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RV~OWLPRVWHPSRVGLVFXUVRVHDo}HVGHPHPEURVGRFDPSR
religioso afro-brasileiro, católico e evangélico têm articulado
FRQH[}HV HQWUH ³LGHQWLGDGH QHJUD´ FXOWXUD H UHOLJLmR 1HVWH
ensaio, pretendo apresentar algumas tendências do debate entre esses
três campos religiosos. Sugiro que esse debate se constrói a partir de
SRVLo}HVJHVWDGDVQRLQWHULRUGHVVHVFDPSRVHQRVGLiORJRVGHOHVHQWUH
VLHGHOHVFRPDVSROtWLFDVS~EOLFDVHLGHQWLWiULDVPDLVDPSODVQDVTXDLV
RVVtPERORVUHOLJLRVRVGDVPDLVYDULDGDVRULJHQVDIULFDQDV RXDIUREUDVLleiros) são interpretados e realinhados em função dessas disputas. Como
FRQVHTXrQFLDHVVHVVtPERORVSRGHPVHUDOoDGRVjFRQGLomRGHSDWULP{QLRVFXOWXUDLVTXHFRPSHWLULDDR(VWDGRLGHQWL¿FDUHVDOYDJXDUGDURXj
condição de entraves para a formação de uma “nova” consciência negra.
,GHQWL¿FRSHORPHQRVWUrVOyJLFDVGHDomRQHVVHVSURFHVVRV rQIDVH
QDFHQWUDOLGDGHGDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVQDFRQVWUXomRLGHQWLWiULD
negra patrocinada por agentes públicos, religiosos e não religiosos, do
FKDPDGRPRYLPHQWRGRV³SRYRVGHPDWUL]DIULFDQD´QHVVHFDVRDrQIDVH
teria como consequência uma tendência que denominei “culturação”

N
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GDUHOLJLmR DSURSULDo}HVGHDVSHFWRVGDUHOLJLRVLGDGHDIUREUDVLOHLUD
pelo movimento negro católico, sobretudo pela Pastoral Afro-Brasileira,
UHLQWHUSUHWDQGRRVQRkPELWRGRFULVWLDQLVPRQHVVHFDVRKDYHULDXP
processo de “inculturação” da religião, visto sobretudo no âmbito das
PLVVDVDIURVH QHJDomR RXPLQLPL]DomR GDOHJLWLPLGDGHGDVUHOLJL}HV DIUREUDVLOHLUDV SDWURFLQDGD SHOR PRYLPHQWR QHJUR HYDQJpOLFR
FRPR~QLFRHL[RFRQVWUXWRUGDLGHQWLGDGHQHJUDQHVVHFDVRKDYHULDXP
SURFHVVRGH³GHVFXOWXUDomR´GDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDV
Nesses processos, os agentes dos três campos religiosos em contato
acabam afetando e sendo afetados uns pelos outros, numa lógica circular
e transformacional mais ampla cuja inteligibilidade escapa à lógica interna de cada campo religioso em si. Tendo de falar e agir de um ponto
de vista que não é apenas o do religioso (se é que se pode caracterizar o
que seria esse ponto), essas lideranças acabam por pensar sua religião e a
GRVRXWURVGHIRUPDUHÀH[LYDQXP³HIHLWRORRSLQJ´WDOFRPRGHVFUHYHX
a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha ao falar de um metadiscurso
sobre a cultura, denominado por ela de “cultura com aspas”.
&RPHFHPRV LQGLFDQGR DOJXPDV FDUDFWHUtVWLFDV GHVVHV FDPSRV
e percorrendo, ainda que de forma seletiva, dado os objetivos desta
DERUGDJHPDOJXQVÀX[RVGHGLiORJRV SDFt¿FRVRXFRQÀLWXRVRV TXH
mantêm entre si.

De “terreiros afro-brasileiros” a “povos e
comunidades tradicionais de matriz africana”
Não é necessário retomarmos a longa história de desenvolvimento das
UHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVSDUDGHPRQVWUDUDSRVLomRDPEtJXDTXHRFXSDUDP
na vida pública e privada das classes sociais e dos grupos étnicos nacionais.
1RSHUtRGRGRGRPtQLRSRUWXJXrVDVSUiWLFDVUHOLJLRVDVQmRFDWyOLFDVHUDPSURLELGDVHSDVVtYHLVGHSXQLo}HVYLD7ULEXQDOGR6DQWR2ItFLR
da Inquisição. Muitos africanos e seus descendentes foram punidos por
praticarem-nas.
1D &RQVWLWXLomR GR %UDVLO ,PSpULR LQVWDXUDGR HP  R FD

Manuela Carneiro da Cunha, Cultura com aspas6mR3DXOR&RVDF1DLI\S
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WROLFLVPRSHUPDQHFHXUHOLJLmRR¿FLDOHDSUHVHQoDGHRXWUDVUHOLJL}HV
HVWDYDUHVWULWDDRHVSDoRSULYDGRGDVFDVDVGRPpVWLFDVRXHGLItFLRVVHP
DSDUrQFLDH[WHUQDGHWHPSOR'DWDPGHVVDpSRFDDVSULPHLUDVQRWtFLDV
de repressão a terreiros instalados em espaços urbanos divulgadas na
LPSUHQVDUHFHQWHPHQWHLQVWDODGDQRSDtV
1D &RQVWLWXLomR GR %UDVLO UHSXEOLFDQR LQVWDXUDGR HP  D
separação entre Estado e Igreja se efetivou, mas a liberdade de culto
QmRVHUHDOL]RXQDSUiWLFDSULQFLSDOPHQWHSDUDRVDGHSWRVGDVUHOLJL}HV
DIUREUDVLOHLUDV2&yGLJR3HQDO5HSXEOLFDQRDRFRGL¿FDURFULPHGH
HVSLULWLVPRPDJLDHVHXVVRUWLOpJLRV DUW HRGHFXUDQGHLULVPR DUW
 FULRXLQVWUXPHQWRVOHJDLVSHORVTXDLVPXLWRVGHVHXV adeptos foram
acusados, julgados e condenados.
'HTXDOTXHUIRUPDVHMDQRSHUtRGRGD3ULPHLUDVHMDQRGD6HJXQGD
República, embora reprimidos, os terreiros não deixaram de ser elementos fundamentais na constituição de uma sociabilidade negra e mestiça
que se estendeu para a sociedade nacional. Por meio dos terreiros, artiFXODUDPVHPDQLIHVWDo}HVO~GLFDVHIHVWLYDVFRPRRVFRUG}HVRVEORFRV
carnavalescos e as escolas de samba no Rio de Janeiro, os maracatus em
Pernambuco, os afoxés na Bahia, entre inúmeras outras festividades e
FHOHEUDo}HVHVSDOKDGDVSHOR%UDVLOWDLVFRPRMRQJRSURFLVV}HVHIHVWDV
GHODUJRURPDULDVHWF$OJXPDVGHVVDVPDQLIHVWDo}HVSDVVDUDPDVHU
inclusive, marcadores positivos de uma singularidade cultural brasileira
GHFDQWDGDGHQWURHIRUDGRSDtVeLPSRVVtYHOGLVVRFLDUSRUH[HPSOR
QDRULJHPGRVDPEDFDULRFDDSUHVHQoDGHP~VLFRV¿OLDGRVjVFDVDVGH
candomblé, como João da Baiana, Pixinguinha, entre muitos outros.
Carmem Miranda, com sua indumentária estilizada de baiana ou mãe
de santo, levou a música popular brasileira para o exterior cantando
elementos dessa religiosidade.4 Na literatura, Jorge Amado, um dos mais
 &yGLJR 3HQDO 5HSXEOLFDQR KWWSOHJLVVHQDGRJRYEUOHJLVODFDR/LVWD3XEOLFDFRHVDFWLRQ"LG !

 )LFRXFRQKHFLGRFRPRD6HJXQGD5HS~EOLFDRSHUtRGRHQWUHHQRTXDORVGLYHUVRV
JRYHUQRVIHGHUDLVLQFOXLQGRRGH*HW~OLR9DUJDVSULYLOHJLDUDPSODWDIRUPDVSROtWLFDVGHFXQKR
nacionalista e populista.
4
 $UHODomRHQWUHUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVHP~VLFDSRSXODUEUDVLOHLUDIRLDQDOLVDGDHP5LWD$PDUDOH9DJQHU
Gonçalves da Silva, “Foi conta pra todo canto. Música popular e cultura religiosa afro-brasileira”, in
Marleine Paula Toledo (org.), Cultura brasileira: o jeito de ser e viver de um povo (São Paulo: Nankin,
 SS7DPEpPGLVSRQtYHOHPKWWSZZZGRDIURDREUDVLOHLURRUJFRQWDFDQWRKWPO!
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populares escritores brasileiros, desde suas primeiras obras na década de
HVFROKHUDRSRYRGHVDQWR baiano como inspiração para os seus
KHUyLVKHURtQDVHSHUVRQDJHQVPtWLFRVFRPR$QW{QLR%DOGXtQR-XELDEi
Pedro Archanjo, Dona Flor, Vadinho etc.
(Q¿PDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVVLWXDGDVQDSRVLomRDPELYDlente entre reconhecimento parcial em vista do seu “legado cultural”
SDWURFLQDGDSHODVSROtWLFDVJHWXOLVWDVGHLQWHJUDomRFXOWXUDO HGDUHSUHVVmR HIHWLYD ³HQTXDQWR UHOLJLmR´ GDGR VHX FDUiWHU SRXFR OHJtWLPR
diante da hegemonia católica), estabeleceram-se por meio de alianças,
GLiORJRVHFRQÀLWRVHQWUHRPXQGRRULJLQDULDPHQWHQHJURGRVWHUUHLURV
e o mundo externo que, ao menos no espaço público, mantinha “distâncias estratégicas” dessa herança africana. São muitos os exemplos desta
³HVTXL]RIUHQLDQDFLRQDO´HPUHODomRjVPDQLIHVWDo}HVGHRULJHPQHJUD
A capoeira, luta e dança intimamente relacionada com os terreiros, conVLGHUDGDFULPHSHOR&yGLJR3HQDOGHQmRIRLPHQFLRQDGDQRQRYR
&yGLJR3HQDOGHHSDVVRXDVHUYLVWDFRPRHVSRUWHQDFLRQDOFRPR
apoio do presidente Getúlio Vargas. Esse Código Penal manteve, porém,
RVGHOLWRVGHFKDUODWDQLVPR DUW HFXUDQGHLULVPR DUW FRPEDVH
QRVTXDLVRVSUDWLFDQWHVGDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVFRQWLQXDUDPDVHU
DFXVDGRVHVXDVIHVWDVHFHULP{QLDVPDQWLGDVVREFRQWUROHH¿VFDOL]DomR
por parte do Estado, como os catimbós e xangôs do Nordeste. A Missão
de Pesquisas Folclóricas, idealizada por Mário de Andrade, então diretor
GR'HSDUWDPHQWRGH&XOWXUDGH6mR3DXORTXHWLQKDSRUREMHWLYR¿OPDU
HJUDYDUHPFHQDVHP~VLFDVGHULWXDLVUHOLJLRVRVDIUREUDVLOHLURVH
de festas populares no Norte e Nordeste, precisou de uma licença policial
SDUDSRGHUUHDOL]DUHVVHVUHJLVWURV³GDFXOWXUDEUDVLOHLUD´ )LJXUD 
(JUDQGHSDUWHGRDFHUYRGHSHoDVHWQRJUi¿FDVUHFROKLGDVSHOD
PLVVmRFRPRDVGH5HFLIHIRLGRDomRGDGHOHJDFLDGHSROtFLDSDUDRQGH
foram levadas após as investidas policiais contra os terreiros. Nas Figuras
 ³3RYRGHVDQWR´pRWHUPRSHORTXDOSRSXODUPHQWH¿FDUDPFRQKHFLGRVRVDVSUDWLFDQWHVGDV
UHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDV

 9DOHOHPEUDUTXHHVVDKHJHPRQLDVHPDQWHYHWDPEpPFRPRUHVXOWDGRGDVUHODo}HVGHSUR[LPLGDGH
HQWUH,JUHMD&DWyOLFDH(VWDGR5HSXEOLFDQR GHFODUDGRODLFR HPGLIHUHQWHVSHUtRGRVKLVWyULFRV
A sagração de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil e a inauguração da estátua
GR&ULVWR5HGHQWRUQR5LRGH-DQHLURDPERVHPVRERJRYHUQRGH*HW~OLR9DUJDVVmR
bons exemplos dessa proximidade.
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)LJXUD$XWRUL]DomRGD&KHIDWXUDGH3ROtFLDGR
Maranhão dirigida a Luiz Saia, um dos integrantes
GD0LVVmRGH3HVTXLVDV)ROFOyULFDV
)RQWH $FHUYR 03)-&&63 )RWR 9DJQHU *RQoDOYHV GD 6LOYD, 2015

