé dio ?   

Acho ótima essa iniciativa, pois é a nossa história e precisamos aprendê-la. 

13. Quais iniciativas você julga necessária para di minuir a incidência de crimes 

de intolerância religiosa no país?   

Educação. Acho que essas aulas dadas nas escolas, esses debates em sala de aula 

são importantes.  

14.Segundo pesquisa a maioria dos atos de violência  religiosa que ocorrem no 

país são praticados por evangélicos do seguimento p entecostal e 

neopentecostal. Ato como quebra de imagem em rede n acional, destruição de 

casas de santo e até mesmo violência física e psico lógica contra fiéis. O que 

você pensa sobre isso ?   

Então acredito que isso ocorra porque muitos pastores começam suas vidas 

ministeriais sem possuírem uma formação acadêmica, sem terem a possibilidade de 

debater sobre alguns temas muito pertinentes e polêmicos. Acabam sendo ungidos 

pastores, mas sem o conteúdo necessário para instruir os fiés. São pastores que 

possuem em sua alma o desejo de fazer a vontade de Deus e por muita emoção 

acabam interpretando a palavra de Deus ao pé da letra e acham serem necessárias 

essas atitudes, de exorcizar as pessoas, quebrar imagens, ser conivente com 

destruição de terreiros, etc. Eu sou completamente contra isso! 

15.Sua igreja fomenta essas atitudes ou é contra as  diversas formas das 

manifestações da intolerância religiosa? De que man eira se dá isso na prática? 

Muitas vezes conversamos sobre essas campanhas que vemos na televisão, 

algumas até são boas para o espírito como a do R.R. Soares, mas outras são bem 

apelativas e desnecessárias. Na nossa igreja somos contra, completamente contra 

todas as formas de intolerância religiosa, não me incomodaria nunca que uma mãe 

de santo assistisse o nosso culto, nunca me incomodaria de ir visita-la em seu 

terreiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para nos salvar. 

Quem sou eu para julgar quem Ele ama ? Compreende o evangelho ? Cristo quer 

nós amemos uns aos outros! 

16.O que pensa a respeito da Caminhada em Defesa da  liberdade religiosa que 

acontece todo ano na orla de Copacabana?   



101 

 

Acho ótimo! Sempre quis conhecer esse evento de perto, mas como é aos domingos 

nunca pude ir. Mas creio que um dia irei! 

17.Você , como líder religioso, acredita que todas as religiões devem se unir 

em defesa da liberdade de culto ou acredita que ape nas um único credo 

(Cristão evangélico) deve ser professado e respeita do? Por quê ? 

Creio que todas as religiões devem se unir para ensinar que só com amor e 

tolerância conseguiremos ter paz nesse país. 

18.Como você vê a homossexualidade dentro da igreja ?  

Deus criou o homem e a mulher para juntos construir uma família. Logo não sou a 

favor da homossexualidade, pois não é o natural. Mas não estou aqui para julgar, 

apenas para instruir. Se um fiel quer ser homossexual e quiser continuar na igreja  

ficarei muito feliz em vê-lo todos os domingos cantando para Cristo e lendo sua 

palavra, pois quem faz a obra e convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo e 

não pastor. Entende? 

19.Como enxerga o fato de alguns líderes religiosos  de matriz africana serem 

homossexuais?   

Não tenho o poder de julgar a igreja imagina outra religião!  Não acho nada! Cada 

um com sua doutrina! 

20.O que pensa sobre os movimentos negros que visam  preservar a cultura 

negra ( dança, religião, comidas típicas, etc.)? 

Acho maravilhoso! Esses movimentos precisam ganhar mais visibilidade assim como 

o das mulheres também. Uma vez vi uma pesquisa e fiquei assustado com o número 

de violência cometida contra a mulher! As pessoas andam muito violentas e esses 

movimentos trazem conteúdos que ajudam educar a sociedade. 

21.O que achado fato de alguns quilombos começarem a professar a fé 

evangélica? Por quê?   

Acho maravilhoso. Pois o Amor de Cristo por nós move céus e terras. E esse amor 

quanto mais compartilhado for melhor será! 

22.Você acreditar ser possível a preservação da cul tura negra ( religião 

vestimenta comida... ) nesses quilombos ? De que fo rma ? 

Claro! Por que não?  Você acha que quando o evangelho chega a algum lugar 

diferente a cultura muda? Não muda em nada! Na índia as mulheres cristãs 

continuam com seus lenços, brincos, fazendo suas comidas, etc. Apenas não crêem 



102 

 

mais em seus deuses para lhe entregarem orações, seus pedidos são direcionados 

à Cristo.  

23.Como vê o avanço das religiões neopentecostais n o Brasil? 

Me preocupo muito! Pois a maioria dos seguimentos neopentecostais é formada por 

pastores que não possuem estudo teológico suficiente, muitos pastores fundam 

igrejas, pois não conseguem ser membros, querem estar a frente de uma casa de 

oração, pensam que é status. E isso me preocupa bastante! Claro que todos os 

cristãos querem que o evangelho chegue a todos os lugares, mas queremos um 

evangelho verdadeiro, e não campanhas de libertação, prosperidade etc. Queremos 

o que Cristo nos ensinou! 

24.Qual a proximidade que você percebe da fé cristã  com as religiões de matriz 

africana? 

O devotamento e a fé! 

25.Qual é a maior distanciamento da fé Cristã com a  fé nos Orixás? 

O Deus que seguimos, nós seguimos Cristo e eles os Orixás. 

 

ENTREVISTA (3) COM O PASTOR EVANGÉLICO  

 

1.Nome completo  

 Rogério Cordeiro  

2.Quanto tempo tem de pastor? 

Vinte e um anos 

3.Denominação religiosa? 

Igreja Universal do Reino de Deus 

4.Fez formação teológica? Onde ?  

Sim. Castelo Branco em Realengo  

5.Teve outra formação acadêmica? Qual?   

Não. 

6.O que pensa a respeito da intolerância religiosa que sofrem as religiões de 

matrizes africanas?   

A pessoa é livre para pensar como quiser. Nós temos o direito político e a religião 

também, eu não sei quantos martelos batem cada um prega e professa da forma 

que quer.   
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Eu sou filho de uma “ex mãe” de santo. Só existe um deus! Você acredita na bíblia? 

Não existe reencarnação, um dia Jesus vai vir e quem crer nele será salvo. Mas se 

você não acredita quem sou eu para te convencer.  

Eu vim do terreiro e eu vi muita coisa, minha mãe comprava bode para matar, 

deixava a gente com fome e ela morreu e não apareceu em lugar nenhum.  A bíblia 

é verdade! Se você não crê é problema seu, eu creio e você deveria crer, pois um 

dia vai precisar. Mas nós temos nosso direto político e cada um crer no que quiser!! 

7.O que tem a dizer sobre os eventos violentos, tai s como a destruição de 

casas de santo, chute em imagens e agressão contra filhos no santo, 

praticados por algumas pessoas que se dizem evangél icas?   

Vou te responder...  

Houve um bispo que chutou a imagem, mas ele foi punido pela igreja ele foi 

altamente repreendido pelo Bispo Macedo, pois isso trouxe danos para igreja, em 

Portugal e em outros estados pastores amigos meus foram agredidos na rua, pelo 

chute que ele deu na imagem. 

8.Qual o posicionamento das igrejas evangélicas fre nte à visão demoníaca dos 

Orixás que vem sendo propagada através de programas  evangélicos na 

televisão?   

Voltando a falar dos direitos políticos e da liberdade da religião, cada um crê no que 

quer. Eu vim daí, a minha mãe servia aos “encostos”, como eu disse o que ela fazia. 

Qual foi o resultado dessa serventia? Um despejo com oito filhos. Fomos para casa 

dos outros. A mãe de santo disse que ela não fazia nada direito, depois ela teve um 

AVC e caiu morta. Então nos perguntávamos cadê os guias que ela servia? A 

vizinha da rua era amante do meu pai e ela fez vários trabalhos para minha mãe. Ai 

você vê o resumo disso ai. Se ela servia porque não teve o livramento? Mais tarde 

por herança do que ela fez, meu pai morreu cortado, meus irmãos morreram no 

tráfico. Já na minha geração com Deus sou bem casado, meu filho é crente e 

universitário, eu sou ponto de referência na minha família. Você deveria se render a 

ele e crer em Cristo! Nos anos setenta e oitenta o Rio de Janeiro era “empesteado” 

de terreiro de “macumba”, hoje você não vê mais quase nenhum terreiro. Hoje 

quando alguém fala “fulano esta fazendo trabalho para você”, aquela pessoa vem na 

universal. Aqui vem mãe de santo, bandido, ogã, pai de santo, matador, 

seqüestrador, aqui tem gente de todos os tipos.  
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Já orientei bandido daqueles que você vê em reportagem. Vem de tudo, você não 

tem noção!  As pessoas falam da Igreja Universal mais só vêem um ângulo! Tem 

gente que freqüenta a igreja universal que você vê na televisão, mas não posso 

falar. 

9.Vocês fazem campanha de libertação para expulsar as entidades de 

Umbanda e os Orixás de Candomblé da vida dos fiéis?  Por quê?   

Eu não posso expulsar nada de você que você não permita. Eu não posso colocar a 

mão no seu bolso e tirar o seu cigarro. Posso? Não. Se não é roubo. Quando a 

pessoa vem à igreja, ela vem em busca de alguma coisa. 

Quando ela quer buscar Jesus e dentro do corpo dela há uma entidade não tem 

como Jesus habitar, pois Ele é luz e as entidades são trevas, por isso há 

manifestação, eles dobram o joelho e incorporam. Se tal entidade fosse autoridade 

por que essas entidades se dobrariam a minha autoridade? Pois tenho Cristo que é 

muito maior que essas entidades.  As entidades são demônios, eu não acho,  eu sei! 

Quando você terminar de fazer essa entrevista e editá-la muitas pessoas ficaram 

ofendidas com o que eu disse, mas eu vim de lá eu sei o que estou falando. 

10.Pensam em estarem contribuindo para ampliar o pr econceito religioso e o 

racismo através da visão demoníaca dos cultos aos O rixás? Por quê?   

Não. Não tem nada a ver, porque cada um tem seus direitos políticos como já falei. 

11.O que pensa sobre Lei 7.716/89, Lei Caó, que est abelece igualdade racial e o 

crime de intolerância religiosa no país?   

Ótima. O que vocês precisam entender é que por sermos membros da igreja 

universal não vamos te odiar não tem nada a ver. Vi um islâmico leiloando uma 

menina isso é falta de amor.   

Minha cunhada serve os “encostos”, fui lá no sábado almoçar com eles e lá estava o 

altar dela. Eu abracei beijei e almocei com eles. Jesus falou, “eu sou o caminho a 

verdade e a vida”. Você quer Jesus ele te coloca no caminho e pronto e acabou. 

A educação vem de casa, cada um serve o encosto que quiser. Se você serve os 

encostos e diz que quer uma oração farei uma oração por você. Nem todos serão 

salvos! 

12.O que pensa sobre da Lei 11.645/08 que torna obr igatório o ensino da 

história e da cultura afro-brasileira e africana em  todas as escolas ( públicas e 

particulares) no ensino fundamental até o ensino mé dio ? 
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Eu não concordo! A religião não pode ser trazida para mim, a pessoa tem que ser o 

que quer. Nesse período a mente da criança esta sendo construída e a criança não 

pode crescer achando que isso é normal. Assim como temos na igreja jovens que 

acham que menina com menina é normal, ficar com quem quiser é normal, e não é 

normal coisa nenhuma.  

Ensinar a historia da África, da religião africana nas escolas, está errado. Já 

estudamos isso em história. Para que mais? O governo quer obrigar todas as 

escolas terem essa matéria, não vou concordar com essa lei! 

 Assim como se o governo obrigar a igreja fazer casamento homossexual também 

não vou concordar e não vou fazer. Seria horrível você abraçada com uma menina, 

não rola. Família é uma coisa muito bonita e mulher com mulher e homem com 

homem não é família! Estou sendo para você o mais verdadeiro e transparente! 

13.Quais iniciativas você julga necessária para dim inuir a incidência de crimes 

de intolerância religiosa no país? 

 A lei de “murici” cada um cuida de si! Hoje em dia as pessoas estão se matando por 

causa da religião! 

14.Segundo pesquisa a maioria dos atos de violência  religiosa que ocorrem no 

país são praticados por evangélicos do seguimento p entecostal e 

neopentecostal. Ato como quebra de imagem em rede n acional, destruição de 

casas de santo e até mesmo violência física e psico lógica contra fiéis. O que 

você pensa sobre isso ? 