$%H&YHPRVXPSiWLRGHXPDGHOHJDFLDFRPDOJXPDVGHVVDVSHoDV
religiosas. Ressalto, entretanto, que os termos técnicos “peças religiosas”
RX³HWQRJUi¿FDV´QmRID]HPMXVDRYDORUHjLPSRUWkQFLDTXHHVVHVREjetos (vasos, quartinhas etc.), ferramentas e pedras (otás), consagrados
como igbás (assentamentos) dos orixás têm para o povo de santo. Neles
as várias divindades existem como força em si e fora de si. Neles, e por
PHLRGHOHVIRUDPHVWDEHOHFLGRVSHODDomRGRULWRHGRPLWRRVYtQFXORV
TXHFRPS}HPDOJRGHGLItFLOGH¿QLomRPDVTXHgrosso modo, forma a
UHODomRHQWUHDSHVVRDGLYLQGDGHWHUUHLURFRPXQLGDGHIDPtOLDGHVDQWR
nação, natureza etc. Por isso é que tais “compostos” (assentamentos)
são tratados como coisas vivas na conformação do cosmos do qual o
terreiro faz parte. Quando são retirados do terreiro, tocados, dispostos,
manuseados, misturados sem observar suas cosmologias e cosmogonias,
DRUGHPGDVFRLVDVRXRÀX[RGDVHQHUJLDVHQWUHYLYHQWHVDQFHVWUDLV
divindades etc. são ameaçados, interrompidos e enfraquecidos. É o caso
GRVDWDEDTXHVTXHDSDUHFHPQRSULPHLURSODQRGD)LJXUD$6HQGR
VHUHVYLYRVSRUWHUHPUHFHELGRRVDQJXHVDFUL¿FLDORVDWDEDTXHVVmRRV
comunicadores por excelência na produção da música sacra e dos gestos
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(dança, cumprimentos, troca de bênçãos etc.) que a acompanham. Sua
percussão está restrita à classe de homens indicados (e iniciados) para
HVVDIXQomR$WpSDUDUHWLUiORVGRWHUUHLURTXDQGRLVVRpSRVVtYHOH[Lgem-se alguns rituais. Transportá-los para fora do terreiro e, mais ainda,
empilhá-los uns sobre os outros de cabeça para baixo é desrespeitar sua
GLPHQVmRVDJUDGD2PHVPRLOXVWUDD)LJXUD%GH]HQDVGHDVVHQWDmentos de orixás foram retirados dos quartos de santo, local em que são
FXOWXDGRVHFXMRDFHVVRpUHVWULWRjFRPXQLGDGHGRWHUUHLURDOpPGLVVR
foram dispostos de forma aleatória sem considerar que cada um deles
está associado a uma divindade. No terreiro, são dispostos de modo a
SUHVHUYDURHTXLOtEULRGHVXDVHQHUJLDVTXHQmRSRGHPVHUPLVWXUDGDV
TXHQWHHIULRIRJRHiJXD $)LJXUD&PRVWUDTXHHVVHV³FRPSRVWRV
sagrados” foram “decompostos” no chão da delegacia, numa galáxia de
objetos indistintos, tratados como material de descarte, uma vez que a
HOHVQHPPHVPRVHDWULEXLXDOJXPDSRVVtYHORXSRWHQFLDOVDFUDOLGDGH
QXPDGHPRQVWUDomRGRQtYHOGDYLROrQFLDFRQWUDDYLVmRRQWROyJLFDGH
mundo dos terreiros empreendida pelo Estado por meio de seus órgãos
de segurança e “higiene mental”.
0HVPRDSyVDHPDQFLSDomRGDVSRSXODo}HVHVFUDYDVGRDGYHQWRGD
5HS~EOLFDHGDR¿FLDOL]DomRGDOLEHUGDGHGHFXOWRDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLras não angariaram respeito no espaço público. Ao contrário, ingressaram
no século XX como “evidências” da inferioridade racial dos negros,
FRQIRUPH HVWDEHOHFHUD VHX SULPHLUR HWQyJUDIR R¿FLDO R PpGLFR 1LQD
5RGULJXHV TXH FODVVL¿FRX HVVDV UHOLJL}HV GH ³DQLPLVWDVIHWLFKLVWDV´
seguindo a conceituação evolucionista.
1mR p GH VH HVWUDQKDU SRUWDQWR TXH D DGHVmR D HVVDV UHOLJL}HV
tenha sido feita sempre de modo reservado. E, no âmbito dos movimenWRVSROtWLFRVQHJURVWHQKDPVLGRFRORFDGDVGHODGRRXUHMHLWDGDVFRPR
HOHPHQWRIRUPDGRUGHDXWRHVWLPD$)UHQWH1HJUD%UDVLOHLUD  
 6HIRVVHQHFHVViULREXVFDUXPDFRPSDUDomRSRGHUtDPRVSHQVDUQRHVSHFLDOUHVSHLWRH]HORTXH
D,JUHMD&DWyOLFDWHPFRPDVKyVWLDVFRQVDJUDGDV WUDQVXEVWDQFLDGDV GXUDQWHRRItFLRGDPLVVD
$VTXHQmR¿]HUDPSDUWHGDFRPXQKmR QmRIRUDPFRQVXPLGDVSHORV¿pLV PDVTXHQHPSRU
isso perdem sua propriedade de ser o corpo de Cristo, devem ser guardadas no sacrário e protegidas contra alguma profanação. Da mesma forma, para um católico, vê-las retiradas da igreja
e atiradas ao chão seria, certamente, um ato de vilipêndio de sua visão de mundo.

Raimundo Nina Rodrigues, O animismo fetichista dos negros bahianos, Rio de Janeiro: Civili]DomR%UDVLOHLUD.
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)LJXUDV$%&,QVWUXPHQWRVHDVVHQWDPHQWRVUHOLJLRVRVHPXPD
delegacia de polícia, Recife, Pernambuco.
)RQWH $FHUYR 03)-&&63
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o primeiro movimento desse tipo organizado em âmbito nacional, achava
TXHDLQWHJUDomRGDVSRSXODo}HVQHJUDVjVRFLHGDGHQDFLRQDOSRGHULD
ser facilitada se elas se afastassem de tudo aquilo que era tido como
PDQLIHVWDo}HVGHDWUDVRFXOWXUDOGDQoDV³H[yWLFDV´VDPEDEDWXFDGDV
capoeira etc. Elementos do passado africano não eram vistos nesse
FRQWH[WRFRPRHVWUDWpJLFRVQDD¿UPDomRGDVLGHQWLGDGHVFRQWUDVWLYDVH
GDOXWDSROtWLFDSRUUHFRQKHFLPHQWRVRFLDOHFXOWXUDO
Opinião semelhante também era defendida por militantes dos
partidos de esquerda. Jorge Amado, membro do Partido Comunista
%UDVLOHLUR 3&% HQWUHHDSRQWDYDHPGLYHUVRVGHVHXVURmances, a necessidade de o povo ultrapassar os supostos limites impostos
SHODVFUHQoDVSRSXODUHVHPIDYRUGDOXWDSROtWLFDWUDQVIRUPDGRUDHIHWLYD
GDVFRQGLo}HVGHYLGD$QWRQLR%DOGXLQRSHUVRQDJHPGHJubiabá, é
um bom exemplo. Menino pobre nascido nos morros de Salvador foi
socializado na comunidade liderada pelo pai de santo Jubiabá. Cresceu
passando por várias experiências de rejeição e discriminação racial até
TXHDGXOWRVHWRUQRXOtGHUGHPRYLPHQWRVLQGLFDOHGHIHQGHXDJUHYH
como a única forma de ação contra a exploração das classes dominantes.
Um dia, chegou a interromper uma festa de Oxóssi no terreiro de pai
Jubiabá para convocar os presentes à greve:
— Meu povo, vocês [...] precisam ir para a greve. Negro faz greve, não
é mais escravo. Que adianta negro rezar, negro vir cantar para Oxóssi.
Os ricos manda fechar a festa de Oxóssi [...]. O que é que negro pode
ID]HU"1HJURQmRSRGHID]HUQDGDQHPGDQoDUSDUDVDQWR3RLVYRFrV
não sabem de nada. Negro faz greve, pára tudo, pára guindastes, pára
ERQGHFDGrOX]"6yWHPDVHVWUHODV1HJURpDOX]pRVERQGHV1HJUR
e branco pobre, tudo é escravo, mas tem tudo na mão. É só não querer,
não é mais escravo. Meu povo, vamos pra greve que a greve é como
um colar. Tudo junto é mesmo bonito. Cai uma conta, as outras caem
também. Gente, vamos pra lá.

5HVVDOWRTXHHVVDSRVLomRSROtWLFDGRDXWRUWUDQVSRVWDSDUDPXLWRV





Andreas Hofbauer, Uma história de branqueamento ou o negro em questão, São Paulo: UNESP,
S
Jorge Amado, Jubiabá5LRGH-DQHLUR-2O\PSLR
Amado, JubiabáS
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GHVHXVSHUVRQDJHQVQmRUHSUHVHQWDYDH[DWDPHQWHXPDGHVTXDOL¿FDomR
GR WHUUHLUR FRPR HVSDoR OHJtWLPR GH SURGXomR GH YDORUHV VRFLDLV 2
próprio Jorge Amado foi um grande propagador da cultura popular e
defensor da liberdade de culto. Como deputado do PCB, apresentou uma
HPHQGDj&RQVWLWXLomRSURPXOJDGDHPTXHJDUDQWLDDOLEHUGDGH
de culto no Brasil.
2¿OPHBarravento  GH*ODXEHU5RFKDpRXWURH[HPSOR
GHVVD YLVmR GD UHODomR HQWUH UHOLJL}HV DIUREUDVLOHLUDV LGHQWLGDGH H
SROtWLFD)LOPDGRVREDpJLGHGR&LQHPD1RYR²TXHXWLOL]DYDFRP
grande simpatia, elementos da cultura popular, mas também criticava a
VXEPLVVmRGDVSRSXODo}HVSREUHVHQHJUDVDRTXHFRQVLGHUDYDDLGHRORJLD
GDVFODVVHVGRPLQDQWHV²YrVHORJRQRLQtFLRGDSURMHomRXPOHWUHLUR
com os seguintes dizeres:
No litoral da Bahia vivem negros puxadores de ‘xereu’, cujos antepassados vieram escravos da África. Permanecem até hoje os cultos
aos deuses africanos e todo esse povo é dominado por um misticismo
trágico e fatalista. Aceitam a miséria, o analfabetismo e a exploração
FRPDSDVVLYLGDGHFDUDFWHUtVWLFDGDTXHOHVTXHHVSHUDPRUHLQRGLYLQR
Iemanjá é a rainha das águas, a velha mãe de Irecê, senhora do mar que
ama e castiga os pescadores. Barravento é o momento em que as coisas
da terra e do mar se transformam, quando no amor e na vida social
ocorrem súbitas mudanças.

Glauber Rocha explica os motivos dessa posição ao narrar suas
FRQFHSo}HVVREUHR¿OPH
8PGLD>/XtV3DXOLQR@IRLPHFRQWDU>RURWHLUR@HPPHXTXDUWRHHXGRUPL
Candomblé. Misticismo. Alienação. [...] A mediocridade do protestantismo, a hipocrisia do catolicismo, a inconsciência servil do candomblé.
(P)DXONQHUHQFRQWUDYDQHJURVUHEHODGRV1RWtFLDVGDVH[SORV}HVQHJUDV
QRUWHDPHULFDQDV(D5HYROXomR&XEDQDVDFXGLDWRGDVDVSUHWHQV}HV
OtULFDV SHTXHQREXUJXHVDV [...] Larguei o roteiro e me aventurava em
PDWHULDOL]Do}HV DUELWUiULDV 5HRUJDQL]DYD D PLWRORJLD QHJUD VHJXQGR
uma dialética religião/economia. Religião opium do povo. Abaixo o Pai.
Abaixo o folclore. Abaixo a macumba. Viva o homem que pesca com


Barravento'LU*ODXEHU5RFKD3URGXomR5H[6FKLQGOHUH%UDJD1HWR
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rede, tarrafa, com as mãos. Abaixo a reza. Abaixo o misticismo. Ataquei
Deus e o Diabo. Macumbeiro de Buraquinho, sem nunca ter entrado em
XPDFDPDULOKDIXLUH¿OPDQGRVHJXQGRDVYHUGDGHLUDVOHLVGDDQWURSRORJLD
materialista. Cinema Novo.