Errado se você não quer mais é um problema seu. Uma senhora certo dia veio aqui 

na igreja e disse que estava abandonando seu terreiro e me pediu que eu fosse lá 

tirar suas imagens, pois ela não estava se sentindo preparada para tirar. Eu disse 

que não ia  porque isso ai já fez muita vítima. Porque você vai lá e quebra as 

imagens, depois as pessoas começam a falar e a igreja que é prejudicada! 

Entendeu? Muitos pastores já passaram por isso, caiu em uma inocência! 

15.Sua igreja fomenta essas atitudes ou é contra as  diversas formas das 

manifestações da intolerância religiosa? De que man eira se dá isso na prática? 

Como te falei a gente tem o direito político, cada um tem a sua opinião a igreja deixa 

isso claro!! 

16.O que pensa a respeito da Caminhada em Defesa da  liberdade religiosa que 

acontece todo ano na orla de Copacabana? 



106 

 

Eu não iria! Cada um segue e expressa da forma que quer, eu não preciso chegar ali 

e fazer uma passeata. Os governantes que deveriam ver isso! 

Voltando o assunto da menina que foi apedrejada, que estava seguindo o demônio, 

não tem problema de quem ela segue porque Jesus morreu por ela e tenho que 

ama-la, não posso agredi-la por isso.  

17.Você , como líder religioso, acredita que todas as religiões devem se unir 

em defesa da liberdade de culto ou acredita que ape nas um único credo 

(Cristão evangélico) deve ser professado e respeita do? Por quê ? 

Acredito em um único credo. Acho que o país tinha que ter apenas um único credo. 

Pois não é o fato das religiões se unirem, é a falta de amor, de humildade que as 

pessoas não têm.  

Eu tenho um cachorro, meu cachorro me dá carinho e eu dou carinho para ele. As 

pessoas estão dando mais carinho para animais que para as pessoas. Entende? 

Eu preciso de um copo d’água e você é espírita você me negaria só porque sou 

crente? Ou você acha que eu te negaria comida porque você é espírita? Não de jeito 

nenhum. O mundo precisa de mais amor! Religião já tem muita, está faltando amor a 

Deus e ao ser humano. Cada um tem uma crença e uma visão mesmo que se unam 

não vai resolver nada. Os próprios religiosos não aceitaram Jesus. 

18.Como você vê a homossexualidade dentro da igreja ?  

Sou contra totalmente! Sou machão! (risos) Eu não acho normal, mas trato todos 

bem! Mas não é bíblico! Isso não entra na minha cabeça! Eu sou negro e sofro 

preconceito por ter essa cor, mas eu não ligo. Quando agem com preconceito 

comigo eu apenas sorrio. 

19.Como enxerga o fato de alguns líderes religiosos  de matriz africana serem 

homossexuai s?  

Sou contra a homossexualidade, mas cada uma faz o que quiser! 

20.O que pensa sobre os movimentos negros que visam  preservar a cultura 

negra ( dança, religião, comidas típicas, etc.)? 

As crianças têm que saber o que fizeram com os negros. Mas de uma forma sutil, 

sem ódio e sem religião. Deveria ser narrado como os professores sempre narraram 

para gente na escola. Não precisa falar de religião. Narra uma historia do navio 

negreiro é legal, mas sem misturar.  

21.O que acha do fato de alguns quilombos começarem  a professar a fé 

evangélica? Por quê?   
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Direito político e liberdade. Por eu ser pastor vou dizer, ótimo e excelente!!! 

22.Você acreditar ser possível a preservação da cul tura negra ( religião 

vestimenta comida... ) nesses quilombos ? De que fo rma ? 

Mais ou menos. Pois assim como uma mulher se modifica quando vai ficando mais 

madura, assim também as pessoas se modificam quando se convertem. 

Não dá para ser a mesma coisa depois que conhecemos a Cristo! Mas nada impede 

de usar as roupas que usavam, como os índios continuam com suas pinturas, mas 

você não fará mais oferenda nem vai cantar para os “encostos”! Compreende?!  

23.Como vê o avanço das religiões neopentecostais n o Brasil?   

Eu acho ótimo! Cada igreja que é aberta é um lugar de luz. Cada igreja aberta você 

de graças a Deus, pois cada igreja aberta são menos pessoas fazendo coisas 

erradas no mundo. Tem pessoas aqui que você não imagina o que eles faziam ai 

fora! 

24.Qual a proximidade que você percebe da fé cristã  com as religiões de matriz 

africana?   

Nenhuma. 

25.Qual é a maior distanciamento da fé Cristã com a  fé nos Orixás?  

Desde a fundação da Terra até agora, principalmente que nós acreditamos na luz e 

eles nos “encostos “ 

 

 

ENTREVISTA (4) COM O PASTOR EVANGÉLICO  

 

1.Nome completo  

Josickey de oliveira Nascimento 

2.Quanto tempo tem de pastor? 

20 nos 

3.Denominação religiosa? 

 Igreja Batista 

4.Fez formação teológica? Onde?   

Sim. Seminário Bíblico Batista do Rio de Janeiro- Bacharel em Teologia   

5.Teve outra formação acadêmica? Qual ?  

Sim. Terapeuta familiar e Capelania Hospitalar e Escolar. 
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6.O que pensa a respeito da intolerância religiosa que sofrem as religiões de 

matrizes africana?   

Sou completamente contra. Não há necessidade de toda essa perseguição. 

7.O que tem a dizer sobre os eventos violentos, tai s como a destruição de 

casas de santo, chute em imagens e agressão contra filhos no santo, 

praticados por algumas pessoas que se dizem evangél icas?   

É um ato de muita covardia. A pessoa entrar em uma área que não se deve entrar. 

Eu sofri muito quando aquele pastor da Igreja universal chutou a santa, pois fui para 

um estado muito católico e que os fiéis católicos e as igrejas achavam que eu ia 

fazer a mesma coisa. Eu passei um ano sendo perseguido e acusado de ser igual 

aquele pastor. Mas eu não sou, até provar isso demorou. Isso acontece muito 

porque a maioria daqueles pastores não tem formação teológica eles são escolhidos 

“ungidos” e colocam sobre o eles um título de pastor. 

 Para nós batistas eles não são pastores, pois se para ser médico tem que fazer 

medicina, para ser pastor tem que fazer teologia. Sem conhecimento adequado 

vemos muitos atos de intolerância  como esses na televisão. São atitudes que 

demonstram falta de conhecimento, de respeito e ignorância.  

Quando se faz teologia você tem disciplina como ciência da religião, logo se aprende 

sobre outras religiões, se ganha conhecimento e cultura.  

8.Qual o posicionamento das igrejas evangélicas fre nte à visão demoníaca dos 

Orixás que vem sendo propagada através de programas  evangélicos na 

televisão?   

Nós da Batista não acreditamos que o culto deve ser em forma de exorcismo. Nós 

acreditamos que existe o lado do mal, mas isso não tem nada a ver com a religião 

de ninguém. Inclusive a membros de igreja que sentem estarem sobre possessão 

demoníaca, sendo que nunca participaram de Umbanda ou Candomblé e tem 

possessão demoníaca. Logo não posso julgar que a outra religião seja do demônio.  

9.Vocês fazem campanha de libertação para expulsar as entidades de 

Umbanda e os Orixás de Candomblé da vida dos fiéis?  Por quê? 

Quando há uma necessidade do fiel em querer uma libertação fazemos de uma 

forma discreta. Mas como já expliquei não expulso Orixás ou entidades expulso o 

mal da vida daqueles que se sentem oprimidos espiritualmente. Não pactuo da visão 

de inimigo difundida dos meios de comunicação como a televisão, por exemplo. 

Acredito no mal e no bem, penso que o mal deve ser combatido pelas práticas do 
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bem. Nada de ficar chamando ou entrevistando a “entidade”. Isso é fora da nossa 

teoria da nossa prática.  

10.Pensam em estarem contribuindo para ampliar o pr econceito religioso e o 

racismo através da visão demoníaca dos cultos aos O rixás? Por quê?   

Não cada um na sua. Como diz a música, “cada um no seu quadrado”. Com 

respeito, a gente pode caminhar junto à vida toda, mas cada um no seu fundamento. 

11.O que pensa sobre Lei 7.716/89, Lei Caó, que est abelece igualdade racial e o 

crime de intolerância religiosa no país?   

Tem que ter uma lei para os crimes de intolerância, pois de vez em quando a gente 

vê uns absurdos. Se for neste caso eu concordo com a lei.  Eu só não quero que ela 

venha contra a gente, pois hoje nós temos um culto aberto 

12.O que pensa sobre da Lei 11.645/08 que torna obr igatório o ensino da 

história e da cultura afro-brasileira e africana em  todas as escolas ( públicas e 

particulares) no ensino fundamental até o ensino mé dio ? 

Desde que não haja proselitismo é favorável. Ensinar cultura é favorável, impor 

religião não. Alguns líderes destes movimentos querem tirar a cultura original e 

colocar outra cultura. Eu mesmo fui professor de educação religiosa e ensinava a 

cultura de várias religiões.  Em Santa Catarina eu fui coordenador de educação 

religiosa e lá tinha padre, rabino e pai de santo. Era um conselho onde a gente 

elaborava o conteúdo das aulas para poder passar para os professores ensinar. 

Quando se tinha uma tendência religiosa à gente parava conversava e chegava para 

os professores e falava que este caminho não ia dar certo. 

Falar da cultura religiosa é muito importante, falar do politeísmo indígena, dos 

africanos, do paganismo, é algo interessante. 

13.Quais iniciativas você julga necessária para dim inuir a incidência de crimes 

de intolerância religiosa no país?   

Conhecimento. Todos os líderes deveriam conhecer ao invés de criticar, pois a 

intolerância não é só com os seguimentos afro-brasileiros, tem também a maçonaria, 

a rosa cruz, sofrem perseguições por falta de conhecimento.  

Muitas vezes falam que fazem sacrifício com crianças, e isso é mentira, nada disso 

acontece. Nenhuma religião ensina o outro a fazer mal, toda religião busca 

desenvolver o bem, pois religião vem de uma palavra grega que significa religar sua 

relação com Deus. Mas cada um vai colocando o nome que quiser no Deus único, 

uns chamam de grande mãe, outros de divindades outro de grande espírito.  
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14.Segundo pesquisas a maioria dos atos de violênci a religiosa que ocorrem 

no país são praticados por evangélicos do seguiment o pentecostal e 

neopentecostal. Ato como quebra de imagem em rede n acional, destruição de 

casas de santo e até mesmo violência física e psico lógica contra fiéis. O que 

você pensa sobre isso ? 

Falta de cultura e do conhecimento específico. Todos os pastores deveriam fazer no 

mínimo uma faculdade de teologia e Ciência de Religião.  

Quando você conhece a origem e a história de outros seguimentos religiosos você 

deixa de ser bitolado.  

Sabe aqueles animais que andam com viseira nos olhos para  olhar  um lugar 

somente  e qualquer coisa ele dá coice? Então, é porque ele está acostumado à só 

um caminho e tem muito ser humano assim com “ síndrome de Gabriela”, não quer 

conhecer não quer mudar e nem ampliar a visão.  

Aqui na igreja eu brinco e sempre pergunto se eles querem ser uma “metamorfose 

ambulante” ou “Gabriela”( eu nasci assim e vou ser sempre assim). Eu prefiro ser 

uma “Metamorfose ambulante”, como diz Raul Seixas. Prefiro mudar a cada dia com 

humildade sabendo que nem tudo eu sei. É isso que tento ensinar aqui na igreja.  

Eu já fiz um casamento dentro de um “centro de macumba”, pois ninguém queria 

fazer, também já fiz dentro de uma boate. Eles estavam sendo discriminados, pois o 

padre não quis fazer por ela não era católica e ser de Candomblé. Por esse motivo 

fiz o casamento da  minha sobrinha.  Como pastor eu fiz e faço quantas vezes forem 

necessárias.  

Faço vários casamentos assim, eu sou pastor "Santo Antônio” lá da região ( risos). 

Eu não tenho preconceito, só quero que as pessoas sejam sinceras, da forma em 

que estão vivendo, pois existe cerimônia especifica para cada ato. 

15.Sua igreja fomenta essas atitudes ou é contra as  diversas formas das 

manifestações da intolerância religiosa? De que man eira se dá isso na prática?   

Não. Claro que não. Somos contra a intolerância religiosa. 

16.O que pensa a respeito da Caminhada em Defesa da  liberdade religiosa que 

acontece todo ano na orla de Copacabana?   