1DTXHOHSHUtRGRUHOLJLmRHSHQVDPHQWRSROtWLFRGHHVTXHUGDVH
GLVWDQFLDYDPSULQFLSDOPHQWHTXDQGRVHWUDWDYDGHUHOLJL}HVDVVRFLDGDV
DR³PLVWLFLVPR´HDRWUDQVH TXHWRPDYDGHDVVDOWRDFRQVFLrQFLD $¿nal, esse pensamento de esquerda denunciava as estratégias burguesas
de exploração baseadas na “alienação” das classes operárias e no “fetichismo da mercadoria”. E nada mais reacionária, nesse contexto, que
XPDLGHRORJLDUHOLJLRVDGHFDUDFWHUtVWLFD³IHWLFKLVWD´FRPRDGRVFXOWRV
afro-brasileiros.
$VUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVFRQWLQXDUDPVHQGRYLVWDVVHPPXLWD
UHOHYkQFLDFRPRHOHPHQWRVGHPRELOL]DomRSROtWLFDRXLGHQWLWiULDDWpSHOR
PHQRVRVDQRVGH$SDUWLUGHVVHSHUtRGRSHORPHQRVWUrVIDWRUHV
determinaram uma guinada de rumo.
O primeiro deles foi o crescimento do movimento de lideranças
religiosas por visibilidade, direitos e respeito. Desfrutando de maior
SUHVWtJLRVRFLDOSRUFRQWDGHVXDSUHVHQoDQRVPHLRVFXOWXUDLVDFDGrPLFRVHGDPtGLDHVVDVUHOLJL}HV VREUHWXGRRFDQGRPEOpHDXPEDQGD 
passaram a ser vistas como possibilidades de conversão de massa leJtWLPDQmRVRPHQWHSDUDQHJURVPDVWDPEpPSDUDPHVWLoRVEUDQFRV
artistas, intelectuais e membros em geral da classe média urbana, como
DVSRSXODo}HVFRVPRSROLWDVGDVPHWUySROHVGR6XGHVWH&XULRVDPHQWH
HVVDWHQGrQFLDHQDOWHFLDDYRFDomRGHFRQYHUVmRXQLYHUVDOGDVUHOLJL}HV
DIUREUDVLOHLUDV HP GHWULPHQWR GR FDUiWHU pWQLFR TXH HVVDV WUDGLo}HV
tinham em sua origem africana.
2VHJXQGRIDWRUGL]UHVSHLWRjGLYHUVL¿FDomRGDVWHQGrQFLDVLGHR

Glauber Rocha, Revolução do Cinema Novo6mR3DXOR&RVDF1DLI\S
 (VWHDQWDJRQLVPRHQWUHRFDPSRUHOLJLRVRHDSROtWLFDGHHVTXHUGDQmRIRLHQWUHWDQWRWRWDOPHQWH
insuperável, ao menos para alguns grupos do catolicismo organizados em torno do movimento
GDV&RPXQLGDGHV(FOHVLDLVGH%DVH &(%V TXHVHDGHQVRXDSDUWLUGDGpFDGDGH&RPR
veremos, esse movimento interpretava a missão cristã à luz da necessidade de luta por justiça
social. A “opção pelos pobres” feita por esses grupos católicos aproximou-os tanto de organi]Do}HVPLOLWDQWHVTXHUHVLVWLDPjGLWDWXUDPLOLWDUTXDQWRGHRXWURVJUXSRVUHOLJLRVRVSRSXODUHV
como as comunidades dos terreiros.

Vagner Gonçalves da Silva, Orixás da metrópole3HWUySROLV9R]HV
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OyJLFDVHSDUWLGiULDVSRVVLELOLWDGDSHODUHGHPRFUDWL]DomRGLYHUVL¿FDomR
TXH SRVVLELOLWRX TXH DV UHOLJL}HV DIUREUDVLOHLUDV IRVVHP DRV SRXFRV
PRELOL]DGDVQRkPELWRGRVPRYLPHQWRVVRFLDLVQHJURVHGDVSROtWLFDV
públicas de Estado. Nesse cenário, os terreiros passaram a ser vistos
como espaços nos quais elementos culturais importantes da herança
DIULFDQDWHULDPVHSUHVHUYDGRFRPROtQJXDVULWXDLVYDORUHV¿ORVy¿FRV
culinária, vestimentas etc.
2DGYHQWRGR0RYLPHQWR1HJUR8QL¿FDGR 018 QR¿QDOGRV
DQRVGHHGRSURFHVVRGHUHGHPRFUDWL]DomRGRSDtVQDGpFDGD
seguinte, foram cruciais nesse sentido.$VSDXWDVHDo}HVGHVVHPRvimento questionando a tão propalada “democracia racial brasileira”
GHUDPFRQWLQXLGDGHjVGLVFXVV}HVFRPRR³TXLORPELVPR´DSUHVHQWDGR
por Abdias do Nascimento, no qual as comunidades afro-brasileiras resistentes do presente deveriam ser vistas em conformidade com as lutas
GHVHXVDQWHSDVVDGRV2VTXLORPERVFRPRHVSDoRVGHDomRVRFLRSROtWLFD
HXPGRVVHXVPDLVIDPRVRVOtGHUHV=XPELGRV3DOPDUHVUHVVXUJLUDP
FRPRVtPERORVGHOXWDSHORVGLUHLWRVGDVSRSXODo}HVDIUREUDVLOHLUDVH
pela transformação efetiva da sociedade nacional. Nessa década, tem
LQtFLRXPDVpULHGHDo}HVGRPRYLPHQWRQHJURHGRVyUJmRVS~EOLFRVGH
patrimônio como o tombamento da Serra da Barriga (onde se localizou
o Quilombo de Palmares, em Alagoas), tornada monumento nacional.
1mRIRLVHPUD]mRTXHHPD0DUFKDGR&HQWHQiULRGD$EROLomR
realizada pelos movimentos sociais negros no Rio de Janeiro reivindicando maior participação do Estado brasileiro no combate ao racismo,


Para uma visão geral da formação desse movimento, cf., entre outros: Wilson do Nascimento
Barbosa (org,), $WUiVGRPXURGDQRLWHGLQkPLFDGDVFXOWXUDVDIUREUDVLOHLUDV%UDVtOLD0LQLVWpULRGD&XOWXUD)XQGDomR&XOWXUDO3DOPDUHV$EGLDVGR1DVFLPHQWRH(OLVD/DUNLQ
1DVFLPHQWR³5HÀH[}HVVREUHRPRYLPHQWRQHJURQR%UDVLO´LQ$QW{QLR6pUJLR
Guimarães e Lynn Huntley (orgs.), Tirando a máscara: ensaios sobre o racismo no Brasil (Rio
GH-DQHLUR3D]H7HUUD 0LFKDHO+DQFKDUGOrfeu e o poder: o movimento negro no Rio de
-DQHLURHHP6mR3DXOR  5LRGH-DQHLUR(G8HUM-RVHOLQDGD6LOYD³$8QLmR
GRV+RPHQVGH&RUDVSHFWRVGRPRYLPHQWRQHJURGRVDQRVH´(VWXGRV$IUR$VLiWLFRV, v.
Q  0DUFLD&RQWLQVLideranças negras5LRGH-DQHLUR$HURSODQR)$3(5-
Hofbauer, Uma história do branqueamento9HUHQD$OEHUWLH$PtOFDU$UD~MR3HUHLUD RUJV 
Histórias do movimento negro no Brasil: depoimentos ao CPDOC5LRGH-DQHLUR3DOODV
Amauri Mendes Pereira, Trajetória e perspectivas do movimento negro brasileiro, Belo Hori]RQWH1DQG\DOD-RVHOLQDGD6LOYDH$PDXUL0HQGHV3HUHLUD RUJV O movimento negro
brasileiro: escritos sobre os sentidos de democracia e justiça social no Brasil (Belo Horizonte:
1DQG\DOD $PLOFDU$UDXMR3HUHLUDO mundo negro: relações raciais e a constituição do
movimento negro contemporâneo no Brasil5LRGH-DQHLUR3DOODV
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também foi denominada de “Marcha de Zumbi contra a discriminação”.
(DSUySULDPXGDQoDGDGDWDGDFHOHEUDomRGDHPDQFLSDomRQHJUDGH
GHPDLR GDWDGDDVVLQDWXUDGD/HLÈXUHD SDUDRGLDGHQRYHPEUR
(dia tido como o da morte de Zumbi) também foi outro ato simbólico e
SROtWLFRLPSRUWDQWH24XLORPERGH3DOPDUHVHRPRYLPHQWRGH&DQXGRV
WRPDGRVFRPRH[HPSORVGDLQIHULRULGDGHUDFLDOHFXOWXUDOGDVSRSXODo}HV
negras e mestiças pelos teóricos do século XIX, tornaram-se, na guinada
LQWHUSUHWDWLYD GRV PRYLPHQWRV LQWHOHFWXDLV H SROtWLFRV GR VpFXOR ;;
H[HPSORVGHUHVLVWrQFLDHDXWRHVWLPDGHVVDVSRSXODo}HV
Nesse sentido, merece destaque o papel de Abdias do Nascimento
como precursor no ativismo a favor do legado religioso afro-brasileiro
e da valorização da África (pan-africanismo) como formas de luta poOtWLFD27HDWUR([SHULPHQWDOGR1HJURIXQGDGRSRUHOHHPFRP
o objetivo de valorizar atuação e dramaturgia negras e de denunciar o
racismo, introduziu a temática religiosa como importante elemento da
visão de mundo africana e afro-brasileira. Peças como Aruanda  
)LOKRVGHVDQWR  e Sortilégio  IRUDPSLRQHLUDVDRHQWUHODoDU
FUtWLFDVRFLDOHHOHPHQWRVGDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDV²SDUDDOpPGD
visão marxista que as desconsiderava como formas de luta — por meio
de dramas rituais protagonizados no palco por atores negros.
&RPDUHGHPRFUDWL]DomRGRSDtVLQLFLRXVHXPDQRYDHWDSDQD
relação da sociedade civil com o Estado, tendo como marco legal a ConsWLWXLomRGH$VGHPDQGDVGRPRYLPHQWRQHJURSDVVDUDPDLQWHJUDUD
DJHQGDSROtWLFD)RLQHVVHDQRTXHVHGHXDFULDomRGD)XQGDomR3DOPDUHV
(vinculada ao Ministério da Cultura) com o objetivo de “promover a
preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da
LQÀXrQFLDQHJUDQDIRUPDomRGDVRFLHGDGHEUDVLOHLUD´. Nesse contexto,
também se estabeleceu o conceito de quilombos como o de áreas habitadas por remanescentes de afrodescendentes com direito à posse da
WHUUD1RVDQRVGHHVVHFRQFHLWRHVWHQGHXVHSDUDDiUHDXUEDQD
abrangendo, inclusive, terreiros de candomblé. Vale salientar que foi


Cf., entre outros: Elisa Larkin Nascimento, O sortilégio da cor6mR3DXOR6HOR1HJUR
Sandra Almada, Abdias Nascimento6mR3DXOR6HOR1HJUR/XLV3HUHLUD$QGUp³2SHQVDPHQWRVRFLDOHSROtWLFRQDREUDGH$EGLDVGR1DVFLPHQWR´ 7HVHGH'RXWRUDGR8QLYHUVLGDGH
)HGHUDOGR5LR*UDQGHGR6XO 
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)LJXUD$EGLDVGR1DVFLPHQWREHLMDRVRORGR4XLORPERGH3DOPDUHV
6HUUDGD%DUULJD 
Presentes, entre outras lideranças: Lélia Gonzalez, Helena Theodoro, Joel
5X¿QR0mH+LOGD -LWROX H2Jm$JQHORGD&DVD%UDQFDGR(QJHQKR9HOKR
9rVHDDUWLFXODomRHQWUHDXWRULGDGHVUHOLJLRVDVHSROtWLFDVQRPRYLPHQWR
QHJURDSDUWLUGRVDQRVGH
)RQWH $FHUYR -*
)RWR -DQXiULR *DUFLD)

VRPHQWHQRVJRYHUQRVGH)HUQDQGR+HQULTXH&DUGRVR  TXH
¿QDOPHQWHKRXYHRUHFRQKHFLPHQWRR¿FLDOGDH[LVWrQFLDGRSUHFRQFHLWR
e da discriminação racial no Brasil. E nos governos seguintes, de Luiz
,QiFLR/XODGD6LOYD  KRXYHXPFRQMXQWRGHDo}HVGLUHFLRnado para a população negra, entre as quais a criação da Secretaria de
3ROtWLFDVGH3URPRomRGD,JXDOGDGH5DFLDO 6(33,5 DDGRomRGHDo}HV
D¿UPDWLYDVHRHVWDEHOHFLPHQWRGD/HLQTXHWRUQRXREULJDWyULR
o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas.