Isso aconteceu por conta de uma grande perseguição no Rio. Tudo que for para o 

bem vale à pena. Eu só não participo porque moro longe, mas se eu estivesse lá 

sem dúvidas participaria. Pois essas atitudes ajudam a refletir. 
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17.Você , como líder religioso, acredita que todas as religiões devem se unir 

em defesa da liberdade de culto ou acredita que ape nas um único credo 

(Cristão evangélico) deve ser professado e respeita do? Por quê ? 

A união ela é perigosa e a solidão também é perigosa. Se unir muito você acaba 

tirando a liberdade de cada um. É bom ter vários seguimentos religiosos, mas é 

necessário o respeito entre eles. Não só respeitar os evangélicos, mas todas as 

religiões, todas as particularidades e regras que cada religião tem.  Unir de tempos 

em tempos como uma “marcha” um “encontro”, vale a pena.  

18.Como você vê a homossexualidade dentro da igreja ? 

É uma questão muito debatida por conta do deputado Jean Wyllys que trouxe isso à 

tona. Eu sempre tive amigos homossexuais e nunca se teve tanto problema como 

hoje.  

Toda igreja tem sua regra e doutrina então você deve respeitar. Tem igreja liderada 

por homossexual então quem quiser pode ir para lá. A pessoa não tem que agredir 

quem tem outra opção sexual. Por mim a pessoa pode ficar a vida toda na igreja ser 

meu amigo, mas como membro oficial a Igreja batista não permite, nem casamento 

também. São regras, estatutos, e quem não gosta desta regra pode ir para outro 

lugar, pois doutrina é como casa, cada um tem sua maneira de arrumá-la e o que 

mais tem são casas diferentes. 

Isso não é homofobia são apenas regras da igreja. Homofobia seria se eu não 

respeitasse. 

19.Como enxerga o fato de alguns líderes religiosos  de matriz africana serem 

homossexuais? 

Eu tenho um tio homossexual e pai de santo. Que inclusive queria que eu 

continuasse o trabalho dele, mas eu disse que não, pois eu tenho minha fé 

evangélica desde pequeno com minha avó.  

Mas também fui criado dentro de Umbanda e Candomblé, meu tio é vivo até hoje.  

20.O que pensa sobre os movimentos negros que visam  preservar à cultura 

negra ( dança, religião, comidas típicas, etc.)? 

Acho favorável, é a cultura!  

21.O que achado fato de alguns quilombos começarem a professar a fé 

evangélica? Por quê? 

É o livre arbítrio. Cada um crê e segue o que acha melhor para si.  Se eles querem 

ser evangélicos que “levante” um líder entre eles, para melhor conhecer sua cultura 
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como alguns índios estão fazendo. Têm aldeias já convertidas em que um dos índios 

fez teologia e estudo transculturais, a oca deles é utilizada como capelas para 

fazerem os cultos. Sem ofender outros índios que não querem seguir a os 

ensinamentos cristãos. 

22.Você acredita ser possível a preservação da cult ura negra ( religião 

vestimenta comida... ) nesses quilombos ? De que fo rma ? 

Sim, claro. Pois ninguém precisa mudar suas vestes comida e músicas porque se 

converteu. Você só muda o Deus  que você serve, se antes cantava e dançava para 

determinada entidade, hoje você dança e canta para Jesus. 

23.Como vê o avanço das religiões neopentecostais n o Brasil?   

Um perigo! Pois muitas portas estão se abrindo com líderes sem formação teológica, 

sem conhecimento necessário, ajudando a propagar o preconceito e a intolerância 

no país.  

Eles não me representam enquanto fé cristã! 

24.Qual a proximidade que você percebe da fé cristã  com as religiões de matriz 

africana?   

A fé, pois quando você crer a manifestação é a mesma, você se dedica à Deus ou a 

divindade com todo seu coração. 

25.Qual é a maior distanciamento da fé Cristã com a  fé nos Orixás? 

Fé nos Orixás é politeísta e em Cristo é monoteísmo.  

 

ENTREVISTA COM PAI E MÃE NO SANTO1 ( UMBANDA ) 

 

1.Nome do Terreiro 

Yle de Oxossi e Yemanjá 

2.Quando foi fundada a Casa?   

Novembro de 1999 

3.Qual a nação ou denominação? 

Umbanda 

4.Qual a entidade responsável pela casa?   

São Cipriano das Almas 

5.Qual o nome do Pai ou Mãe no Santo da Casa?    

Maria das Neves da Penha Alvorada 
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7.Endereço da Casa de Santo ( Bairro/ ponto de refe rência/ página na internet)  

Travessa Bonguevire n.8 ao  lado do Bar do Gaucho 

8.A casa possui documentação? 

Sim, possui. 

9.Realiza algum trabalho social? Quais? 

Gira é um trabalho social, a gente presta atenção os necessitados. Mas se você está 

falando de cesta básica não entregamos não. 

10.Recebe alguma “ajuda” financeira para realizar e sses trabalhos? De quem? 

Tem parcerias com ONGs ou com a prefeitura?   

Não nenhuma. 

11.Como você vê as ações sociais desenvolvidas nas casas de santo?   

Muito bom.  

12.De alguma forma as ações assistencialistas contr ibuem para que os filhos 

de fé não procurem a Assistência Social ? 

Não de jeito nenhum. Mas aqui em Rio das Ostras eu nem sei onde fica isso. As 

coisas da prefeitura são muito escondidas, ninguém sabe nada. 

13.Os filhos no santo na casa conhecem os órgãos co mpetentes responsáveis 

pela proteção básica no Município, como o CRAS, por  exemplo ?  

Não. Se conhecessem nunca ninguém comentou nada. 

14.Já sofreu ou sofre algum tipo de discriminação p or professar a fé nos 

Orixás?Que tipo?   

Não nunca. Meus vizinhos aqui são ótimos e se alguém fala alguma coisa nunca foi 

na minha frente. ( risos) 

15.Como reagiu?  –x-  

16.O que acha sobre a invisibilidade das casas de m atrizes africana no 

Município?   

Acho uma falta de respeito às pessoas julgarem sem conhecerem, pois cada um tem 

que respeitar a religião do outro. Fico triste que a gente seja visto como a religião do 

diabo. Por que não somos. 

17.Por que vocês não utilizam os espaços públicos, como praças e salões de 

convenções da prefeitura para realização das suas f estividades? 

Porque não é permitido. Eu sou de Yemanjá, né filha, e antigamente a gente sempre 

cultuava ela e fazia festa na beira do mar. Hoje eles proibiram essas festas e só 
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podemos colocar oferendas. Está tudo proibido, mesmo sendo um direito nosso, que 

a gente paga nosso imposto, não podemos usar nada. 

18.Existe algum seguimento religioso que tenha mais  preconceito como fé 

afrobrasileira? Por que acha que isso acontece? 

A Igreja Universal do Reino de Deus. Acho que eles têm uma competição com a 

gente e ainda acreditam que é uma religião do diabo. 

19.Que medidas poderiam ser adotas para combater o preconceito religioso?  

Acho que precisa ter uma lei que defenda mais “nós” , pois pagamos federação, 

pagamos tudo. Tinha que ter alguém lá dentro maior que fizesse mais por nós. 

Somos cidadãos brasileiros e precisamos ser respeitados. Ninguém é obrigado a 

seguir nada se você está bem é isso que importa. Quem manda na religião é seu 

coração. 

20.Lei 11.645/08, torna obrigatório o ensino da his tória e cultura afrobrasileira e 

africana em todas as escolas, públicas e particular es, do ensino fundamental 

até o ensino médio. Você acredita que essa lei cont ribui para ampliar a 

consciência dos alunos e minimizar o preconceito re ligioso no Brasil? De que 

forma?   

Você me explicando, acho uma coisa muito boa, pois vai abrir a mente das pessoas. 

As pessoas olham nossa religião como fossem o demônio mais não é assim. 

21.Segundo alguns autores o processo de cristianiza ção que a cultura africana 

sofreu durante o período de escravização contribuiu  para o processo de 

demonização dos Orixás, principalmente por ver em E xu o arquétipo do Diabo. 

Devido a esse fato muitos terreiros de Umbanda e Ca ndomblé acabaram 

cultuando essa imagem cristianizada do Orixá. Quem é Exu no seu 

Candomblé? Como se cultua o Orixá Exu no seu terrei ro ? 

Uma casa sem Exu não é nada! Ele é uma entidade, o povo da rua que abre o 

caminho defende “nós” de arma e fogo, não vejo eles como diabo. Aqui ele é o guia 

não é um Orixá. Sem exu, “nós”, não faz nada, é ele quem abri os caminhos, dá 

dinheiro, arruma emprego, se você tem uma vida conjugal atribulada se faz um 

trabalho e ele leva a paz, resolve tudo.  

Ele leva a paz não tem como ser o diabo.  O diabo não vai querer sua paz e nem 

ajudar a resolver os seus problemas.  

22.Você faz alguma comparação de Exu ao diabo ?Por quê?   

Não filha, o diabo é mal e exu é bom! 
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23.Lei 7716/89, a chamada Lei Caó,estabelece a igua ldade racial e o crime de 

intolerância religiosa. O que pensa sobre ela? 

Eu concordo com essa lei, as pessoas têm que ser punidas, não estamos fazendo 

nada de errado é um direito nosso cuidar das nossas entidades. Por que seremos 

agredidos se não estamos fazendo nada de errado? Essas pessoas precisam ser 

presas sim. 

24.Acredita que tornando a intolerância religiosa u m ato criminoso diminui a 

incidência de atos preconceituosos? Por quê?   

Vai sim. As pessoas podem até não ter respeito, mas vai passar a ter medo da lei. 

25.Já precisou fazer boletim de ocorrência por ato de intolerância religiosa? 

Caso sim. Como foi tratado na delegacia ao realizar  o b.o? 

Não. 

26.Como você entende a grande adesão de homossexuai s aos cultos 

afrobrasileiros?   

Acho que é porque aqui  eles  são mais bem recebidos, respeitados, não há tanta 

crítica. Todo mundo precisa ter uma fé uma religião e aqui na Umbanda no 

Candomblé a gente aceita eles de braços abertos da maneira que eles são. Deus diz 

que temos que aceitar o próximo da maneira que ele é. Tem que fazer o bem sem 

ver a quem!  Quem somos nós para julgar? Estamos aqui para ajudar nossos 

irmãos.  

27. Acredita que há pouco preconceito sexual no int erior dos terreiros? A que 

você atribui esse fenômeno?   

Eu acho que é porque a “ casa de nego velho” esta aberta à todos os filhos e ele 

também é filho de Deus. A vida particular dele só cabe a ele. 

28.Você defende a tese “que um indivíduo pode se va ler de seu orixá feminino 

ou ambivalente para assumir sua homossexualidade” ?  Explique, por favor.   

Sim, acontece. Isso depende do babalorixá se ele colocar o santo dele de frente, 

zelar e acertar a “mulher “, daí pode ser que dê uma apaziguada, mas se o santo 

dele de frente for mulher e ele já tiver um pezinho lá na homossexualidade, não tem 

jeito mesmo. A pessoa junta a fome com a vontade de comer. ( risos) 

29.Por que as religiões afrobrasileiras são mais to lerantes às orientações 

sexuais diversas, permitindo terem lideranças homos sexuais nos terreiros?  

 É tudo normal, não tem nada a ver!  Existindo o respeito, cada um sabe o seu lugar. 
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30.A que fenômeno você atribui o avanço das religiõ es pentecostais? E a 

conversão de inúmeros quilombos ao evangelho?   

Eu acho que o que rola mais é dinheiro. Tem crescido como se fosse um comércio. 

31.Acredita ser possível preservar a cultura negra nesses quilombos? Por 

quê? 

Em minha opinião, eles seguiam o Candomblé e a Umbanda não por amor, porque 

quem ama não larga a fé, de repente eles estavam perdidos ou se iludiram com as 

palavras. Se você tem fé na sua religião e  passa uma aflição, o santo não é para 

dar riqueza, é para te ajudar a passar os momentos de aflição. Aqui na Terra é tudo 

passageiro. E se você segue com amor a solução vai vir. Porque é o amor que traz a 

presença de Deus, pois acima dos Orixás está a presença de Deus que é Nosso Pai. 

Sem a permissão de Deus os Orixás não podem ajudar “nós”. E se a religião nossa 

não fosse verdadeira Deus tem poder para destruir tudo, ele não ia deixar a gente 

enganado.  

Eu recebi santo com cinco anos mamando no peito de minha mãe.  Fiz uma 

pergunta ao pastor e ele não soube responder. Falei para ele que minha mãe estava 

com problema de saúde que eu nem sabia e meu preto velho veio em mim com 

cinco anos e disse qual era a erva que minha mãe tinha que tomar e ela ficou 

curada. Esta com 95 anos super bem! E o pastor não soube explicar, pois se fosse 

ruim ou do mal por que ia vir ajudar minha mãe?  