Veja o discurso proferido por esse presidente na abertura do “Seminário Multiculturalismo e
5DFLVPR´  http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/fernando-henriqueFDUGRVRGLVFXUVRVRPDQGDWRFRS\BRIBSGIDWBGRZQORDG¿OH

 $OWHUDGDSHOD/HLQTXHLQWURGX]LXRHVWXGRGRVSRYRVLQGtJHQDV
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2WHUFHLURIDWRUUHIHUHVHDRVPRYLPHQWRVFXOWXUDLVDUWtVWLFRVTXH
eclodem sobretudo na Bahia, capitaneados pelos blocos afros que proS}HPLQLFLDOPHQWHXPFDUQDYDOGHUXDDOWHUQDWLYRDRGHV¿OHGDVHVFRODV
de samba cariocas e mesmo ao próprio carnaval soteropolitano marcado
pela segregação étnico-espacial. Tendo como referência ritmos, cores,
estéticas e danças de inspiração africana e afro-brasileira, esses blocos
HQIDWL]DP VXDV OLJDo}HV FRP D UHOLJLRVLGDGH DIUREDLDQD IRUQHFHQGR
uma versão atualizada (e globalizada) dos blocos carnavalescos do passado (como afoxés e maracatus) que, igualmente, nasceram atrelados
DRVWHUUHLURV2,Or$L\rFULDGRHPpXPH[HPSORSDUDGLJPiWLFR
GHVVHPRYLPHQWR)XQGDGRSHODIDPtOLDGDPmHGHVDQWR+LOGD-LWROXR
EORFRDWXDHQIDWL]DQGRWDQWRVHXYtQFXORUHOLJLRVR²DQWHVGHLQLFLDUVHX
GHV¿OHH[HFXWDULWRVGRFDQGRPEOpSHGLQGRErQomRHSURWHomRDRVRUL[iV
—, como seu compromisso com o ativismo negro. Outros blocos que se
seguiram também enfatizaram com maior ou menor intensidade essas
UHODo}HVFRPR2ORGXP  $UDNHWX  0X]HQ]D  HWF
Percebe-se o “efeito looping” nesse processo quando se vê que o
FUHVFHQWHSUHVWtJLRHOHJLWLPLGDGHDQJDULDGRSHODFXOWXUDDIUREUDVLOHLUD
DIHWDDVSROtWLFDVS~EOLFDVJRYHUQDPHQWDLVSRUPHLRGHVHXVyUJmRVGH
patrimônio, que passam a estabelecer estratégias de reconhecimento
R¿FLDO H VDOYDJXDUGD ,QLFLDOPHQWH R WRPEDPHQWR GH WHUUHLURV FRPR
bens materiais de preservação e, mais recentemente, a inscrição de festas,
itens da culinária, estilos musicais, danças etc. como bens imateriais da
cultura negra no Brasil é o corolário desse processo ainda em curso.
3RURXWURODGRRXQRVHQWLGRLQYHUVRHVVDVSROtWLFDVS~EOLFDVH
PRYLPHQWRVVRFLDLVHDUWtVWLFRVLPSDFWDPRFDPSRUHOLJLRVRDIUREUDVLOHLURVREUHWXGRQDGLVSXWDSRUSUHVWtJLRHYLVLELOLGDGHHQWUHDVGLIHUHQWHVWUDGLo}HVRXPRGHORVGHULWRWDPEpPFRQKHFLGRVSRU³QDo}HVGH
FDQGRPEOp´2SULPHLURHIHLWRPDLVYLVtYHOIRLUHIRUoDUDYDORUL]DomR




Cf., entre outros: Antonio Risério, Carnaval ijexá6DOYDGRU&RUUXSLR/tYLR6DQVRQHH
Jocélio T. dos Santos (orgs.), 5LWPRVHPWUDQVH6yFLRDQWURSRORJLDGDP~VLFDEDLDQD, São Paulo:
'\QDPLV*ROL*XHUUHLUR$WUDPDGRVWDPERUHV$P~VLFDDIURSRSGH6DOYDGRU, São
3DXOR(GLWRUD0LFKHO$JLHU$QWKURSRORJLHGXFDUQDYDOODYLOOHODIrWHHWO¶$IULTXH
à Bahia0DUVHLOOH3DUHQWKqVHV,5'
A relação desses itens tombados e inscritos em âmbito federal pode ser acessada via website do
,QVWLWXWRGR3DWULP{QLR+LVWyULFRH$UWtVWLFR1DFLRQDO ,SKDQ KWWSSRUWDOLSKDQJRYEU!
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GDVQDo}HVGHRULJHPMHMHQDJ{ FDQGRPEOpTXHWRMHMHWDPERUGHPLQD
maranhense, xangô pernambucano, batuque gaúcho etc.) no “segmento”
do candomblé, em detrimento de outras modalidades de rito como angola, candomblé de caboclo, jurema etc., tidas como mais permeáveis às
LQÀXrQFLDVQmRQHJUDV2VHJXQGRIRLYDORUL]DURFDQGRPEOpHPUHODomR
jXPEDQGD1XPDUHODomRGHYLQWHHGRLVWHUUHLURVWRPEDGRVHQWUH
HSRUyUJmRVJRYHUQDPHQWDLVIHGHUDLVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVYrVH
que dezessete pertencem à tradição jeje-nagô, apenas quatro à nação angola e um à tradição da jurema. Até onde sei, nenhum terreiro de umbanda
IRLWRPEDGRDWpKRMH   Esses fatos certamente são decorrentes da
ideia de que a umbanda, tida como mais “sincrética” ou “branca”, não
WHULDRSRGHUVLPEyOLFRGHSUHVHUYDU³SDGU}HVGHDIULFDQLGDGH´ Aliás,
pVLJQL¿FDWLYDQRV~OWLPRVDQRVDFUHVFHQWHXWLOL]DomRQRVGLVFXUVRVGH
UHOLJLRVRVPLOLWDQWHVHDFDGrPLFRVGHWHUPRVFRPR³FDVDVRXUHOLJL}HV
de matriz africana” ou, ainda, “comunidades tradicionais de terreiros”,
SDUDGHVLJQDURVWHUUHLURVSUDWLFDQWHVGDVQDo}HVMHMHQDJ{1HVVDGDQoD
GDVFODVVL¿FDo}HVDH[SUHVVmR³UHOLJL}HVGHPDWUL]DIULFDQD´LQGLFDULD
DV GHQRPLQDo}HV SUDWLFDQWHV GHVVDV QDo}HV FRPR R FDQGRPEOp HP
FRQWUDVWHFRPDH[SUHVVmR³UHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDV´TXHHQJOREDULDD
umbanda e outras tidas como “mais sincréticas”.
Não julgo necessário retomar o processo histórico iniciado no
VpFXOR;,;GHYDORUL]DomRGDVWUDGLo}HVMHMHQDJ{VRXLRUXEiVGHULYDGD
GDDomRFRQMXJDGDGHOLGHUDQoDVUHOLJLRVDVSROtWLFDVDFDGrPLFDVHDUWtVWLFDVHQWUHRXWUDV*RVWDULDDSHQDVGHPHQFLRQDUTXHRSURFHVVRGH
reafricanização e dessincretização pelo qual vêm passando, ao menos no
discurso público, alguns terreiros de candomblé nas últimas décadas é
consequência desse movimento do passado, mas que, no presente, adquire
novo impulso em consequência da crescente presença e ação do Estado
na mensuração e valorização da religiosidade afro-brasileira em termos
de uma “tradição e cultura dos orixás”.
 5HVVDOWRXPDH[FHomRTXHWDOYH]FRQ¿UPHDUHJUDR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURGHFODURXHP
RFDQGRPEOpHDXPEDQGDFRPRSDWULP{QLRVLPDWHULDLV'HVVDIRUPDR(VWDGRFRQWRUQRX
VHPHQWUDUQRPpULWRGDTXHVWmRDGLVSXWDGHSUHVWtJLRHQWUHDVGXDVGHQRPLQDo}HV

Grosso modo, pode-se dizer que o sistema religioso multidimensional da umbanda é resultante
GH LQ~PHUDV FRQWULEXLo}HV HQWUH DV TXDLV DV GR FDQGRPEOp GR FDWROLFLVPR H GR HVSLULWLVPR
kardecista.
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Entre os lastros mais recentes que conduziram essa tradição ao
VXFHVVRTXHGHVIUXWDKRMHHPQtYHOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOFHUWDPHQWH
está o movimento de “orixalização” ou “iorubanização” das práticas
UHOLJLRVDV GD GLiVSRUD DIULFDQD SDUD R TXDO FRQWULEXtUDP LPSRUWDQWHV
Do}HV FRPR DV YiULDV HGLo}HV GD &RQIHUrQFLD 0XQGLDO 7UDGLomR GRV
2UL[iVH&XOWXUDUHDOL]DGDVDSDUWLUGRVDQRVGHSRULQLFLDWLYD
de lideranças iorubás da Nigéria, como Wande Abimbola, em associação com lideranças religiosas da diáspora iorubá nas Américas. A
SDUWLU GHVVDV FRQIHUrQFLDV YHUL¿FRXVH XP FUHVFHQWH PRYLPHQWR GH
enaltecimento da reafricanização do candomblé no Brasil. Nos anos de
FRQKHFLDOJXQVVDFHUGRWHVHP6mR3DXORDWLYDPHQWHSDUWLFLSDQWHV
desse movimento que preferiam usar o termo “tradição dos orixás” para
designar o modelo de rito que praticavam em seus terreiros (chamados
de “egbes”), em vez de “candomblé”, por considerar que esse termo
UHPHWLDDXPPRGHOR³GHWXUSDGR´GHFXOWRSRUUHXQLUWUDGLo}HVTXHQmR
eram estritamente de devoção aos deuses iorubás. Nesse movimento, há
XPDLGHLDHPJHUDOUHL¿FDGDGDH[LVWrQFLDGHXPD³PDWUL]DIULFDQD´GH
culto, em razão da qual se deve tentar aproximar como forma de resgate
da “autenticidade” e da “pureza” ritual, ou mesmo de que é necessário
promover uma “descatolização” e “dessincretização” dos terreiros, para
apagar as marcas da subjugação das práticas africanas herdadas.
São principalmente lideranças desse movimento ou muito próximas a ele que atuam junto aos órgãos de governo para o estabelecimento
GHGLUHWUL]HVQDVSROtWLFDVS~EOLFDVSDUDRSRYRGHVDQWR
$VVLPGLVWLQo}HVJHUDGDVDSDUWLUGHOyJLFDVLQWHUQDVGRFDPSR
UHOLJLRVRVHUHSURGX]HPDWXDOPHQWHQDHVIHUDGDVSROtWLFDVS~EOLFDVGR
Estado por motivos tanto estratégicos como conceituais, sendo, muitas
YH]HVLPSRVVtYHOVHSDUDUXQVGRVRXWURV
'R SRQWR GH YLVWD HVWUDWpJLFR DV WUDGLo}HV TXH VXSRVWDPHQWH
não teriam sucumbido ao catolicismo ou ao “sincretismo” seriam mais


Palavra iorubá que designa uma comunidade familiar, religiosa e territorial.
 3DUDH[HPSOL¿FDUGHVGREUDPHQWRVGHVVDWHQGrQFLDDWXDOPHQWHREDEDORUL[i2JXQGDUHOtGHUGR
Ilê Ode Lorecy (localizado em Embu das Artes, São Paulo), prefere usar o termo iorubá “ibilê”
(culto às divindades da natureza ou terra), em vez de “candomblé”, para designar e diferenciar
RFXOWRTXHSUDWLFDGHIRUWHLQÀXrQFLDLRUXEi

Silva, Orixás.
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H¿FD]HVSDUDDo}HVGR(VWDGRDPSDUDGDVSHODLGHQWL¿FDomRHSDWULPRnialização de elementos provenientes dos “valores civilizatórios africanos”. Além disso, a visibilidade nacional conquistada por lideranças e
FRPXQLGDGHVGRVWHUUHLURVGHVVDVWUDGLo}HV FRPRR7HUUHLURGR*DQWRLV
o Ilê Axé Opô Afonjá etc.) contribuiria para articular o apoio necessário
jLPSOHPHQWDomRGHVVDVSROtWLFDV
'RSRQWRGHYLVWDFRQFHLWXDOWUDWDVHGHXPDUHGH¿QLomREDVHDGD
QDLGHLDGHTXHVHRVWHUUHLURVVmR³FRPXQLGDGHVWUDGLFLRQDLV´ GH¿QLomR
DQWHULRUPHQWH DSOLFDGD jV FRPXQLGDGHV LQGtJHQDV  SRGHULDP QHVVD
FRQGLomRDQJDULDURDSRLRGR(VWDGRTXHVHQGRR¿FLDOPHQWHODLFRQmR
SRGHULDDSULQFtSLRDSRLDUJUXSRVGH¿QLGRVH[FOXVLYDPHQWHSRUVXDV
SUiWLFDVUHOLJLRVDV1mRVHQGRGH¿QLGRVDSHQDVSRUHVVDVSUiWLFDVUHOLJLRVDVHVVHVJUXSRVVHWRUQDPSRUWDQWRSDVVtYHLVGHVHUEHQH¿FLDGRV
SRUHVVDVSROtWLFDVVHPDWUDLUDRSRVLomRGHJUXSRVUHOLJLRVRVTXHVH
sentiriam prejudicados, como os neopentecostais.
Um exemplo recente encontra-se no texto do Plano Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais
GH0DWUL]$IULFDQDGLVWULEXtGRSHOD6HFUHWDULDGH3ROtWLFDV
GH3URPRomRGD,JXDOGDGH5DFLDOH6HFUHWDULDGH3ROtWLFDVSDUD&RPXnidades Tradicionais, do Governo Federal, no qual se lê na capa: “Em
defesa da ancestralidade africana” e “Por um Brasil sem racismo”. Há
um cuidado no texto para não designar essas comunidades pelo termo
“terreiro”, como demonstra uma legenda de uma foto de adeptas do terreiro do Bate Folha mencionado como “Território Tradicional do Bate
Folha Manso Banduquenqué”. Voltarei a esse ponto adiante.
(Q¿PQRkPELWRGHVVHPRYLPHQWRDTXLFKDPDGRGH³FXOWXUDOL]DomR´YLPRVTXHRWHUPR³UHOLJLmR´WHQGHDVHUVXEVWLWXtGRSRU³FXOWXUD´