Não é possível preservar cultura negra sem fé nos Orixás.  

 

ENTREVISTA 2 COM PAI E MÃE NO SANTO ( UMBANDA ) 

 

1.Nome do Terreiro  

Casa de Oração  

2.Quando foi fundada a Casa? 

Novembro de 2010 

3.Qual a nação ou denominação?   

Umbanda 

4.Qual a entidade responsável pela casa? 

Ogum e Zé Malandro 

5.Qual o nome do Pai ou Mãe no Santo da Casa? 

Gerci da Costa Lino Junior 
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6.Endereço da Casa de Santo ( Bairro/ ponto de refe rência/ página na internet) 

Avenida Principal n.375 Praiamar 

7.A casa possui documentação?   

Não. 

8.Realiza algum trabalho social? Quais?  

Só caridade espiritual. 

9.Recebe alguma “ajuda” financeira para realizar es ses trabalhos? De quem? 

Tem parcerias com ONGs ou com a prefeitura?   

Não. 

10.Como você vê as ações sociais desenvolvidas nas casas de santo?  

Acho todas muito interessantes e importantes, breve também trabalharemos na 

caridade do corpo físico. 

11.De alguma forma as ações assistencialistas contr ibuem para que os filhos 

de fé não procurem a Assistência Social ? 

Acredito que não. Acho que eles não procuram porque não conhecem por falta de 

divulgação da prefeitura. 

12.Os filhos no santo na casa conhecem os órgãos co mpetentes responsáveis 

pela proteção básica no Município, como o CRAS, por  exemplo? 

Acredito que alguns não conheçam. 

13.Já sofreu ou sofre algum tipo de discriminação p or professar a fé nos 

Orixás? Que tipo?   

Sim, várias vezes. Sempre que estou de branco e vou ao mercado ou pego ônibus 

as pessoas olham e algumas até comentam baixo que minha religião é do capeta. 

Nunca fui agredido por conta da minha fé, mas algumas pessoas da minha família se 

afastaram muito depois que me tornei pai de santo e abri minha casa para a 

caridade. 

14.Como reagiu?   

Não ligo, deixo que falem e me afasto, sigo meu caminho. 

15.O que acha sobre a invisibilidade das casas de m atrizes africana no 

Município? 

Um pena, pois podíamos ser mais unidos e reivindicar algumas atitudes da prefeitura 

como a festa de Iemanjá, por exemplo. 

16.Por que vocês não utilizam os espaços públicos, como praças e salões de 

convenções da prefeitura para realização das suas f estividades?   
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Porque não somos liberados pela prefeitura. Só os crentes e os católicos têm esse 

direto. 

17.Existe algum seguimento religioso que tenha mais  preconceito com a fé 

afrobrasileira? Por que acha que isso acontece?   

Sim, sem dúvidas a igreja evangélica, principalmente a Universal. Se você for a um 

culto de libertação verá eles só chamando os nomes das entidades que trabalhamos 

na linha da Umbanda.  Eles atribuem essas entidades ao demônio. 

18.Que medidas poderiam ser adotas para combater o preconceito religioso?  

Conhecimento e educação. 

19.Lei 11.645/08, torna obrigatório o ensino da his tória e cultura afrobrasileira e 

africana em todas as escolas, públicas e particular es, do ensino fundamental 

até o ensino médio. Você acredita que essa lei cont ribui para ampliar a 

consciência dos alunos e minimizar o preconceito re ligioso no Brasil? De que 

forma?   

Com certeza, as crianças irão conhecer mais da história e ficarão menos 

preconceituosas, pois as crianças reproduzem aquilo que os pais falam, mas 

também ensinam aos pais aquilo que aprendem na escola.  

20.Segundo alguns autores o processo de cristianiza ção que a cultura africana 

sofreu durante o período de escravização contribuiu  para o processo de 

demonização dos Orixás, principalmente por ver em E xu o arquétipo do Diabo. 

Devido a esse fato muitos terreiros de Umbanda e Ca ndomblé acabaram 

cultuando essa imagem cristianizada do Orixá. Quem é Exu no seu 

Candomblé? Como se cultua o Orixá Exu no seu terrei ro ? 

Exu é o mensageiro de Deus, ele é a entidade mais próxima da gente, em nível 

vibracional. São eles que abrem nosso caminho que entendem nossas dores e 

anseios, pois são espíritos que desencarnaram em uma vida semelhante à maioria 

dos seres humanos que tem necessidades materiais, por isso eles bebem, fumam, 

falam palavrões, mas precisam fazer a caridade para evoluir espiritualmente e 

passar para outra linha mais evoluída, desta forma eles vem a terra em dias de gira 

para nos aconselhar, nos ajudar e abrir nossos caminhos.  

Quando mais eles fazem o bem, mais eles se iluminam. E assim como todos nós 

eles buscam a iluminação. 

21.Você faz alguma comparação de Exu ao diabo ?Por quê?   



119 

 

Nenhuma. Pois o diabo veio para matar, roubar e destruir, os exus vieram para nos 

auxiliar, nos aconselhar e nos ajudar. Não tem nada de mal neles. 

22.Lei 7716/89, a chamada Lei Caó, estabelece a igu aldade racial e o crime de 

intolerância religiosa. O que pensa sobre ela?   

Acho ótimo, pois existem crimes que precisam de punição, como a pedra que foi 

jogada na cabeça da menina quando ela estava saindo do terreiro com as amigas. 

Esses agressores merecem a prisão e só com leis como essas que conseguiremos 

esse tipo de punição. 

23.Acredita que tornando a intolerância religiosa u m ato criminoso diminui a 

incidência de atos preconceituosos? Por quê?   

Sim, pelo menos os agressores pensaram duas vezes antes de agredir por medo de 

ficar preso. 

24.Já precisou fazer boletim de ocorrência por ato de intolerância religiosa?  

Como foi tratado na delegacia ao realizar o b.o.? 

Não. Graças a Deus não!! 

25.Como você entende a grande adesão de homossexuai s aos cultos 

afrobrasileiros?   

Acredito que aqui ele tem espaço para poder ser quem quiser. Diferente das igrejas 

católicas e evangélicas que os homossexuais precisam ficar “escondidos”, no 

armário. 

26.Você acredita que há pouco preconceito sexual no  interior dos terreiros? A 

que você atribui esse fenômeno?    

Acredito que não há nenhum preconceito nos terreiros, pois aqui cada um pode ser 

quem quiser e o que quiser. Vemos o caráter da pessoa não sua sexualidade. 

27.Você defende a tese “que um indivíduo pode se va ler de seu orixá feminino 

ou ambivalente para assumir sua homossexualidade” ?  Explique, por favor . 

Sim, sem dúvidas muitas pessoas por medo ou vergonha de assumir sua 

sexualidade preferem “culpar” os Orixás, dizendo ( no caso o homem, por exemplo) 

que ele é homossexual porque o seu santo de frente é Oxum ( uma mulher). Isso 

não é uma regra. Existem mulheres filhas de Orixás masculinos que são 

heterossexuais. Acho que varia de pessoa para pessoa, se ela já tem o interesse em 

pessoas do mesmo sexo dependendo do Orixá apenas pode potencializar esse 

interesse, apenas isso. Não acho certo o Orixá levar o crédito todo pelo interesse 

sexual das pessoas.  
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28.Por que as religiões afrobrasileiras são mais to lerantes às orientações 

sexuais diversas, permitindo terem lideranças homos sexuais nos terreiros? 

Porque vemos o caráter apenas e não a relação sexual que cada um pratica. 

Apenas isso! 

29.A que fenômeno você atribui o avanço das religiõ es pentecostais? E a 

conversão de inúmeros quilombos ao evangelho?   

Acho que as pessoas estão muito perdidas e necessitadas de amor. Abrir uma igreja 

é mais fácil que abrir um terreiro, antes de se abrir uma casa de santo, é necessário 

saber se é isso a nossa missão aqui na terra, se preparar se firmar e só quando for à 

hora determinada por Deus e pelas entidades o terreiro é aberto. Diferente das 

igrejas evangélicas que abrem uma a cada minuto, sem nenhuma preparação. 

Muitos pastores que estão à frente dessas igrejas nem fizeram curso de teologia, 

pregam o preconceito religioso e demonizam nossa cultura. 

30. Acredita ser possível preservar a cultura negra  nesses quilombos? Por 

quê?   

Não. A base da cultura afro-brasileira é a fé nos orixás. Comemos para o Orixá, não 

comemos para o Orixá, vestimos tais cores para o Orixá, não vestimos para o Orixá. 

Tudo gira em torno dos Orixás. Compreende? 

 

ENTREVISTA 3 COM PAI E MÃE NO SANTO ( CANDOMBLÉ) 

 

1.Nome do Terreiro 

ILê Axé Obalufon 

2.Quando foi fundada a Casa?   

Foi fundada primeiramente em Teresópolis em 1998 e em 2000 transferimos para 

Rio das Ostras. 

3.Qual a nação ou denominação?   

Nação keto, descendente da casa de Axé Oxumarê em Salvador   

4.Qual a entidade responsável pela casa? 

Obalufon 

5.Qual o nome do Pai ou Mãe no Santo da Casa?   

Fernando khouri 

6.Endereço da Casa de Santo ( Bairro/ ponto de refe rência/ página na internet)  

Rua Neves da Fontoura lote 18 quadra 58  Enseada das Gaivotas- Rio das Ostras  
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7.A casa possui documentação?   

Não. 

8.Realiza algum trabalho social? Quais?   

Não. Mas tentei colocar o curso de alfabetização de adultos, pois aqui tem muitas 

pessoas humildes que não sabem ler nem escrever. Consegui as carteiras escolares 

e o professor para lecionar. Fui procurar a prefeitura e eles me deram uma lista de 

documentos como se eu fosse cobrar para o curso. Inventaram mil coisas, dizendo 

que eu precisava ter um psicólogo e um pedagogo responsável. Então eu desisti, 

por conta da burocracia. 

9.Recebe alguma “ajuda” financeira para realizar es ses trabalhos?De quem? 

Tem parcerias com ONGs ou com a prefeitura?   

Não. 

10.Como você vê as ações sociais desenvolvidas nas casas de santo?   

Perfeito. Em Nova Iguaçu tem a Mãe Beata de Yemanjá que consegue manter um 

projeto social e conta até com a ajuda financeira de organismos internacionais para 

custear os projetos, como corte e costura línguas.  

Tem até uma escolinha para as crianças onde se contam lendas de orixás 

teatralizam a cultura afro-brasileira. 

11.De alguma forma as ações assistencialistas contr ibuem para que os filhos 

de fé não procurem a Assistência Social ? 

O Estado é ineficiente na assistência social e os seguimentos religiosos ( igreja 

católica, evangélica, Candomblé, Umbanda, etc.) acabam fazendo o papel do 

Estado.  

Lembrando que a ineficiência é do Estado e não podemos culpabilizar quem acaba 

fazendo o seu trabalho bem feito. 

12.Os filhos no santo na casa conhecem os órgãos co mpetentes responsáveis 

pela proteção básica no Município, como o CRAS, por  exemplo?   

Não, nem eu conheço. Acho que para o governo é mais fácil não divulgar para evitar 

trabalho. Certa vez encontrei um cara na rua sem documento, nem dinheiro, e o 

levei no Centro de Cidadania que tinha acabado de inaugurar, deixei ele na porta e 

fui embora. Mais tarde eu o encontrei na porta do Centro de Cidadania e ele me 

falou que a assistente social disse que não tinha nada que pudesse fazer por ele.  

Então fiquei pensando em como esse sistema é falho e o lugar que teoricamente 

deveria dar algum tipo de dignidade para o cidadão não fez nem ao menos um 
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encaminhamento para dar uma resposta que modificasse a vida daquele homem. 

Faltou comprometimento do pessoal e da instituição! 

13.Já sofreu ou sofre algum tipo de discriminação p or professar a fé nos 

Orixás? Que tipo?   

Não. Como vejo os depoimentos em rede sociais eu não sofro desse jeito. Não sei 

se é porque eu tenho 1,82 e essa cara simpática ninguém mexe comigo não ( risos).  

Certa vez veio um homem no meu facebock pregando para mim Jesus Cristo que só 

ele poderia me dar à felicidade que eu precisava, mas ai expliquei à ele que sou 

muito feliz, tenho filhos, família, amor, paz, carro e casa própria e o que mais eu 

podia querer da vida. Então ele calou a boca, mas continua no meu facebock. 