A expressão “valores civilizatórios” tem o objetivo de atribuir às sociedades africanas um status
de importância que os termos “civilização” e “civilizado” adquiriram nos meios acadêmicos e no
VHQVRFRPXP(VVHVWHUPRVIRUDPDSOLFDGRVjVVRFLHGDGHVHXURSHLDVQRSHUtRGRGRHYROXFLRQLVPR
VRFLDOGRVpFXOR;,;HPRSRVLomRDRVWHUPRVTXHLGHQWL¿FDYDPDVVRFLHGDGHVQmRHXURSHLDV
WLGDVFRPREiUEDUDVSULPLWLYDVLQFLYLOL]DGDV$PHXYHUXWLOL]DUHVVDH[SUHVVmRSDUDFODVVL¿FDU
VRFLHGDGHVTXHQmRHUDPDEUDQJLGDVSRUHODMXVWL¿FDVHFRPRIRUPDGHFRPEDWHUXPDYLVmR
hierarquizante entre os diferentes modelos de sociedade. Entretanto, esse uso apenas inverte o
VHQWLGRGDWD[RQRPLDPDVQmRSURGX]XPDFUtWLFDQHFHVViULDDHODTXHSRVVDUHYRJiODFRPR
SDUkPHWURFODVVL¿FDWyULR
Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de
0DWUL]$IULFDQD%UDVtOLD6(33,5S
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(entre aspas) assim como “terreiro” por “território”, “afro-brasileiro” por
“matriz africana” etc. Mas essa passagem de “religião” para “cultura”
adquire sentido diverso quando observada no âmbito do catolicismo dos
Agentes de Pastoral Negros ou da Pastoral Afro-Brasileira, sob a égide
de um conceito nativo batizado de “inculturação”.

O povo de santo e os santos do povo: o clamor ouvido
pela Igreja Católica
2 &RQFtOLR 9DWLFDQR ,,   IRL XP PDUFR HP WHUPRV GD DEHUWXUD
WHROyJLFDGD,JUHMD&DWyOLFDSDUDRPXQGR8PDGHVVDVWUDQVIRUPDo}HV
no plano da liturgia, foi a permissão de que o rito da missa pudesse ser
R¿FLDOL]DGRQDVOtQJXDVYHUQiFXODVDOpPGDLQFRUSRUDomRGHVtPERORV
da tradição local dos diferentes povos. Gestou-se, para uma igreja de
missão de conversão universal, a ideia inovadora de que as diferenças
culturais (inclusive as religiosas) não apartariam os homens, pois as
FUHQoDV HVSHFt¿FDV IRUDP YLVWDV FRPR PDQLIHVWDo}HV GD SUHVHQoD GH
'HXVSRQWRÀH[LYRGHXPDDomRSDVWRUDO
$DSOLFDomRGDVGLUHWUL]HVGR&RQFtOLR9DWLFDQR,,QD$PpULFD/Dtina propiciou o fortalecimento da Teologia da Libertação e a formação
de grupos de religiosos simpáticos ao discurso marxista e engajados na
luta contra as injustiças sociais. Entre os mais atuantes desses grupos
estavam as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), formadas nos anos de
HJHUDOPHQWHHPEDLUURVSHULIpULFRVTXHFRQMXJDYDPDDomR
UHOLJLRVDHDPRELOL]DomRSROtWLFDYLVDQGRDWUDQVIRUPDUDVFRQGLo}HV
VRFLRHFRQ{PLFDVGDVSRSXODo}HVFDUHQWHV
1HVVHDPELHQWHVXUJLUDPHPRV$JHQWHVGH3DVWRUDO1HJURV
(APNs), um coletivo formado por padres, religiosos, clérigos e leigos que
YLVDYDDGHQXQFLDUDVFRQGLo}HVGHH[FOXVmRVRFLDOGRVQHJURVLQFOXVLYH
na hierarquia da própria Igreja Católica. O grupo não era exclusivamen

Rosenilton Silva de Oliveira, Orixás. A manifestação cultural de deus: um estudo das liturgias
católicas inculturadas5LRGH-DQHLUR0DUGH/HWUDV

 6REUH$31V3DVWRUDO$IURHFDUDFWHUtVWLFDVGDVOLWXUJLDVLQFXOWXUDGDVFIHQWUHRXWURV&DHWDQD
Damasceno, “Cantando pra subir: orixá no altar, santo no peji” (Dissertação de Mestrado, Museu
1DFLRQDO8)5- $QD/~FLD()DUDK9DOHQWHO negro e a Igreja Católica: espaço concedido,
espaço reivindicado&DPSR*UDQGH8)065RVDQJHOD%RUJHVAxé, Madona Achiropita!:
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te formado por católicos, contava com a presença de negros de outras
UHOLJL}HVLQFOXVLYHGDVDIUREUDVLOHLUDV8PPDUFRGDDomRGHVVHJUXSR
IRLD&DPSDQKDGD)UDWHUQLGDGHGHFRPROHPD³2XYLRFODPRU
deste povo”, voltado para questionar a posição do negro (e de pobres) na
sociedade nacional. Dos APNs surgiu a Pastoral Afro-Brasileira (PAB)
FULDGDQR¿QDOGRVDQRVGH
No interior da Igreja Católica, esses grupos buscaram valorizar as
PDQLIHVWDo}HVFHQWHQiULDVGR³FDWROLFLVPRQHJUR´HPJHUDOPDUJLQDOL]Ddas, como festas das irmandades negras (de Nossa Senhora do Rosário,
HQWUHRXWUDV FRQJDGDVPRoDPELTXHVWHUQRVHWF(VVDVPDQLIHVWDo}HV
não só foram reavaliadas positivamente, como se tornaram exemplos de
uma “teologia própria do negro”.
(PRFRUUHXRSULPHLUR6HPLQiULRGH7HRORJLD1HJUDTXH
aproximou, substancialmente, a Igreja dos movimentos negros, e o
conhecido “sincretismo afrocatólico” (associação dos orixás aos santos
FDWyOLFRV QmRIRLDOYRGHDWDTXHVDRFRQWUiULRIRLYLVWRFRPRD¿UPDomR
GDYLWDOLGDGHGHXPD³IpJHQXtQDGRSRYRQHJUR´5HFRQKHFHUDPQHOH
YDORUHVFULVWmRVFRPXQLWiULRVHDQFHVWUDLV$VVLPHOHPHQWRVGDVUHOLJL}HV
afro-brasileiras (como atabaques, música, dança, oferenda de alimentos,
roupas com estampas coloridas etc.), geralmente designados de forma
genérica como “elementos africanos”, foram trazidos para a liturgia da
missa inculturada. Na celebração desta há, em geral, entonação de hinos
FRP UHIHUrQFLDV DRV GHXVHV DIULFDQRV FRPR 2OXUXP GDQoDV GRV ¿pLV
ao som dos atabaques e, em muitos casos, a presença no presbitério de
VDFHUGRWHVGDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVWUDMDGRVFRPVXDVYHVWHVULWXDLV
 SUHVHQoDGDFXOWXUDDIUREUDVLOHLUDQDVFHOHEUDo}HVGD,JUHMD1RVVD6HQKRUD$FKLURSLWDHP6mR
Paulo6mR3DXOR3XOVDU7D\QDUGH&iVVLD6DQWRV3HUHLUD³,JUHMDGR5RViULRGRV3UHWRV
do Pelourinho: um clamor com axé! Identidade negra e inculturação afro-brasileira na Igreja
GR5RViULRGRV3UHWRV´ 'LVVHUWDomRGH0HVWUDGR8QLYHUVLGDGHGH6mR3DXOR 9LOVRQ
&DHWDQR6RX]D-U³5RGDREDODLRQDSRUWDGDLJUHMDPLQKD¿OKDTXHRVDQWRpGHFDQGRPEOp´
7HVHGH'RXWRUDGR3RQWLItFLD8QLYHUVLGDGH&DWyOLFDGH6mR3DXOR 3LHUUH6DQFKLV³,QFXOWXUDomR"'DFXOWXUDjLGHQWLGDGHXPLWLQHUiULRSROtWLFRQRFDPSRUHOLJLRVRRFDVRGRVDJHQWHV
de pastoral negros”, in Carlos Caroso e Jeferson Bacelar (orgs.), )DFHVGDWUDGLomRDIUREUDVLOHLUD
religiosidade, sincretismo, antisincretismo, reafricanização, práticas terapêuticas, etnobotânica
e comida 5LRGH-DQHLUR3DOODV6DOYDGRU&13T *DEULHO*RQ]DJD%LQDO atabaque
QD,JUHMDDFDPLQKRGDLQFXOWXUDomROLW~UJLFDHPPHLRVDIUREUDVLOHLURV, Mogi das Cruzes:
%UDVLO-RKQ%XUGLFN³7KH&DWKROLF$IUR0DVVDQGWKH'DQFHRI(XURFHQWULVPLQ%UD]LO´
in Henry Goldsmidt e Elizabeth McAlister (eds,), Race, Nation, and Religion in the Americas
1HZ<RUN2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV 2OLYHLUDOrixás.
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A alegria e a efusão são as principais marcas distintivas dessa missa. No
ofertório, além do pão e vinho, que representam o corpo e sangue de
Cristo, os alimentos tradicionalmente oferecidos aos orixás são colocados
ao pé do altar. Aquilo que era “oferenda” no candomblé vira “oferta”
QDOLWXUJLDLQFXOWXUDGDGDPLVVDDIURFRPRVHYrQDV)LJXUDVH
(PDOJXPDVGHVVDVFHOHEUDo}HVRFXOWRVHGLULJHLJXDOPHQWHDR
santo católico e ao orixá afro-brasileiro, como na Festa de Santa Barbara
-Iansã organizada pela Igreja do Rosário dos Pretos no Largo do Pelourinho,
HP6DOYDGRU%DKLD1HVVDIHVWDUHJLVWUDGDHPSHOR,QVWLWXWRGR
3DWULP{QLR$UWtVWLFRH&XOWXUDOGD%DKLD ,3$& FRPRSDWULP{QLRLPDWHULDOGD%DKLDQR/LYURGDV&HOHEUDo}HVDSyVDPLVVDFDPSDOpUHDOL]DGD
uma procissão que reúne católicos, povo de santo e a população em geral.
Durante as cerimônias, padres e a população saúdam a santa e invocam o
orixá com o brado: “Eparrei Oya!”. Não é incomum que iniciados entrem
em transe desse orixá em meio à multidão que se aglomera pelas ruas.
O léxico compartilhado entre o movimento negro e o catolicismo
LQFXOWXUDGRIRUPDPXPFDPSRVHPkQWLFRQRTXDOpSRVVtYHOLGHQWL¿FDU
os marcos mais usuais formadores de um quadro de referência.
O marco territorial é um deles. A falta de acesso ao espaço (terra,
moradia etc.) é denunciada como uma das grandes mazelas impostas
jVSRSXODo}HVFDPSRQHVDVQHJUDVHLQGtJHQDV$0LVVDGD7HUUD6HP
0DOHV   H D 0LVVD GRV 4XLORPERV   ao homenagear,
UHVSHFWLYDPHQWH RV SRYRV LQGtJHQDV H QHJURV FHOHEUDUDPQRV FRPR
comunidades expropriadas do direito à terra e clamavam a necessidade
de transformação e reparação dessa situação. Esse mea culpa da Igreja
Católica, ou ao menos de uma parcela dela, indicava, na liturgia aco

Uma análise dessas liturgias praticadas em São Paulo foi feita em Oliveira, Orixás.
 &HOHEUDGDSRU'3HGUR&DVDOGiJOLDELVSRGH6mR)pOL[GR$UDJXDLD*RLkQLDHPHP
PHPyULDGRPDUWtULRGHWUrVPLVVLRQiULRVMHVXtWDVHWDPEpPGDSUySULDSRSXODomRLQGtJHQD
apud Oliveira, OrixásS

 +RPHQDJHPDRVDQRVGDPRUWHGH=XPELUHDOL]DGDQRGLDGHQRYHPEURGHQD
Praça Campos, em Recife, local carregado de simbolismo, pois nele teria sido exibida a cabeça
de Zumbi que fora decapitado em Palmares. Imagem da cabeça de Zumbi também se tornará
XPtFRQHQRPRQXPHQWRHPVXDKRPHQDJHPORFDOL]DGRQD3UDoD2Q]H5LRGH-DQHLURORFDO
também marcado pela presença da cultura negra.

Nunca é demais lembrar que a Igreja Católica sob o colonialismo foi parte das forças que contriEXtUDPSDUDDVXEPLVVmRHDGHVWUXLomRGDVVRFLHGDGHVLQGtJHQDVHGHUDPVXSRUWHjHVFUDYLGmR
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)LJXUD2IHUHQGDGDVFRPLGDVGRVRUL[iVHPXPWHUUHLURGHFDQGRPEOp
em São Paulo.
)RWR 5RVHQLOWRQ 2OLYHLUD

)LJXUD2IHUWDVGHDOLPHQWRVGXUDQWHPLVVDDIURQD,JUHMDGD$FKLURSLWD
São Paulo.
)RWR 5RVHQLOWRQ 2OLYHLUD
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lhedora desses povos, uma mensagem a favor dessa transformação que
a ação evangélica e social pretendia.
Não foi sem motivo, portanto, que os APNs escolheram o termo
“quilombo” para nomear seus diretórios estaduais, os quais, por sua
vez, eram formados por núcleos menores designados de “mocambos”.
A sede dessa organização nacional localizada em São Paulo foi designada “Quilombo Central”.$YLJtOLDHFXPrQLFDRUJDQL]DGDHP
pelos APNs no alto da Serra da Barriga em homenagem a Zumbi dos
Palmares indicava a continuidade e a comunhão entre a luta do passado
e a do presente.
A ação dos APNs e da PAB se estendeu, também, para outros
espaços tradicionais de cultura negra, religiosos ou não, como terreiURVHVFRODVGHVDPEDFOXEHVGHGDQoDVHWF&HOHEUDo}HVTXHQmRHUDP
incomuns, como a realização de missas católicas comemorativas de
DQLYHUViULRVGHVVDVLQVWLWXLo}HVRXGRVVHXVPHPEURVSDVVDUDPDWHU
outra conotação quando realizadas por padres negros ou engajados nessa
liturgia inculturada. Numa celebração do aniversário da Escola de SamED8QLGRVGR3HUXFKHUHDOL]DGDHPHP6mR3DXORSXGHDVVLVWLU
após a missa católica, uma limpeza espiritual do espaço da quadra feita
SHODVPXOKHUHVGD$ODGDV%DLDQDVPXLWDVGHODVLQLFLDGDVQDVUHOLJL}HV
afro-brasileiras, que aspergiram água, com a ajuda do padre, utilizando
folhas consagradas aos orixás.
2XWURWHUPRGHPHGLDomRLPSRUWDQWHpD¿JXUDGH1RVVD6HQKRUD
Aparecida, tida como a padroeira negra do Brasil. A estátua da santa,
originariamente a de uma Nossa Senhora da Conceição, teria sido achada
HPQRULR3DUDtEDHP6mR3DXORFRPDFDEHoDVHSDUDGDGRFRUSR
As partes foram coladas e um rosário foi colocado em torno do pescoço
para disfarçar a emenda, aproximando-a, assim, da imagem de Nossa
6HQKRUDGR5RViULRGHYRomRGDVSRSXODo}HVQHJUDV7HPRVDTXLGXDV
UHSUHVHQWDo}HV&RQFHLomRSDGURHLUDGRLPSpULRSRUWXJXrVH5RViULR
padroeira da população negra e oprimida. Como se a cabeça da santa
fosse o Estado, e seu corpo, o povo. Desde então, e pelo fato de a cor da
estátua ter “empretecido”, resultado para muitos da ação da água do rio,


Oliveira, OrixásS
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a imagem tem sido vista por uma parte da população como a padroeira
negra do Brasil. Nas missas inculturadas, ela é exaltada como a “Senhora ou Mãe Quilombola”.
Outra importante devoção popular referenciada nessas missas é
a da escrava Anastácia. Conta-se que ela teria sido torturada e morta
por resistir ao assédio sexual de seu senhor, recusando-se, portanto, à
condição de mãe de uma “mestiçagem forçada”. Sua estátua é a de um
busto de mulher negra, curiosamente de olhos azuis, com instrumentos
de tortura na boca e no pescoço. Indica, simbolicamente, que na cabeça
concentra a força que a permitiu não entregar seu corpo ao abuso sexual
do seu senhor. Curiosamente, este culto parece criar uma similaridade
com a cabeça decepada de outro herói, Zumbi, e indicar o caminho
inverso em relação à cabeça colada de Nossa Senhora Aparecida. No
caso de Anastácia, a ausência imagética de seu corpo permitiria ao próSULRSRYRFRUSRUL¿FiODVLPEROLFDPHQWH$¿QDODLQGDKRMHRVFRUSRV
negros continuam ameaçados por sua invisibilidade social. Nas missas
afros, Anastácia tem sido invocada como santa, uma nova versão de
PmHQHJUD6HXPDUWtULRDVVRFLDVHDRGH-HVXVSRLVDPERVSRUWDPRV
instrumentos de tortura: a coroa de espinhos na cabeça ou a mordaça e
o colar do cativeiro.
Assim, no altar do movimento negro católico estão presentes,
DOpPGRVVDQWRVMiFRQVDJUDGRVFRPR6mR%HQHGLWRH6DQWD(¿JrQLD
KHUyLVHKHURtQDVJXHUUHLURVDVFRPR=XPELH$QDVWiFLD(DLPDJHP
mediadora e bondosa da Virgem Maria cede lugar à grande Mãe Negra
e Quilombola de Aparecida. Ao ir ao encontro desses heróis e santos,
levando a Igreja (ou uma parcela dela) ao espaço público das lutas por






Sobre esse processo de “empretecimento” da imagem da santa, cf. Lourival dos Santos, “A cor
da santa: Nossa Senhora Aparecida e a construção do imaginário sobre a padroeira do Brasil”,
in Vagner Gonçalves da Silva (org.), Imaginário, cotidiano e poder 6mR3DXOR6XPPXV6HOR
1HJUR &ROHomR0HPyULD$IUR%UDVLOHLUDY
A origem da imagem da escrava Anastácia parece ser o desenho “Castigo de escravos”, de J. E.
$UDJRH10DXULQSXEOLFDGRHP GLVSRQtYHOQD%LEOLRWHFD1DFLRQDO 
Sobre a escrava Anastácia, cf., entre outros, John Burdick, Blessed Anastácia. Women, Race,
DQG3RSXODU&KULVWLDQLW\LQ%UD]LO1HZ<RUN/RQGRQ5RXWOHGJH0{QLFD'LDVGH6RXza, “Escrava Anastácia e pretos-velhos: a rebelião silenciosa da memória popular”, in Vagner
Gonçalves da Silva (org.), Imaginário, cotidiano e poder 6mR3DXOR6XPPXV6HOR1HJUR
 SS&ROHomR0HPyULD$IUR%UDVLOHLUDY(WDPEpPRGRFXPHQWiULR³2¿RGD
memória”, de Eduardo Coutinho.
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justiça e cidadania, esse movimento negro católico acaba, também, por
encontrar os povos de terreiro empunhando as mesmas bandeiras, “batendo cabeça” para as mesmas causas.

Qual é a cor da “religião mais negra do Brasil”?
O Movimento Negro Evangélico
O tema da identidade cultural negra sempre foi espinhoso para as igrejas evangélicas e agravou-se, nas últimas décadas, com o ataque dos
QHRSHQWHFRVWDLVHGDVLJUHMDVGHRXWURVVHJPHQWRVFRQWUDDVUHOLJL}HV
DIUREUDVLOHLUDVHVHXVVtPERORV
Se, nos Estados Unidos, as igrejas protestantes negras foram um
importante espaço para a tomada de consciência étnica e a luta pelos
GLUHLWRVFLYLVQR%UDVLOQHPGHORQJHVHFRQVWLWXtUDPFRPHVVHSHU¿O
3ULPHLURSHODSUySULDHVSHFL¿FLGDGHGRUDFLVPREUDVLOHLUR6HJXQGR
SHODVGL¿FXOGDGHVSDUDVHLGHQWL¿FDURTXHSRGHVHUGH¿QLGRFRPR³KHranças negras ou africanas” na chamada “cultura mestiça” brasileira. E,
terceiro, pelo tipo de missão evangelizadora dessas igrejas que enfatiza
DXQLYHUVDOLGDGHGRDFHVVRDRVGRQVGR(VStULWR6DQWRHGDSUiWLFDGH
sua fé. Não podendo haver, nesse coletivo de irmãos convertidos, ódio,
diferença e discriminação por qualquer motivo, inclusive a cor da pele, a
missão de conversão tornar-se-ia o principal objetivo da ação proselitista
cuja consequência natural seria a constituição de uma ordem social mais
justa. Essas igrejas, portanto, mesmo tendo vivido sob um regime de
H[FHomRFRPRRSHUtRGRGDGLWDWXUDPLOLWDUVHPDQWLYHUDPFRPUDUDV
H[FHo}HVLPSHUPHiYHLVjLQÀXrQFLDGHLGHRORJLDVSROtWLFDVGHHVTXHUGD
ao contrário da Igreja Católica, com a Teologia da Libertação e as CEBs.
 1DVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVDFDEHoDpDVHGHGRD[p HQHUJLD H³ID]HUDFDEHoD´VLJQL¿FD
VHLQLFLDUSRLVpVREUHHODTXHXPDVpULHGHULWRVVmRH[HFXWDGRV UDVSDJHPVDFULItFLRHWF 'D
mesma forma, “bater a cabeça” (levar a cabeça ao chão) diante de uma pessoa ou assentamento
VLJQL¿FDUHYHUHQFLDUDTXHODHPDQDomRGHHQHUJLDYLWDO

Para uma comparação entre pentecostais negros no Brasil e nos Estados Unidos, cf. Marcia
Contins, “Tornando-se pentecostal: um estudo comparativo sobre pentecostais negros nos EUA
HQR%UDVLO´ 7HVHGH'RXWRUDGR8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR5LRGH-DQHLUR 0DUFLD&RQtins, “Pentecostalismo e umbanda: identidade étnica e religião entre pentecostais negros no Rio
de Janeiro”, InterseçõesQ  SS0DUFLD&RQWLQV³&RQYLYHQGRFRPRLQLPLJR
Pentecostais negros no Brasil e nos Estados Unidos”, CaminhosYQ  
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)LJXUD³&DVWLJRGHHVFUDYRV´
GH-($UDJRH10DXULQ
)RQWH $FHUYR %LEOLRWHFD 1DFLRQDO

)LJXUD0LVVDLQFXOWXUDGDQRHQFRQWURGHFRPXQLGDGHVQHJUDV
na Basílica de Nossa Senhora Aparecida
)RWR 5RVHQLOWRQ 2OLYHLUD, 2015
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)LJXUD$GHSWRVGDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVFHOHEUDQGRR'LDGD
&RQVFLrQFLD1HJUD  FRPDODYDJHPGDLPDJHPGH=XPELGRV
Palmares no Rio de Janeiro.
)RQWH KWWSQRWLFLDVXROFRPEUFRWLGLDQRXOWLPDV-QRWLFLDV20121120GLD-GD-FRQVFLHQFLD-QHJUD-QRULR-FRPHFD-FRP-ODYDJHP-GR-EXVWR-GH-]XPELKWP!

Na verdade, as igrejas evangélicas temiam e combatiam o comunismo
SRU VXD SUHJDomR PDWHULDOLVWD H DQWLUUHOLJLRVD ( PHVPR HP SHUtRGR
UHFHQWH DSyV D UHGHPRFUDWL]DomR D HOHLomR GH SROtWLFRV HYDQJpOLFRV
FRQVHUYDGRUHVGHPRQVWUDTXHHVVDWHQGrQFLDVHPDQWHYHQRSHU¿OGDV
igrejas que os apoiam.
Mas a ausência de um movimento negro no campo evangélico não
VLJQL¿FDTXHRVSUREOHPDVUHODWLYRVjLGHQWLGDGHQHJUDQmRVHMDPSRVWRV
QHVVHFDPSRHTXHDo}HVHLQLFLDWLYDVQmRVHMDPWRPDGDVSRUSDUWHGH
lideranças e religiosos negros visando à sua organização.
,QGtFLRV GH LQLFLDWLYDV UHFHQWHV SRGHP VHU LGHQWL¿FDGRV FRPR
apontou Burdick,HPDWXDo}HVSHVVRDLVFRPRDGH%HQHGLWDGD6LOYD
OtGHUQHJUDHHYDQJpOLFDTXHIRLHOHLWDHSDUWLFLSRXGa Subcomissão dos