(risos).  Quando eu entro na padaria é um negócio engraçadíssimo, pois só ando 

com essas roupas ( roupas brancas – característica da fé afro-brasileira) e ninguém 

fica na minha frente na fila. A Multidão vai abrindo caminho, elas ficam assustadas, 

pois não sabem o que é aquilo. ( risos). Se isso é preconceito, posso dizer que sofro 

preconceito. Mas não vejo como preconceito, pois sinto que as pessoas têm medo e 

respeitam. ( risos). 

14.Como reagiu ? 

 –x-  

15.O que acha sobre a invisibilidade das casas de m atrizes africana no 

Município?   

Somos muito poucos e as poucas procissões que acontecem, como procissão de 

Iemanjá organizada por mãe Miranda na Extensão do Bosque, que sai da casa dela 

atravessa a pista e vai para a praia do bosque. A gente passa pela rua a vai 

sentindo o coxinho, o preconceito. Tem uma igreja evangélica que fica exatamente 

na rua que passamos, eles fecham a porta correndo, se trancam lá dentro. Isso gera 

certo desconforto, daí você fica com vergonha de sair.  

Outra coisa que contribui para essa invisibilidade é o fato de nenhum dos barracões 

de Candomblé ser legalizado. Primeiro porque fica muito caro e segundo porque 

você perde algumas liberdades no templo. Se a prefeitura precisar usar essa casa 

para ponto de votação, eu terei que ceder, e em uma casa de Candomblé se tem 

algumas obrigações, não dá para entrar todo mundo aqui de qualquer jeito. 

Entende?  
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Talvez também um resquício do tempo da escravidão, onde não podia ter templo 

semelhante a igreja católica, tudo era feito no anonimato. De repente essa herança 

tenha ficando ainda nas casas de Candomblé, esse anonimato. 

16.Por que vocês não utilizam os espaços públicos, como praças e salões de 

convenções da prefeitura para realização das suas f estividades?   

Como os evangélicos usam a câmara municipal de vez em quando? 

Isso seria mais que justo.  

Uma vez eu tentei organizar, no primeiro mandato do Sabino eu procurei uma 

pessoa que disse que me ajudaria. Mas o prefeito tem “problemas com religiões 

afro”, acho que um trauma antigo, ele não suporta nem ouvir esse assunto, então 

desisti, não “peitei”. Acho que pelo mesmo motivo da procissão. Pois além de tudo 

isso ainda existe uma desunião muito grande dentro do povo das religiões afro-

brasileiras. Não sei ao certo o motivo, mas vejo que os líderes religiosos buscam ter 

sua casa cheia, uma platéia grande, então um pai de santo fica querendo roubar os 

filhos de santo de outra casa. Isso é cultural, roubar os filhos dos outros! Eu ofereço 

fazer um jogo de graça para o filho de santo de outra casa. Comigo aconteceu isso, 

hoje eu só tenho seis filhos de santo na casa, mas já cheguei a ter trinta e dois.  

17.Existe algum seguimento religioso que tenha mais  preconceito com a fé 

afrobrasileira? Por que acha que isso acontece? 

Pentecostal, qualquer denominação evangélica pentecostal. 

18.Que medidas poderiam ser adotas para combater o preconceito religioso?  

Não acredito em medidas, acredito que esse assunto deveria ser debatido em uma 

novela, por exemplo. Como foi o beijo gay da Fernanda Montenegro que a princípio 

chocou, mas depois todos se acostumaram. 

19.Lei 11.645/08, torna obrigatório o ensino da his tória e cultura afrobrasileira e 

africana em todas as escolas, públicas e particular es, do ensino fundamental 

até o ensino médio. Você acredita que essa lei cont ribui para ampliar a 

consciência dos alunos e minimizar o preconceito re ligioso no Brasil? De que 

forma? 

Se fosse levado a sério e tivessem pessoas preparadas para dar essas aulas seria 

muito importante. Certa vez fui convidado a dar uma palestra e depois 

“desconvidado”, pois a diretora da escola era evangélica e ela não queria esse 

assunto na escola dela. Logo não adianta criar uma lei e não orientar ao corpo 
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docente para que isso funcione. Eles tinham que preparar professores formados em 

Ciência da Religião, para ter condição de dar uma aula dessas. 

20.Segundo alguns autores o processo de cristianiza ção que a cultura africana 

sofreu durante o período de escravização contribuiu  para o processo de 

demonização dos Orixás, principalmente por ver em E xu o arquétipo do Diabo. 

Devido a esse fato muitos terreiros de Umbanda e Ca ndomblé acabaram 

cultuando essa imagem cristianizada do Orixá. Quem é Exu no seu 

Candomblé? Como se cultua o Orixá Exu no seu terrei ro ?   

Exu esta muito mais para Hermes e Mercúrio do que para diabo, pois o diabo é a 

personificação do mal e Exu é o mensageiro. Ele pega a notícia e leva a quem é de 

direito. Ele é o Orixá da comunicação. Esse processo de demonização aconteceu 

por conta de alguns estudiosos europeus que vieram com BASTIDE, Roger (1959), 

que viram na figura de Exu somente o mal. 

Todos os Orixás são cultuados com sangue animal, de Exu à Oxalá.  Nós usamos o 

sangue para reenergizar alguns objetos e a carne é consumida pela comunidade, 

nada é jogado fora, tudo é usado.  

A questão é que a matança de animais só é crime quando é feita pelas religiões 

afro-brasileiras, quando os abatedouros fazem não é considerado errado.  Algumas 

pessoas vieram aqui e não quiseram entrar porque ficaram com medo de ser 

sacrificadas ( risos).  

21.Você faz alguma comparação de Exu ao diabo ?Por quê? 

Não de jeito nenhum. Inclusive eu tenho imagens de Exu aqui no Terreiro e 

nenhuma delas Exu tem rabos, chifres ou qualquer outra característica que remeta o 

diabo. As músicas de Umbanda que chamam exu como diabo deveria mudar, pois 

essas músicas mesmo depõem contra a própria Umbanda já que não se cultua o 

diabo, mas se canta ele. Entende?  

Exu é Orixá de Candomblé e que foi parar na Umbanda para dar nome a uma 

determinada linha, a linha do povo de rua. 

22.Lei 7716/89, a chamada Lei Caó,estabelece a igua ldade racial e o crime de 

intolerância religiosa. O que pensa sobre ela? 

As leis são ótimas no papel. Preconceito todo mundo tem, eu tenho os meus, você 

tem os seus. O que é inadmissível é a violência gerada pelo preconceito. O mundo 

precisa de respeito! 
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 Agora vejo que o movimento negro também fica ofendido com tudo, como a música 

“negra do cabelo duro...” ninguém mais pode falar nada que tudo é preconceito! No 

entanto eu acho que esse tipo de lei aumenta a incidência de crimes religiosos, pois 

o preconceito esta saindo do armário.  

23.Acredita que tornando a intolerância religiosa u m ato criminoso diminui a 

incidência de atos preconceituosos? Por quê?   

Não de jeito nenhum. Muito se fala muito se comenta e a intolerância só aumenta. 

Eu nunca vi tanta gente preconceituosa em toda a minha vida! Essas leis não estão 

ajudando em nada ou estão ajudando as pessoas colocarem para fora todo o seu 

preconceito. 

24.Já precisou fazer boletim de ocorrência por ato de intolerância religiosa?  

Como foi tratado na delegacia ao realizar o b.o.? 

Aqui em Rio das Ostras, um barracão de Candomblé foi invadido quebraram tudo e 

ele não quis prestar queixa. Cerca de um mês atrás outro barracão foi invadido, 

quebraram coisas lá também e ninguém quis prestar queixa.  As pessoas ficam com 

medo de denunciar, não sei se é por conta da visibilidade que eles passam a ter ou 

pela retaliação que podem imaginar sofre do autor da invasão. Se fosse comigo eu 

teria feito um escândalo. Isso também está acontecendo com a igreja católica, 

entraram na igreja em São Paulo, quebram as imagens jogaram fora as hóstias. E 

quase não teve manifestação nenhuma. 

25.Como você entende a grande adesão de homossexuai s aos cultos 

afrobrasileiros?   

A gente não questiona o que você faz do portão para fora, nos interessa que você é 

do portão para dentro. Existem teses de mestrado e doutorado que falam sobre isso, 

sobre a homossexualidade dentro dos terreiros de Candomblé, “Formando Gênero” . 

Discutindo gênero dentro do terreiro de Candomblé. Não tem explicação! Eu diria 

que 80% dos homossexuais são atraídos por religiões afro-brasileiras. 

26.Acredita que há pouco preconceito sexual no inte rior dos terreiros? A que 

você atribui esse fenômeno? 

Não questionamos o que a pessoa faz do portão para fora cada um é livre para viver 

sua sexualidade como quiser. 

27.Você defende a tese “que um indivíduo pode se va ler de seu orixá feminino 

ou ambivalente para assumir sua homossexualidade”? Explique, por favor.  

Absolutamente. Antigamente então se fazia muito isso. A pessoa se iniciava no 
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santo todo “machinho” e depois que fazia o santo mudava a sexualidade, desta 

forma ele culpabilizava a religião e o Pai de Santo por sua mudança sexual. Era a 

porta do armário dele, hoje essa realidade não existe mais.  

28.Por que as religiões afrobrasileiras são mais to lerantes às orientações 

sexuais diversas, permitindo terem lideranças homos sexuais nos terreiros? 

Porque vemos o caráter da pessoa, não importa o que você é. Inclusive tem pais e 

mães de santo Transexual. 

29.A que fenômeno você atribui o avanço das religiõ es pentecostais? E a 

conversão de inúmeros quilombos ao evangelho?  

Essas religiões têm proliferado bastante pregando que você não é feliz, não tem 

casa própria, não tem comida, não tem bens materiais, seria as tais campanhas da 

prosperidade que ganham muitos adeptos nos bairros pobres, onde realmente não 

se tem nada e as pessoas precisam de esperança. O grande discurso é esse para 

conquistar as pessoas, por isso que em bairros mais nobres quase não tem igrejas 

evangélicas, porque esse discurso não funciona em uma classe mais privilegiada. 

Exemplo de Costazul que tem só uma igreja evangélica e o Âncora tem milhares. 

Eles pregam um milagre para se viver o  cotidiano, fora o amparo, eles vão aos 

presídios dá carinho, atenção aos presidiários e as religiões afrobrasileiras não tem 

isso. 

30.Acredita ser possível preservar a cultura negra nesses quilombos? Por 

quê?   

Não, de forma nenhuma. Até porque o africano não enxerga o cotidiano deles sem o 

Orixá. O Orixá faz parte da vida deles, eles comem comida de Orixá. Ele tem como 

conduta a mitologia dos Orixás. 

Ai vem o evangélico para evangelizar o quilombo. Você acha que ele vai permitir que 

eu cultue Exu, que eu toque atabaque e dance para os Orixás? O evangélico vai 

enxergar isso como normal? Não. A evangelização destrói uma cultura, porque ela 

entra com o etnocentrismo dela e destrói a outra cultura existente.  

Muitos evangélicos estão lá fazendo o papel do Estado, pois eles entram na 

comunidade com cesta básica, com médicos, com apoio que o governo não faz.  

Essa é a forma que muitas vezes eles conseguem entrar e destruir uma cultura, na 

ausência do poder público. 
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As religiões afrobrasileiras é  desarticuladas entre si enquanto o evangelho é muito 

bem organizado entram nesses espaços e saem dilacerando a cultura dos 

quilombos.  

A África está destruída e cultura de Orixá lá está destruída, existe em alguns lugares 

bem distantes, diferente de como é o Candomblé no Brasil. A África hoje é 

mulçumana e evangélica, em grande maioria. 

 

ENTREVISTA 4 COM PAI E MÃE NO SANTO ( UMBANDA E CAN DOMBLÉ) 

 

1.Nome do Terreiro   

ILE ISHE KARE AMASI ( Casa das Águas Claras) 

2.Quando foi fundada a Casa? 

 6/08/1982 

3.Qual a nação ou denominação?   

Angola  

4.Qual a entidade responsável pela casa?   

Oxum 

5.Qual o nome do Pai ou Mãe no Santo da Casa? 

Zelador Mina Kare 

6.Endereço da Casa de Santo    

Rua Ivan Lins quadra 50 lote 3 Enseada – Rio das Ostras 

7.A casa possui documentação?   

Sim 

8.Realiza algum trabalho social? Quais? 

 Atualmente não, mas já fizemos muito na época do Rio de Janeiro, aqui a gente 

ainda está se organizando. A casa ainda está em obra! No Rio tínhamos advogados, 

médicos, professores, toda uma rede de profissionais que auxiliavam bastante. 

9.Recebe alguma “ajuda” financeira para realizar es ses trabalhos?De quem? 

Tem parcerias com ONGs ou com a prefeitura ?  

No Rio de Janeiro realizávamos tudo por conta própria. Nunca tivemos ajuda! 