Mesmo porque os grupos evangélicos têm na população pobre (e, portanto, negra) sua maior
base de apoio.
-RKQ%XUGLFN³3HQWHFRVWDOLVPRHLGHQWLGDGHQHJUDQR%UDVLOPLVWXUDSRVVtYHO"´LQ<YRQQH
Maggie e Claudia Barcellos Rezende (orgs.), Raça como retórica. A construção da diferença
5LRGH-DQHLUR&LYLOL]DomR%UDVLOHLUD S
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1HJURVGDV3RSXODo}HV,QGtJHQDVH0LQRULDV da Assembleia Nacional
&RQVWLWXLQWH  HFROHWLYDVFRPRDVGHQ~QFLDVGHUDFLVPRDLQGD
que eventuais, feitas nos meios de divulgação e proselitismo das igrejas
evangélicas. Ou, ainda, de forma mais sistemática, na criação de grupos
GHUHÀH[mRHPLOLWkQFLDQHJUDVXUJLGRVQR¿QDOGRVDQRVGHSRU
RFDVLmRGRFHQWHQiULRGDDEROLomR)RLQHVVHSHUtRGRTXHRPRYLPHQWR
negro procurou congregar os diversos grupos voltados para a população
QHJUDLQFOXVLYHRVGHFRQ¿VVmRUHOLJLRVD6XUJLUDPGHVGHHQWmRD&Rmissão Ecumênica Nacional de Combate ao Racismo (CENACORA),
HPLQWHJUDGDDR&RQVHOKR1DFLRQDOGH,JUHMDV&ULVWmVGR%UDVLO
&21,& HLQ~PHUDVRXWUDVRUJDQL]Do}HV&RPXQLGDGH0DUWLQ/XWKHU
.LQJ-U GD,JUHMD3HQWHFRVWDO&ULVWRHP'HXV HP0LVVmR4XLORPER GD,JUHMD3HQWHFRVWDO%UDVLOSDUD&ULVWR HP3HQWHFRVWDLV
Negros do Rio de Janeiro etc. Atualmente, por meio de grupos dessa
natureza, fóruns de discussão, sites de divulgação, redes sociais, como
D5HGH$IURNXWODQoDGDHPHQWUHRXWUDVLQLFLDWLYDVWrPVHFRQ¿JXUDGRR0RYLPHQWR1HJUR(YDQJpOLFR(QWUHWDQWRDGHVDUWLFXODomR
HQWUHDVWHQGrQFLDVHDIDOWDGHFRQVHQVRHQWUHDVGLYHUVDVGHQRPLQDo}HV
WrPVLGRDOJXQVGRVVHXVPDLRUHVGHVD¿RV
No livro O movimento negro evangélico, Hernani Francisco da SilYDGH¿QHDPLVVmRGRPRYLPHQWRFRPRVHQGRDGH³SURPRYHUDUHÀH[mR
HRGHEDWHEtEOLFRWHROyJLFRHPXPDSHUVSHFWLYDQHJUDHFRPEDWHUWRGD
forma de racismo”.445HFRQKHFHTXHDVGLYHUVDVGHQRPLQDo}HVFULVWmV
foram, ao longo da história e em diversos contextos, coniventes com a
escravidão e o racismo, mas registra a existência de lideranças evangélicas que se opuseram ao racismo e, em referência a elas, o movimento
evangélico poderia traçar sua origem ou buscar inspiração para atuar.
Lembra, inclusive, que o iniciador do movimento pentecostal nos Estados
Unidos, na primeira década do século XX, foi um pastor afro-americano,
William Joseph Seymor, que acolheu em sua igreja brancos e negros indistintamente. Entretanto, os ensinamentos de Seymor teriam se perdido
com a transformação causada pela presença de lideranças brancas. Para
 %XUGLFN³3HQWHQFRVWDOLVPR´+HUQDQL)UDQFLVFRGD6LOYDO movimento negro evangélico. Um
mover do Espírito Santo6mR3DXOR1HJULWXGH&ULVWm
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Silva, essas lideranças teriam sido responsáveis pela implementação, no
Brasil, de um “pentecostalismo branco racista norte-americano de viés
reformado”, no âmbito do qual os valores ocidentais brancos são vistos
FRPRVXSHULRUHVHRVGHRXWURVSRYRVQmREUDQFRVVmRGHVTXDOL¿FDGRV
teologicamente e demonizados: “Os valores e a cultura ocidental são
divinos modelos para todos os povos e as outras culturas não são de
Deus, são do diabo, como a cultura afro”.
E mais, as igrejas neopentecostais reforçariam o viés racista ao
LQWURGX]LUSRQWRVWHROyJLFRVFRPRDWHRULDGDSURVSHULGDGHPDOGLo}HV
heréticas e batalha espiritual.
Na Doutrina da Prosperidade se mede o crente abençoado por seus bens,
onde de uma maneira simplista se faz um diagnóstico da situação do povo
negro: “é pobre porque é pecador e é oriundo de um continente idólatra e
SUDWLFDQWHGDEUX[DULD´6HJXQGRDVPDOGLo}HVKHUpWLFDVRSRYRQHJURp
considerado uma raça maldita e para que o negro se livre desta maldição
DFHLWDU-HVXVQmRpVX¿FLHQWH pQHFHVViULRTXHHOHIDoDXPDHVSpFLHGH
cura interior se desvinculando de todos os seus antepassados, ou seja,
não sendo mais negro. [...] A Batalha Espiritual reforça a demonização
do povo negro: se olharmos cuidadosamente nos livros que tratam do
assunto [...] veremos que no exército de Deus são todos brancos e louros
e no exército do diabo são todos pretos e negros. (grifos meus).

8PSRQWRGHGLVVHQVRpH[DWDPHQWHROXJDUDWULEXtGRjVKHUDQoDV
DIULFDQDV SULQFLSDOPHQWH jV UHOLJL}HV DIUREUDVLOHLUDV QD DJHQGD GH
luta do movimento negro evangélico. Ainda segundo o pastor Hernani,
para muitos, a questão da demonização impede o diálogo entre igrejas e
terreiros, diálogo que poderia ser uma ferramenta útil para a superação
do racismo e da intolerância religiosa.
O nome sugestivo e o conteúdo do livro de outra liderança desse
movimento, pastor Marco Davi Oliveira, A religião mais negra do Brasil.
Por que mais de oito milhões de negros são pentecostais?, permitem uma
UHÀH[mRVREUHHVVHVGHVD¿RV
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2OLYURWHPSRUREMHWLYRHQWHQGHURVVLJQL¿FDGRVGDVPXGDQoDV
ocorridas no campo religioso do Brasil nas últimas décadas, no qual se
YHUL¿FRXVHJXQGRRVFHQVRVGHPRJUi¿FRVXPDGLPLQXLomRQRQ~PHUR
GH¿pLVFDWyOLFRVHXPDXPHQWRQRGHHYDQJpOLFRVVREUHWXGRRVSHQWHFRVtais. Oliveira argumenta que o grande contingente de negros nas igrejas
pentecostais demonstraria que elas se tornaram uma opção aos pobres
HH[FOXtGRVHSRUWDQWR³DUHOLJLmRPDLVQHJUDGR%UDVLO´&RPEDVHQR
&HQVRGHPRJUi¿FRGR,%*( GHRDXWRUFRQVWDWDTXHRFDWROLFLVPR
é a maior religião brasileira em número de adeptos declarados e que nele
DSURSRUomRGHSUHWRVHSDUGRVGLIHUHSRXFRGDYHUL¿FDGDQDSRSXODomR
brasileira. Entre os evangélicos declarados a proporção de pretos e pardos
está um pouco acima da de negros e pardos na população em geral. E entre
RVTXHVHDXWRGHFODUDUDPGDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVDSURSRUomRGH
pretos e pardos está acima da média encontrada na população em geral.
2XVHMDQR&HQVRGHRFDWROLFLVPRpDUHOLJLmR³PDLVQHJUDGR
%UDVLO´HPQ~PHURVDEVROXWRVHDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVHVSHFLDOmente o candomblé, em termos proporcionais. Entretanto, argumenta
Oliveira que a maioria dos negros que professa o catolicismo não seria
praticante de fato, ao contrário dos negros pentecostais que se engajam,
efetivamente, em suas igrejas e mantêm um comportamento distintivo.
Além disso, em termos da liturgia, canto, linguagem e postura eclesiástica, o pentecostalismo expressaria sua maior aproximação com o povo
negro. Esse argumento baseia-se na ideia de que o pentecostalismo,
desde a sua origem nos Estados Unidos, valeu-se de uma “espiritualidade” dos antigos escravos, a qual, inclusive, os teria levado a produzir
um estilo diferenciado de culto baseado em cantos religiosos efusivos e
H[SHULrQFLDVGHDYLYDPHQWRFRPDOHJULDHGDQoD$SUHVHQoDGR(VStULWR
Santo teria permitido aos negros um renascimento espiritual baseado na
experiência do corpo. Da mesma forma, o culto pentecostal negro no
Brasil expressaria uma “brasilidade mais evidente”, pois se coadunaria
“com o jeito mais solto e irreverente da cultura afrodescendente”. Assim, se, por um lado, a utilização do corpo, a musicalidade, expressa em
ritmos como “o samba, o blues, o soul, o rap, o negro spiritual, o jazz e
 1DSUy[LPDVHomRVHUmRUHWRPDGRVHVVHVGDGRVFRPSDUDQGRRVRVGR&HQVRGH
Marco Davi Oliveira, A religião mais negra do Brasil6mR3DXOR0XQGR&ULVWmRS
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muitos outros” e a importância da ancestralidade são “reminiscências”
GHUHOLJLRVLGDGHVDIULFDQDVDVHUHPYDORUL]DGDVSHODVLJUHMDVHYDQJpOLFDV
por outro lado, elas também esbarram nas imagens negativas e combatidas
GDÈIULFD²FRPRORFDOGHSUiWLFDVSDJmVHGHLGRODWULD²HGDVUHOLJL}HV
afro-brasileiras — supostamente dedicadas ao culto dos “demônios” de
origem africana como os orixás e outros guias.
Oliveira procura questionar, então, o “mito do candomblé” — a
religião afro-brasileira mais conhecida por sintetizar essas “reminiscências” e bastante incensada atualmente pelo movimento negro — como
DRSomRUHOLJLRVDPDLVDGHTXDGDDRVQHJURVEUDVLOHLURV3ULPHLURD¿Uma que a diversidade religiosa dos africanos vindos para o Brasil vai
muito além do candomblé, incluindo o islamismo. Segundo, alega que
DVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVHVWDULDPFDGDYH]PDLVGLVWDQWHVGRSRYR
pobre e negro em vista do custo elevado de suas oferendas e da falta de
vida comunitária, comprometida pelas disputas e competição entre seus
PHPEURV3RU¿PDOHJDTXHRLQGLYLGXDOLVPRQDVTXHVW}HVpWLFDVHR
exclusivismo levariam o candomblé à falta de estratégias de proselitismo
comprometendo o seu crescimento, como demonstraria o baixo número
GHDGHSWRVDXWRGHFODUDGRVGHVVDUHOLJLmRQRV~OWLPRVFHQVRV  
2OLYHLUDWDOFRPRD¿UPD6LOYDQmRSUHWHQGHFRQWXGRDUJXPHQtar a favor da intolerância religiosa neopentecostal que “demoniza tudo
que vem da África”, promovendo uma atitude de racismo no interior do
segmento evangélico. Vai mais longe ainda ao duvidar que esse segmento
cristão seja realmente tão inclusivo em relação à sua membresia negra
e considera que a participação desta nos quadros organizacionais e hieUiUTXLFRVGDVLQVWLWXLo}HVUHOLJLRVDVHYDQJpOLFDVQmRpSURSRUFLRQDODR
seu tamanho populacional. O número baixo de casamentos entre negros
evangélicos também demonstraria que essa população tem buscado
casamento fora de seu grupo em razão da falta de consciência racial,
aspecto negligenciado pelas igrejas. A ideologia do branqueamento ecoaria também por entre os bancos das igrejas evangélicas. Nesse aspecto,
-RKQ%XUGLFNpPDLVRWLPLVWDD¿UPDQGRTXHQRSHQWHFRVWDOLVPRVHD
consciência negra não se expressa em forma de discurso, ela se apresenta
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na experiência religiosa cotidiana. Nesse ambiente, os religiosos negros
tendem a superar a “vergonha de sua cor”, melhorar a autoestima e ter
maior consciência do preconceito existente fora da igreja por partilhar
uma comunidade religiosa na qual não seriam vistos como inferiores,
mas iguais. A maior ocorrência de casamento de mulheres negras com
homens brancos mostraria que, nesse contexto, essas mulheres seriam
PHQRVYtWLPDVGRHVWHUHyWLSRH[LVWHQWHIRUDGDLJUHMDTXHWHQGHD³VH[XDOLzá-las” e diminuir suas chances de encontrar parceiros interessados em
relacionamentos sérios.
De qualquer forma, os paradoxos do movimento negro evangélico
UHIHUHPVHDRVWHUPRVGHPHGLDomRGDFXOWXUDQDFLRQDO&RPRGH¿QLUXPD
“brasilidade negra” sem passar pela África, e como passar pela África sem
IDODUGRVYDORUHVSUHVHQWHVQDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDV"3HQVRTXHHVVH
PRYLPHQWRSURS}HDOJXPDVDOWHUQDWLYDVSDUDHQIUHQWDUHVVHSDUDGR[R
Uma delas é a chamada Teologia Negra, uma variante da Teologia
GD/LEHUWDomRVXUJLGDQRVDQRVGHQRkPELWRGDVLJUHMDVQHJUDV
HSURWHVWDQWHVGRV(VWDGRV8QLGRVTXHEXVFDQD%tEOLDHOHPHQWRVTXH
legitimem a luta do povo de Deus em nome da libertação de toda forma
GHMXJR2Ç[RGRGR(JLWRQDUUDWLYDEtEOLFDVREUHDOLEHUWDomRGRSRYR
judeu, é uma das passagens mais citadas dessa experiência de libertação
ocorrida em terras africanas. Essa alternativa não parece ser, entretanto,
como a própria Teologia da Libertação, muito expressiva, atualmente,
enquanto eixo de ação efetiva, embora mantenha-se como inspiração.
2XWUDDOWHUQDWLYDWHPVLGRD³UHDSURSULDomR´GHVtPERORVDVVRciados à herança africana no contexto (neo)pentecostal, dissociando-os,
SRUpPGHVXDUHODomRFRPDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDV8PH[HPSORp
a “capoeira de Cristo”, também chamada “capoeira evangélica” ou “capoeira gospel”, que tem sido usada como uma forma de evangelização
e em cujas letras de músicas não há referências aos orixás ou santos católicos.2o. Encontro Nacional de Capoeiristas Evangélicos, ocorrido
HPHP*RLkQLDWHYHFRPRWHPD³'HXVRYHUGDGHLURDQFHVWUDO