10.Como você vê as ações sociais desenvolvidas nas casas de santo?   

São importantes em qualquer seguimento religioso. Ela é sempre um bem! 

11.De alguma forma as ações assistencialistas contr ibuem para que os filhos 

de fé não procurem a Assistência Social ?   



128 

 

Não exatamente, pois as ações assistencialistas muitas vezes têm 

encaminhamentos mais rápidos do que esperar o governo. 

12.Os filhos no santo na casa conhecem os órgãos co mpetentes responsáveis 

pela proteção básica no Município, como o CRAS, por  exemplo?   

Conhece sim, a maioria conhece. 

13.Já sofreu ou sofre algum tipo de discriminação p or professar a fé nos 

Orixás?Que tipo?   

Muita coisa! Discriminação, como piadas.  

Inclusive estávamos para fazer uma oferenda para Iemanjá e recebi  uma ligação 

pedido que nós não fossemos, pois tinha sido divulgado e havia um grupo de 

evangélicos se reunindo para se “digladiar” com a gente na rua. Então não fomos. 

Pois nós íamos sair de casa para fazer uma oferenda religiosa e se digladiar na rua? 

Eu não quis colocar as pessoas em risco, são muitas senhoras e crianças. 

14.Como reagiu?   

Finjo que não estou ouvindo, pois tenho minha crença minha fé. 

15.O que acha sobre a invisibilidade das casas de m atrizes africana no 

Município?   

Hoje a invisibilidade é por medo da pressão que estamos sofrendo. Há pessoas que 

se escondem um pouquinho por medo,  por conta de todos esses atos de violência 

que a gente vê ai. 

16.Por que vocês não utilizam os espaços públicos, como praças e salões de 

convenções da prefeitura para realização das suas f estividades?   

Os políticos, vários que eu conheço e são espíritas, hoje estão fantasiados de 

evangélicos, por conta de votos eleitorais. Eles têm uma fé disfarçada por conta de 

objetivos pessoais então a gente acaba não tendo assistência nenhuma, tudo é 

vetado. Nós temos do governo verba para o culto afrobrasileiro que é desviado para 

o evangélico, por causa dos políticos que estão lá dentro. Inclusive tem verba para 

ajudar a reformar as casas de santo. Aqui em Rio das Ostras ainda é “cidade de 

xerife”! 

17.Existe algum seguimento religioso que tenha mais  preconceito com a fé 

afrobrasileira? Por que acha que isso acontece?  O preconceito vem dos 

evangélicos, deste seguimento. Acontece isso porque as pessoas não têm coragem 

de assumir a sua espiritualidade, porque todas as religiões em certo momento 
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convergem ao espiritismo, incorporação do espírito santo, as línguas estranhas e 

outras coisas mais que a gente vê.  

O que é o Espírito Santo ? Um espírito. E vem de onde? Do espiritismo.  

Nós aqui recebemos muitos evangélicos para jogar, fazer ebó. Mas tudo escondido. 

Muitos gostam de vir aqui nesta casa por ser escondida, fazem tudo escondido. O 

nome disso para mim é hipocrisia, pois eles condenam tanto, mas vem aqui procurar 

ajuda.  

Há um Deus só, seja Jeová, Shekiná, Alá ou Oxalá...  

Deus é um só e cada um professa na sua língua, na sua cultura, os caminhos são 

vários, mas Deus é um só!  

18.Que medidas poderiam ser adotas para combater o preconceito religioso?  

Bem, as medidas dependeriam de políticos que só fazem politicagem, muitos estão 

mascarados de evangélicos, então fica complicado esperar algo do poder público. 

Hoje nós estamos  em um barquinho sem remo, pode ser que algum dia aconteça 

alguma coisa. 

19.Lei 11.645/08, torna obrigatório o ensino da his tória e cultura afrobrasileira e 

africana em todas as escolas, públicas e particular es, do ensino fundamental 

até o ensino médio. Você acredita que essa lei cont ribui para ampliar a 

consciência dos alunos e minimizar o preconceito re ligioso no Brasil? De que 

forma ?  

Eu acredito que diminua sim, pois vai desmistificar o que a igreja Católica inventou 

sobre a religião afro, comparando- a ao diabo.  Acredito que é importante esclarecer 

que o Candomblé é uma religião como outra qualquer, pois o bem ou o mal está 

dentro de cada um não na religião. É você que faz o bem ou o mal! 

20.Segundo alguns autores o processo de cristianiza ção que a cultura africana 

sofreu durante o período de escravização contribuiu  para o processo de 

demonização dos Orixás, principalmente por ver em E xu o arquétipo do Diabo. 

Devido a esse fato muitos terreiros de Umbanda e Ca ndomblé acabaram 

cultuando essa imagem cristianizada do Orixá. Quem é Exu no seu 

Candomblé? Como se culta o Orixá Exu no seu terreir o?  

A casa de Candomblé cultua Exu diferente da casa de Umbanda. Exu é uma 

entidade mais próxima ao plano terrestre, sendo uma entidade que muitas vezes 

ainda necessita das coisas que usou quando encarnado, esses são “exu carrego”, 

os exus que incorporam que ainda estão no caminho da evolução. Porém Exu tem 
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uma  missão que é cumprir a vontade do homem, se o homem pede o bem, Exu faz 

o bem e se evolui. Se o homem pede o mal, ele faz o mal e se atrasa 

espiritualmente, então Exu devolve o mal aquela pessoa que o atrasou seu caminho. 

Essa imagem de Exu de chifre e rabo é uma criação da igreja católica, pois não tem 

nada a ver, pois Exu e Pombo gira, são as imagens ( visões) de uma pessoa normal, 

são bonitos, não são aleijados de chifre e rabo.  

O Exu mensageiro, são os “exus escravos”, são os “bará”- escravos de Santo, esses 

são os mensageiros.  

Existem os Exus carrego que estão próximos aos planos terrestres que muitos se 

denominam, “ Tranca- Rua”, “ Maria Padilha”, que na verdade são nomes de 

falanges. 

21Você faz alguma comparação de Exu ao diabo ?Por q uê?  

Não de jeito nenhum. 

22.Lei 7716/89, a chamada Lei Caó,estabelece a igua ldade racial e o crime de 

intolerância religiosa. O que pensa sobre ela ?  

É muito válida, porém com muita dificuldade de se colocar em prática. E acho ainda 

que ela poderia ser mais rígida, pois o que as pessoas estão passando por ai , não é 

brincadeira não. Conheci um pai de santo no Rio de janeiro que foi assassinado em 

quanto jogava búzios em seu barracão. 

23. Acredita que tornando a intolerância religiosa um ato criminoso diminui a 

incidência de atos preconceituosos? Por quê ?  

Acho que existe uma lavagem cerebral em alguns seguimentos religiosos que 

deixam essas pessoas tão fixada naquilo, que não há leis que façam elas pararem, a 

não ser quando começarem os castigos mais seriamente. Pois até então se tem 

visto muitos atos de covardia e crueldade contra os espíritas e pouca punição aos 

agressores. 

 Agora mesmo foi criado um exército de Deus, que são treinados para guerra, para 

se digladiarem, homens, mulheres e crianças.    

24.Já precisou fazer boletim de ocorrência por ato de intolerância religiosa?  

Caso sim. Como foi tratado na delegacia ao realizar  o b.o.?   

Já sim, no Rio de Janeiro. Fui tratado com bastante descaso e indiferença na 

delegacia, mas ficou registrado.  

O motivo foi um vizinho que implicou por causa de uma festa. Eu tinha um barracão 

no sítio e esse vizinho morava em Copacabana e calhou do dia da festa ele está na 
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casa que era ao lado do barracão. Ele chamou a polícia e fez a maior confusão, só 

que a Mãe pequena da roça era filha de general de exército, então por conta disso 

ficou tudo tranqüilo. Mas foi registrado na delegacia todo o caso. 

25.Como você entende a grande adesão de homossexuai s aos cultos 

afrobrasileiros ?  

O culto afrobrasileiro não discrimina a opção sexual de ninguém, a grande adesão 

vem daí. A religião acolhe, aconselha, enquanto que nas outras eles são 

discriminados. 

26.Acredita que há pouco preconceito sexual no inte rior dos terreiros? A que 

você atribui esse fenômeno ? 

O Orixá não escolhe cabeça, não coloca regras, ele coloca regras comportamentais, 

mas não de opção sexual. Você não pode se degradar, não pode se destruir, você 

pode ser o que for, mas de forma decente. 

27.Você defende a tese “que um indivíduo pode se va ler de seu orixá feminino 

ou ambivalente para assumir sua homossexualidade” ?  Explique, por favor . 

Não. O que acontece, nós temos o nosso “eledá” que é nosso espírito interior, a 

homossexualidade no Candomblé, pelo menos é explicado desta forma, pois cremos 

na reencarnação e muitas vezes vem um corpo masculino, mas com um espírito 

feminino, vem com resquício de outra encarnação. 

28.Por que as religiões afrobrasileiras são mais to lerantes às orientações 

sexuais diversas, permitindo terem lideranças homos sexuais nos terreiros?  

Nada impede da pessoa homossexual ser um líder religioso, tudo depende do 

caráter. 

29.A que fenômeno você atribui o avanço das religiõ es pentecostais?  

A necessidade de amparo e apoio espiritual está tão grande, que elas estão se 

apegando a qualquer coisa que vier pela frente e que prometa que suas 

necessidades físicas, monetárias e de saúde serão sanadas. Hoje a necessidade 

está muito grande! A população antiga era a terça parte da metade do que é hoje, 

então essas carências materiais e emocionais fazem com que as pessoas se joguem 

nas primeiras portas que aparecem que são as igrejas evangélicas, que abre uma 

em cada esquina, principalmente em bairros pobres, onde tem uma pessoa com 

microfone falando o que Deus vai fazer e vai acontecer, logo isso acaba atraindo 

essas pessoas que estão tão necessitadas de esperança e provisão material.  
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30.Acredita ser possível preservar a cultura negra nesses quilombos? Por 

quê?         

Os evangélicos têm essa coisa de procurar as pessoas para impedir que eles 

manifestem as religiões deles e a falta de amparo dentro das religiões 

afrobrasileiras, de pessoas preparadas para construir essa consciência dentro dos 

terreiros, fazem com que os evangélicos entrem e acabem convertendo todo mundo. 

Destruindo a cultura afrobrasileira que está nos quilombos, pois os quilombolas são 

descendentes dos escravos, dos ancestrais mais antigos e os evangélicos acabam 

prejudicando a nossa religião. 

A  cultura nos quilombos só será preservada com uma boa orientação, com ensino e 

esclarecimento. Pois os quilombolas mais novos perderam as referências como 

eram com os mais velhos. É necessário valorizar suas histórias e sua raiz, quando 

eles se tornam evangélicos tudo isso acaba sendo perdido. 

 

ENTREVISTAS (1) COM PRATICANTES DA FÉ AFROBRASILEIR A  

1- Nome  

Alexandra Machado   

2-Idade 

32 anos 

3-Religião que frequenta 

 Umbanda. 

4-Nome da casa de santo que frequenta 

 Tenda Pai Benedito da Bahia 

5-Há quanto tempo professa essa fé ?   

Desde os 15 anos. 

6-Qual é sua função na Casa de santo ?( * ogã, assi stência, médium...  )  

Médium, rodante. 

7-A Casa de santo que você frequenta realiza algum trabalho social ? Qual?  

Sim. Fazemos entrega de cesta básica uma vez no mês e em época de natal 

fazemos doações de brinquedos.   



133 

 

 8-Você participa desses trabalhos sociais de que m aneira ?   

Ajudo quando posso, comprando alimentos que serão doados. 

9-Já sofreu ou sofre algum tipo de discriminação po r professar a fé nos 

Orixás?  

Sim. Muitas vezes, quando saio da casa de santo e estou vestida de branco todos 

me olham com olhares de condenação. Certa vez peguei o ônibus para voltar para 

casa e a moça que estava na minha frente falou que minha religião era do capeta 

que eu precisava encontrar a verdade em Cristo, pois tudo que eu fazia era 

abominável aos olhos de Deus. 

10-  Como reagiu a essas agressões? ( *verbal, físi ca, psicológica...)  

Tentei explicar que lá fazíamos caridade e que somos cristãos, só praticamos a fé 

em Cristo de forma diferente. Disse que sempre oramos o Pai Nosso e Ave Maria 

antes de começar os trabalhos, também ajudamos os que necessitam. Mas ela me 

olhava como se não quisesse entender, apenas falar que eu estava errada por falar 

com espíritos ( demônios, na cabeça dela). 

11-  Como se sentiu ao sofre-las?  

Muito triste, pois vejo que as pessoas julgam mal a nossa religião por falta de 

conhecimento. No entanto mesmo quando o conhecimento está próximo eles 

preferem fechar os ouvidos para não confrontar suas ideologias. 

12- Você conhece a Lei 7.716/89, Lei Caó, que estab elece igualdade racial e o 

crime de intolerância religiosa no país?   

Sim. 

13-  Já fez algum boletim de ocorrência na Polícia Civil resguardado por essa 

lei?  

Não. 

14-  Como foi tratado pelas autoridades ao realizar  o b.o.?  

-x- 

15-  Você acredita que tenha algum seguimento relig ioso que tenha mais 

preconceito com a fé afro-brasileira ? Qual ?   

Sim. Evangélico.  

16-  Quais as motivações que te levam a acreditar n isso ?  
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A maioria dos evangélicos que conheço acredita que o espiritismo é coisa do 

demônio, eles propagam aos quatro ventos essa idéia.  

Tenho uma grande amiga evangélica que sempre me diz que preciso conhecer 

Jesus e ir na igreja com ela. Mas quando eu digo que ela precisa conhecer a 

Umbanda e ir em uma gira comigo, ela diz que não vai nunca e que Deus não se 

agrada da minha religião.  

17-  O que acha da Lei 11.645/08 que torna obrigató rio o ensino da história e da 

cultura afro-brasileira e africana em todas as esco las ( públicas e particulares) 

no ensino fundamental até o ensino médio ?   

Acho maravilhosa, pois é possível refletir sobre a cultura afrobrasileira e todo 

sofrimento passado por nossos ancestrais. É bom para refletir sobre a dificuldade 

que  tiveram para preservar a fé nos Orixás no tempo de escravidão.  

18-  Quais outras iniciativas você citaria para dim inuir os crimes de 

intolerância religiosa no país ?  

Prisão aos agressores e conhecimento da fé que discriminou.  

19-  Segundo alguns autores o processo de cristiani zação que a cultura 

africana sofreu durante o período de escravização  contribuiu para o processo 

de demonização dos Orixás, principalmente por ver e m Exu o arquétipo do 

Diabo. Devido a esse fato muitos terreiros de Umban da e Candomblé acabaram 

cultuando essa imagem cristianizada do Orixá. Quem é Exu no seu 

Candomblé?  Como se culta o Orixá Exu no seu terrei ro?   

Exu são guardiões dos portais, dos caminhos. Aprendi que todo mundo tem exu em 

sua vida, pois são eles quem nos protegem do mal e abre as portas da 

prosperidade. Sem Exu a gente não faz nada, pois eles estão mais próximo do plano 

terrestre, então conhece de perto nossas dores, causas e demandas. 

20-  Você faz comparação do Exu com o diabo? Por qu ê?  

Não, de forma nenhuma. Pois eles são do bem do amor, são como polícia do astral, 

eles zelam por nós, cuidam para que tudo nos vá bem. 

21-  Na casa de Santo que você frequenta (Umbanda) em gira de “Povo de 

Rua”, os pontos cantados para Exu e Pomba Gira faze m referencia ao diabo? 

O que pensa sobre isso?  
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Realmente existem alguns pontos que falam isso sim, mas é apenas algo cultural, se 

você conhecer de perto um Exu verá que eles são entidades felizes, divertidas 

outros mais sérios , mas todos vem a terra para nós ajudar, nos auxiliar. Em terreiros 

de umbanda nenhuma entidade vem para te fazer mal, apenas o bem! 

22-Para você quem é Exu?   

Uma entidade que está evoluindo para a luz e que para isso Deus determinou que 

ele ajudasse os seres humanos, fazendo caridade e abrindo os seus caminhos. 

23- O que acha da conversão de inúmeros quilombos a o evangelho?  Acredita 

ser possível preservar a cultura negra nesses quilo mbos que se tornaram 

evangélicos? Por quê?   

Acho triste, pois eles são a raiz da nossa fé, a resistência da escravidão. Acho que 

eles se convertem por erros da nossa religião, pois enquanto os evangélicos estão 

em todos os lugares se articulando para evangelizar o mundo, nós estamos 

fechados em nossos terreiros. Era para a gente está lá fortalecendo a fé deles, mas 

não estamos, pois somos desarticulados, é cada um no seu terreiro. 

24- Você acha que as religiões afro-brasileiras são  mais tolerantes as diversas 

orientações sexuais? Por quê?   

Sim, porque não ligamos para a orientação sexual da pessoa, mas para o seu 

caráter. Se for uma pessoa boa, pode  ser o que quiser. 

25  É comum lideranças religiosas, em casas de Cand omblé e Umbanda, 

homossexuais. O que pensa sobre  isso?  

Tanto faz, não ligo  para a orientação sexual do Pai ou Mãe de Santo, só me 

interessa sem caráter e seu trabalho na espiritualidade. 

 

ENTREVISTAS (2) COM PRATICANTES DA FÉ AFROBRASILEIR A  

1- Nome   

Fabíola Breder Luzia Lino 

2 -Idade   

32 anos   

3- Religião que frequenta    

Umbanda   
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4- Nome da casa de santo que frequenta   

Casa de Oração   

5 Qual é sua função na Casa de santo ? ( * ogã, ass istência, médium... )  

Cambona 

6-A quanto tempo professa essa fé ? 

5 anos   

7-A Casa de santo que você frequenta realiza algum trabalho social ? Qual?   

 Sim. Orientando sempre o próximo, quando necessário e possível ajudando 

pessoas carentes através de doações.   

8-Você participa desses trabalhos sociais de que ma neira ?   

Contribuo sempre na orientação na arrecadação  e doações, quando necessário.   

9 -Já sofreu ou sofre algum tipo de discriminação p or professar a fé nos   

Orixás? Que tipo ?  

Sim, principalmente dentro de minha família por pertencerem à outra denominação  

religiosa. Sou mais excluída do convívio e contato, me julgam errada por não 

professarem a mesma fé que eles.   

10 -Como reagiu a essas agressões? ( *verbal, físic a, psicológica...)  

 Respeito a decisão deles e suas opiniões . Acredito que religião não se impõe, a fé 

é indiscutível uma vez que Deus nos deu livre arbítrio . A única coisa que posso  

fazer a respeito é pedir por eles pois, Deus também nos ensinou a amar e respeitar 

o próximo sempre.   

11- Como se sentiu ao sofrê-las?   

 Devo dizer que nunca foi fácil, principalmente pelo fato de nunca ter imposto minha 

religião a ninguém. No início me abati muito diante do distanciamento e das 

 piadinhas, hoje, depois de muito aprender, essa mágoa não é significante embora 

quisesse que fossem mais tolerantes.   

12-Você conhece a Lei 7.716/89, Lei Caó, que estabe lece igualdade racial e o 

crime de intolerância religiosa no país?   

Já ouvi falar, mas nunca me aprofundei muito no assunto.   

13-Já fez algum boletim de ocorrência na Polícia Ci vil resguardado por  essa 

lei?   

Não   

14 -Como foi tratado pelas autoridades ao realizar o B.O.?   

-x- 
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15 -Você acredita que tenha algum seguimento religi oso que tenha mais 

preconceito com a fé afrobrasileira ? Qual ?   

Sim, Evangélicos.   

16- Quais as motivações que te levam a acreditar ni sso ?   

Geralmente nos criticam muito, deixam isto claro em suas declarações e 

convicções. A maioria dos casos em que vemos esse preconceito a 

florar em forma de críticas e agressões, os ofensores são desse segmento. Uma 

vez que todos eles deixam muito claro sua repuguinação relacionada a este tipo de 

religião e sendo assim nos julgam e nos condenam.   

17- O que acha da Lei 11.645/08 que torna obrigatór io o ensino da história e da 

 cultura afrobrasileira e africana em todas as esco las ( públicas e particulares) 

no ensino fundamental até o ensino médio ?   

Acho interessante, uma vez que o Brasil absorveu grande parte dessa cultura com a

vinda dos escravos. De certa forma ela faz parte da história do nosso país. 

18-Quais outras iniciativas você citaria para dimin uir os crimes de  

intolerância religiosa no país?   

Acredito que a primeira iniciativa deve ser a que vem de dentro de cada ser  

humano disposto a respeitar o próximo sem julgar ou condenar 

sua fé. Partindo disso, com certeza, não será necessário muito para que esse 

problema minimizasse.   

19-Segundo alguns autores o processo de cristianiza ção que a cultura  

africana sofreu durante o período de escravização c ontribuiu para o processo 

de demonização dos Orixás, principalmente por ver e m Exu o arquétipo do  

Diabo. Devido a esse fato muitos terreiros de Umban da e Candomblé  

acabaram cultuando essa imagem cristianizada do Ori xá. Quem é Exu no seu 

Candomblé? Como se culta o Orixá Exu no seu terreir o ?  

Na Umbanda, Exu é mensageiro e guardião. É muito respeitado. Quando  

trabalham na Umbanda, trabalham com a caridade na limpeza e abertura de 

caminhos.   

20- Você faz comparação do Exu com o diabo? Por quê ?   

De forma alguma faço esse tipo de comparação. São espíritos em evolução,  

trabalham de acordo com o que o filho pede. Se agirem na maldade, este terá sua 

 luz e evolução atrasadas. Buscam trabalhar no bem para que possam evoluir e se 

 redimirem dos erros. Assim, acredito que também somos nós, a única diferença é  
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que estamos encarnados.A maldade não está na entidade, e sim em quem pede o 

trabalho.   

21Na casa de Santo que você frequenta (Umbanda) em gira de “Povo de Rua”, 

os pontos cantados para Exu e Pomba Gira fazem refe rência ao diabo ? O que 

pensa sobre isso?   

 Não, a maioria dos pontos fala de como eles são e trabalham. Uma vez que existe 

 respeito para com a entidade, jamais se fará tal comparação ou culto. Buscamos 

 luz através da caridade e do amor, trabalhando com tais entidades, aprendemos 

 com nossos erros pois eles não pensam duas vezes antes de nos mostrar.  

22- Para você quem é Exu?   

 Exu é amigo, mensageiro e guardião. Não gostam de traição, maldade e falta de 

 respeito. Estão em constante evolução buscando sua luz através da ajuda aos 

espíritos encarnados.    

23-O que acha da conversão  de inúmeros quilombos a o evangelho? 

Acredita ser possível preservar a cultura negra nes ses quilombos que se  

tornaram evangélicos? Por quê?   

 Acho normal e inevitável. A cultura pode sim existir nesses quilombos pois essa  

conversão acontece também em vários outros lugares de maneira inversa e nem por 

isso é extinta.    

24-Você acha que as religiões afrobrasileiras são m ais tolerantes as diversas  

orientações sexuais? Por quê?   

 Sim, pois estamos aqui para a prática do bem e da caridade. Não costumamos  

julgar o irmão por sua cor, raça, religião ou opção sexual. Vemos todos com os  

mesmos olhos e cremos que todos somos filhos de um só Pai, que nos ama e nos 

protege de igual forma.   

25-É comum lideranças religiosas, em casas de Cando mblé e Umbanda,  

homossexuais. O que pensa sobre isso ?   

Vejo de forma natural. Muitas vezes por nos apegarmos a certos detalhes 

 deixamos passar qualidades incríveis. A liderança está ali para ajudar 

o próximo, para servir de instrumento de luz, amor e caridade.    

   

ENTREVISTAS (3) COM PRATICANTES DA FÉ AFROBRASILEIR A  
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1-Nome 

Alex Santos  

2-Idade 

31 anos  

3- Religião que frequenta  

Umbanda e Candonblé (Ketu) 

4-Nome da casa de santo que frequenta:  

Yle Ase' Omisolade 

5-A quanto tempo professa essa fé? 

7 anos 

6-Qual é sua função na Casa de Santo ? 

Médium, Rodante 

7-A Casa de santo que você frequenta realiza algum trabalho social ? 

Não 

8-Você participa desses trabalhos sociais de que ma neira ? 

-x- 

9-Já sofreu ou sofre algum tipo de discriminação po r professar a fé nos 

Orixás? Que tipo?  

No geral não, mas algumas pessoas olham torto, como se profetizassem algo como 

magia negra ou bruxaria. Não entendem a essência das religiões afrobrasileiras, que 

são sínteses da natureza. 

10-Como reagiu a essas agressões?  

Tento explicar superficialmente a dinâmica da religião.  

11-Como se sentiu ao sofrê-las? 

 Acho natural o estranhamento porque há muita mistificação na religião, muito 

ocultismo, então é normal o medo/receio do diferente. 

12-Você conhece a Lei 7.716/89, Lei Caó, que estabe lece igualdade racial e o 

crime de intolerância religiosa no país?  

Sim, como o caso da menina que foi apedrejada muito se falou da lei. 

13-Já fez algum boletim de ocorrência na Polícia Ci vil resguardado por essa 

lei?  

Não senti necessidade. 

14-Como foi tratado pelas autoridades ao realizar o  b.o.? 

-x- 
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15- Você acredita que tenha algum seguimento religi oso que tenha mais 

preconceito com a fé afro-brasileira? Qual?   

Sem dúvidas as religiões protestantes\evangélicas não entendem e/ou não aceitam 

religiões que não tem como base o cristianismo. 

16-Quais as motivações que te levam a acreditar nis so?  

O próprio discurso dos sacerdotes dessas religiões assim como alguns seguidores 

que não acreditam em salvação para quem não segue a mesma religião. 

17-O que acha da Lei 11.645/08 que torna obrigatóri o o ensino da história e da 

cultura afro-brasileira e africana em todas as esco las (públicas e particulares) 

no ensino fundamental até o ensino médio ? 

De suma importância, assim com o ensino da cultura indígena. Além de serem parte 

da nossa história e raiz, a cultura afro é ainda seguida por muitos brasileiros e o 

ensino escolar sem dúvidas ajudará a quebrar paradigmas e preconceitos ou, no 

mínimo, demonstrar que o diferente tem que ser respeitado. 

18-Quais outras iniciativas você citaria para dimin uir os crimes de intolerância 

religiosa no país? Sem dúvidas não há caminho melhor que a educação, mas os 

adeptos das religiões afro precisam “aparecer” mais, precisam sair do anonimato e 

mostrar o quanto somos numerosos e exigimos respeito. 

19-Segundo alguns autores o processo de cristianiza ção que a cultura africana 

sofreu durante o período de escravização contribuiu  para o processo de 

demonização dos Orixás, principalmente por ver em E xu o arquétipo do Diabo. 

Devido a esse fato muitos terreiros de Umbanda e Ca ndomblé acabaram 

cultuando essa imagem cristianizada do Orixá. Quem é Exu no seu 

Candomblé? Como se culta o Orixá Exu no seu terreir o ?   

Essa é uma questão muito complexa. Basicamente nos dois seguimentos que 

participo, a figura de Exu representa um mensageiro e protetor, porém a forma como 

o homem vislumbra tal entidade “influenciou” a caracterização da mesma. 

20-Você faz comparação do Exu com o diabo? Por quê?   

Nunca! Até porque sei que “diabo” é um conceito judaico-cristão não presente na 

cultura afro em nada tem a ver como Exu. Inclusive a “função” desempenhada pelo 

diabo é completamente diferente da  “função” desempenhada por Exu. 

21-Na casa de santo que você frequenta em gira de “ Povo de Rua”, os pontos 

cantados para Exu e Pomba Gira fazem referência ao diabo? O que pensa 

sobre isso?   



141 

 

Sim, alguns pontos cantados fazem tal referência, mas aqui voltamos ao mesmo 

aspecto do item 19, a influência do entendimento e racionalismo humano no plano 

astral. 

22-Para você quem é Exu? 

A figura de Exu representa um mensageiro, uma ponte entre o mundo espiritual e o 

carnal, além de ser também um protetor, que nos livra das maldades que assolam o 

mundo. 

23-O que acha da conversão de inúmeros de inúmeros quilombos ao 

evangelho? Acredita ser possível preservar a cultur a negra nesses quilombos 

que se tornaram evangélicos? Por quê?   

Acompanho por alto a expansão das religiões evangélicas. Porém creio que fé é 

algo que não se deve ser controlada simplesmente por questão cultural. A questão 

da preservação da cultura negra pode ser um problema, mas não podemos vincular 

cultura à religião, são coisas que se misturam, mas são distintas.  

Nesse local precisa, por questão cultural e acadêmica, ser preservada a cultura 

negra, saber as raízes e mesmo entender um pouco da religião afro-brasileira.  

24-Você acha que as religiões afro-brasileiras são mais tolerantes as diversas 

orientações sexuais? Por quê?  

Sim, até porque alguns mitos africanos tratam com naturalidade questões de cunho 

sexual.   

25-É comum lideranças religiosas, em casas de Cando mblé e Umbanda 

homossexuais. O que pensa sobre isso ?   

Não importa a orientação sexual do seguidor assim como não importa a orientação 

sexual do sacerdote. Como explicado anteriormente, há naturalidade na liberdade 

sexual nas religiões de cunho afro. Porém segue uma informação importante a 

respeito de sexualidade no mundo afro, você é livre para a prática sexual, no 

entanto, para alguns rituais é necessário que esteja limpo espiritualmente e dentre 

as “limpezas” há o celibato por determinado período. Ou seja, você é livre para as 

questões sexuais em seu mundo particular, não havendo a figura do “pecado”, 

porém para prática da religiosidade há algumas ressalvas. Qual outra religião que 

tem essa visão? 
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ENTREVISTA (4)COM PRATICANTES DAS RELIGIÕES AFROBRA SILEIRAS  

1- Nome   

Simone de Azevedo Bastos 

2- Idade   

44 anos 

3- Religião que frequenta  

Candomblé – Nação Angola – Axé Tumba Junçara 

4- Nome da casa de santo que frequenta 

ILE ISHE KARE AMASE ( CASA DAS ÁGUAS CLARAS) 

5- Há quanto tempo professa essa fé ? 

4 anos 

6- Qual é sua função na Casa de santo ?  

Iaô - Abiã 

7- A Casa de santo que você frequenta realiza algum  trabalho social ?Qual ? 

Atende pessoas carentes e ajuda as mesmas. 

8- Você participa desses trabalhos sociais de que m aneira? 

Quando alguém necessita e vejo que realmente é uma situação séria, eu a levo até 

lá. 

9- Já sofreu ou sofre algum tipo de discriminação p or professar a fé nos 

Orixás? Que tipo ?   
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Ainda não, pois também não divulgo minha crença. Guardo pra mim. Mas vejo muito 

preconceito com outros. 

10- Como reagiu a essas agressões? 

-x- 

11- Como se sentiu ao sofrê-las? 

-x- 

12- Você conhece a Lei 7.716/89, Lei Caó, que estab elece igualdade racial e o 

crime de intolerância religiosa no país? 

Sim. Mas nunca precisei usar. 

13- Já fez algum boletim de ocorrência na Polícia C ivil resguardado por essa 

lei? 

Não 

14- Como foi tratado pelas autoridades ao realizar o b.o.? 

-x- 

15- Você acredita que tenha algum seguimento religi oso que tenha mais 

preconceito com a fé afro-brasileira? Qual ? 

Infelizmente sim, o seguimento evangélico é bastante fechado e ignorante em 

relação as outras religiões, principalmente as de origem  africanas. Aliás, o 

preconceito vem através dessa ignorância, falta de conhecimento e de estudo, não 

só com a religião como com a cultura de forma geral. Os pastores não se preparam 

para exercer tal função assim como em outras religiões. O mentor deveria ter uma 

base filosófica para ter responsabilidade e saber realmente o que está fazendo e se 

dedicando.  

16- Quais as motivações que te levam a acreditar ni sso? 
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O comportamento dos indivíduos que se dizem evangélicos. Quando se inicia uma 

conversa comum sobre o assunto, já vão dizendo coisas absurdas sem nenhum 

nexo ou conhecimento. Através de meu trabalho conheci alguns clientes que se 

dizem pastores e necessitou de meu atendimento com a acupuntura, uma técnica 

milenar chinesa. Quando se deparam com os símbolos e métodos se assustaram. 

Fizeram uma sessão e não voltaram mais. Tive uns dois que argumentaram e 

pediram explicações, estes entenderam e fizeram seu tratamento, mas acho que por 

necessidade. Desta forma o preconceito vem de vários lados, não só religioso, e por 

pura ignorância. 

17- O que acha da Lei 11.645/08 que torna obrigatór io o ensino da história e da 

cultura afro-brasileira e africana em todas as esco las ( públicas e particulares) 

no ensino fundamental até o ensino médio ? 

Acho ótimo, isso é cultura. Mas não sei se os professores e profissionais estão 

preparados para exercer esta função. Infelizmente a ignorância vem também de 

pessoas que se dizem estudadas e preparadas para ensinar. Soube de fatos que os  

professores se negaram a falar sobre as religiões afrobrasileiras  e quando  tentaram 

sofreram represália dos pais e responsáveis. 

18- Quais outras iniciativas você citaria para dimi nuir os crimes de intolerância 

religiosa no país? 

Mais educação, mais cultura, mais projetos de leis como este. 

19- Segundo alguns autores o processo de cristianiz ação que a cultura 

africana sofreu durante o período de escravização c ontribuiu para o processo 

de demonização dos Orixás, principalmente por ver e m Exu o arquétipo do 

Diabo. Devido a esse fato muitos terreiros de Umban da e Candomblé acabaram 

cultuando essa imagem cristianizada do Orixá. Quem é Exu no seu 

Candomblé? Como se culta o Orixá Exu no seu terreir o ? 

Assunto delicado. Vamos por parte. O Candomblé é religião única e exclusiva de 

origem e influência africana. A qual cultua as energias da natureza e os animas, são 

a alma da natureza. A umbanda é a religião brasileira que surgiu por influência do 

Candomblé, do espiritismo e cristianismo.  
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Exu é um Orixá, é o guardião da aldeia, das casas, do axé, de tudo que é feito e do 

comportamento humano. Ele é quem assegura que tudo irá correr bem, é o 

mensageiro entre o mundo espiritual e o mundo material, é o orixá que mais se 

assemelha ao ser humano, tem o lado positivo e negativo, ruim ou mal como nós 

seres humanos. Ele é o primeiro orixá a receber as oferendas para garantir que tudo 

irá correr bem na casa, pois é o responsável pelo andamento de tudo a ser 

realizado. 

20- Você faz comparação do Exu com o diabo? Por quê ? 

Não, de jeito algum. Isso é um erro que vem da época do cristianismo que pregava 

que o ruim, o mal era o diabo, por isso esta comparação errônea. Exu é vida, é 

caminho, pode ser ruim e mal como todo ser humano que tem os dois lados, vai 

depender como ele é tratado e orientado pelo babalorixá ou pai de santo. Como todo 

espírito em evolução ele deve ser trabalhado e respeitado. 

21- Na casa de Santo que você frequenta em gira de “Povo de Rua”, os pontos 

cantados para Exu e Pomba Gira fazem referência ao diabo ? O que pensa 

sobre isso? 

Na Umbanda Exu é  tratado como o povo da rua, diferente do Candomblé. Isso por 

influência novamente do cristianismo. Na umbanda ele também é o que abre e fecha 

a casa, é o guardião, mas com influências diversas. Como ele é o mais próximo do 

ser humano, ele é o que mais necessita de evolução assim como nós. Ele é muito 

próximo do mundo material e muito conhecedor do mundo espiritual, por isso cabe 

ao zelador da casa preservar o bem e a positividade em âmbito geral, com todos os 

seus filhos de santo e frequentadores.  

22- Para você quem é Exu? 

Um espírito em evolução que está numa linha sutil entre o mundo material e 

espiritual, portanto, capaz de exercer influências positivas e negativas, cabendo a 

nós orientar e ajudá-lo a evoluir, solicitando dele sempre o caminho do bem e do 

amor. Se você planta o amor colhe amor, se cultiva o ódio, a maldade, vai colher só 

desgraças. E Exu é capaz de ambos os lados assim como o ser humano. 
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23- O que acha da conversão de inúmeros de inúmeros  quilombos ao 

evangelho? Acredita ser possível preservar a cultur a negra nesses quilombos 

que se tornaram evangélicos? Por quê? 

Não tenho muito conhecimento deste assunto, mas acredito sim na importância da 

preservação da cultura negra nos quilombos. Quando se tornam evangélicos irão ter 

influência direta de suas origens, esta influência irá gerar alguma mudança na forma 

em que eles irão cultuar seu evangelho. 

24- Você acha que as religiões afro-brasileiras são  mais tolerantes as diversas 

orientações sexuais? Por quê? 

Sim, com certeza. Não descriminam, pois se preocupam com a orientação para o 

bem e o amor independente da orientação sexual. 

25- É comum lideranças religiosas, em casas de Cand omblé e Umbanda, 

homossexuais. O que pensa sobre isso ? 

Não faço diferença se o indivíduo é homossexual, heterossexual, bissexual, 

transexual ou qualquer outra orientação que ele tiver. O que interessa é como ele 

exerce aquele cargo, ou função. Conheço vários pais de santos de diversas 

orientações sexuais e não vejo diferença. Aliás, isso não é uma preocupação para 

mim nem na religião, nem na vida pessoal, e nem na profissional. 