Burdick, “Pentencostalismo”.
%XUGLFN³3HQWHQFRVWDOLVPR´S
Sobre a capoeira gospel, cf. Diolino Pereira de Brito, “A capoeira de braços para o ar. Um estudo
da capoeira gospel no ABC Paulista” (Dissertação de Mestrado, Universidade Metodista de São
3DXOR 
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da capoeira”. Nesse contexto, há uma refutação da contribuição da
espiritualidade africana (do candomblé) na formação da capoeira, como
se vê na menção a “Deus” como o “verdadeiro ancestral”. Nas letras de
suas músicas há uma forte ênfase do poder de Jesus:
Jesus/ Esse nome tem poder/ Quando eu entro na roda/ Peço pra me proteger/
2LQRFDOYiULR(OHIRLFUXFL¿FDGR&RPHVWDFDVHHVSLQKRV6HXVDQJXHIRL
derramado/ Mas tudo isso não foi em vão/ Pois através de sua vida/ Nos
oferece a salvação/ Iê! Viva meu Deus, camará!/ Iê! O Criador, camará!/ Iê!
Viva Jesus, camará!/ Iê! Ressuscitou, camará!/ Iê! Pra nos salvar, camará!/
Iê! Dá volta ao mundo, camará!/ Ai, ai, ai dê.../ Puxa rede pescador...

Outro exemplo é o “acarajé do Senhor”. Nos terreiros, o acarajé,
um bolinho feito de feijão fradinho frito no azeite de dendê, é ofertado a vários orixás, principalmente a Iansã. Em Salvador, costuma ser
comercializado nas ruas, fora do contexto religioso, pelas “baianas de
acarajé” que, tradicionalmente, trabalham vestidas com uma indumentária
comum nos terreiros: torços, saias brancas e colares de contas (guias). O
processo de demonização dos ritos dos terreiros pelos neopentecostais
atingiu, também, as comidas votivas ou “comidas de santo”. Segundo
o bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus:
Todas as pessoas que se alimentam dos pratos vendidos pelas famosas
“baianas” estão sujeitas, mais cedo ou mais tarde a sofrer do estômago.
4XDVHWRGDVHVVDVEDLDQDVVmR³¿OKDVGHVDQWR´RX³PmHVGHVDQWR´TXH
“trabalham” a comida para terem boa venda. Algumas pessoas chegam a
vomitar as coisas que comeram, mesmo que isso tenha sido há muito tempo.
Parece até piada, ou história de crianças, mas aqueles que têm convivido
conosco e assistido a nossos cultos conhecem de perto a atuação de satanás
e seus anjos, através até mesmo de coisas simples como estas.

Buscando “salvar” o bolinho de sua suposta consagração ao demônio,PXOKHUHVHYDQJpOLFDVYHVWLGDVVHPDLQGXPHQWiULDWtSLFDGDV
 ZZZFDSRHLUDMH[FRPEU!
 0HVWUH/RER 3U-HVVp&ODXGLRQRUGH/LPD &'&DSRHLUD*RVSHO-&3URGXo}HVVG

Edir Macedo, Orixás, caboclos e guias: deuses ou demônios"5LRGH-DQHLUR8QLYHUVDOS

 *HUDOPHQWHMXVWL¿FDVHDSURLELomRGHFRPrORFRPEDVHQRVYHUVtFXORV&RUtQWLRVGD
%tEOLDQRVTXDLVVHSURFODPD³1mRSRGHLVEHEHUGRFiOLFHGR6HQKRUHGRFiOLFHGRVGHP{QLRV
1mRSRGHLVSDUWLFLSDUGDPHVDGR6HQKRUHGDPHVDGRVGHP{QLRV´ &RUtQWLRV 1HVVH
caso, na “mesa dos demônios” estariam as “comidas de santo” dos terreiros.
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“baianas de acarajé”, passaram a produzi-lo — evitando, em muitos casos,
fritá-los em azeite de dendê, alimento por excelência de Exu — e vendê-los
em frente às igrejas neopentecostais. Vistos como abençoados por Jesus,
HVVHV ³DFDUDMpV GLIHUHQFLDGRV´ ¿FDUDP SRSXODUPHQWH FRQKHFLGRV SRU
“bolinhos de Jesus” ou “acarajés do Senhor”.
1HJDQGRDVUHOLJLRVLGDGHVDIUREUDVLOHLUDVRXUHGH¿QLQGRDVSHFWRV
a elas vinculados, há um esforço do movimento negro evangélico de questionar os supostos “contornos de nossa brasilidade”. Esse questionamento
YLVDDGHVWLWXLUDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVGHVXDIRUoDSRWHQFLDORXHIHWLYD
QDGH¿QLomRGDVLGHQWLGDGHVQHJUDVHQDOXWDSRULJXDOGDGHHMXVWLoDVRFLDO
amparadas pelo reconhecimento público e pelo Estado. Prega-se, portanto,
DQHFHVVLGDGHGH³GHVFXOWXUDOL]DU´R%UDVLOGDLQÀXrQFLDGHVVDVUHOLJLRVLGDGHVHGHVSROLWL]DUVHXFDPSRGHDomR&RPRD¿UPD(GLU0DFHGR é
preciso expulsar o “Exu tradição” que faz do Brasil um “vasto terreiro”.

Cor, pertença e identidade
$DXWRGHFODUDomRGHFRUGRVUHOLJLRVRVQRVFHQVRVGHPRJUi¿FRVFHUWDPHQWHpHPVLLQVX¿FLHQWHSDUDDQDOLVDUPRVRVPRGRVSHORVTXDLVUHOLJLmRFRULGHQWLGDGHHDomRSROtWLFDVHDUWLFXODP&RQWXGRFRPRHVVH
aspecto tem sido acionado como argumento pelos agentes religiosos,
acho relevante observar o que ele indica.
2&HQVRGHUHDOL]DGRSHOR,%*(FRQIRUPHPRVWUDD7DEHOD
DSRQWRXTXHRFDWROLFLVPRHPERUDWHQKDSHUGLGR¿pLVFRQWLQXDVHQGRDUHOLJLmRGHFODUDGDGDPDLRULDGDSRSXODomREUDVLOHLUD  RV
HYDQJpOLFRVFUHVFHUDP  VHQGRDVLJUHMDVSHQWHFRVWDLVDVTXHPDLV
FUHVFHUDPQHVWHVHJPHQWRHDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVSHUPDQHFHUDP
HVWDJQDGDVHSURIHVVDGDVSRUXPDPLQRULD  
 $ERUGHLHVWHWHPDHP9DJQHU*RQoDOYHVGD6LOYD³(QWUHD*LUDGH)pH-HVXVGH1D]DUpUHODo}HV
VyFLRHVWUXWXUDLVHQWUHQHRSHQWHFRVWDOLVPRHUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDV´LQ9DJQHU*GD6LOYD RUJ 
,QWROHUkQFLD UHOLJLRVD ,PSDFWRV GR QHRSHQWHFRVWDOLVPR QR FDPSR UHOLJLRVR DIUREUDVLOHLUR (São
3DXOR('863 9DJQHU*RQoDOYHVGD6LOYD³([X%UDVLO2VHQKRUGHPXLWRVQRPHV´ 7HVHGH
/LYUH'RFrQFLD8QLYHUVLGDGHGH6mR3DXOR (PR³2ItFLRGDV%DLDQDVGR$FDUDMp´IRL
inscrito como bem cultural de natureza imaterial no Livro dos Saberes, pelo Instituto de Patrimônio
+LVWyULFRH$UWtVWLFR1DFLRQDO ,3+$1 $WHQWRjVDOYDJXDUGDGHVVHRItFLRD3UHIHLWXUDGH6DOYDGRU
WHPSUHVVLRQDGRDVYHQGHGRUDVHYDQJpOLFDVDXVDUHPDVURXSDVWtSLFDVGDVEDLDQDVGHVVHRItFLR

Macedo, Orixás.
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7DEHOD 1 - 5HOLJLmR GHFODUDGD, &HQVRV GH 2000 H 2010

Censo
Religião
Católico
Evangélico
(VStULWD
Afro-brasileiro















)RQWH ,%*(, &HQVRV GHPRJUiÀFRV, 2000 H 2010

(PUHODomRjFRUGDSRSXODomRD7DEHODPRVWUDLQLFLDOPHQWH
que a população brasileira tem se declarado mais preta e parda e menos
branca,QXPDWD[DGH&UX]DQGRRVGDGRVGHFRUHUHOLJLmRYHPRV
que o catolicismo acompanhou essa mudança e manteve entre seus adeptos uma distribuição proporcional e equivalente em relação à população
WRWDO2VHYDQJpOLFRV¿FDUDPPDLVSUHWRVHSDUGRV  VHJXLGRVSHORV
DIUREUDVLOHLURV  1R&HQVRGHDVLWXDomRHUDLQYHUVD
GHSUHWRVHSDUGRVHVWDYDPQDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVHQDV
evangélicas. O espiritismo continua sendo a religião mais branca do Brasil
 HPERUDHVVHJUXSRWHQKDSHUGLGRWHUUHQRSDUDRVSUHWRVHSDUGRV
([DPLQDQGRDVGHQRPLQDo}HVTXHIRUPDPRJUXSRGDVUHOLJL}HV
evangélicas (evangélicas de missão e pentecostais) e afro-brasileiras (canGRPEOpHXPEDQGD FRQIRUPHH[LEHD7DEHODYHPRVTXHRFDQGRPEOp
DSDUHFHFRPRDUHOLJLmR³PDLVSUHWD´GR%UDVLO  DXPEDQGDHP
VHJXQGROXJDU  VHJXLGDVGHORQJHSHORVHYDQJpOLFRVSHQWHFRVWDLV
SUHWRV  HFDWyOLFRVSUHWRV  
O candomblé exibe a maior taxa de presença de pretos mantida
QRVGRLV~OWLPRVFHQVRV(UDGHHP PDLVGHWUrVYH]HVD
WD[DGDSRSXODomRWRWDO HSDVVRXDHP TXDVHTXDWURYH]HV
a mais da taxa da população total). Esse aumento torna-se ainda mais
VLJQL¿FDWLYRVHFRPSDUDGRFRPDWD[DGHFUHVFLPHQWRGHDSHQDV
entre aqueles que se declararam pretos.



 5HSURGX]RDFODVVL¿FDomRSRUFRUGR,%*(
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7DEHOD 2 - 5HOLJLmR H FRU GHFODUDGDV, &HQVRV GH 2000 e 2010



Cor
Preto +
Preto +
Branco
Branco
Pardo
Pardo
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Religião
Católico romano
Evangélico
(VStULWD
Afro-brasileiro
População brasileira

)RQWe ,%*(, &eQVR GePRJUiÀFR 2000 e 2010

Somando-se pretos e pardos, o candomblé continua apresentando
DPDLRUWD[D  GHVVHVHJPHQWRSRSXODFLRQDOPDMRULWiULRQR%UDVLO
Constata-se que a umbanda, por ser a segunda religião brasileira
PDLVEUDQFD  DEDL[RDSHQDVGRHVSLULWLVPRID]FRPTXHDWD[DPpdia de pretos e pardos caia no segmento afro-brasileiro. De forma inversa, é
DPDLRUSUHVHQoDGRVSUHWRV  HSDUGRV  HQWUHRVSHQWHFRVWDLV
em relação aos evangélicos de missão (ou históricos) mais brancos, o que
HOHYDDWD[DPpGLDGHVVDVSRSXODo}HVQRVHJPHQWRHYDQJpOLFR
7DEeOD 3 - 5eOLJLmR e FRU GeFODUDGDV, &eQVR 2010

Cor
Religião
Católico romano
Evangélico de missão
Evangélico pentecostal
Candomblé
Umbanda
(VStULWD
População brasileira
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Preto








Pardo








Preto +
Pardo








)RQWe ,%*(, &eQVR GePRJUiÀFR, 2010

Por esses dados, podemos inferir que, em números absolutos, a
maioria da população preta e parda brasileira é católica, e a composição
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SRUFRUGRFDWROLFLVPRpDTXHPDLVVHDSUR[LPDGRSHU¿OGDSRSXODomR
brasileira, o que favorece, diretamente, o movimento negro católico na
retomada dessa memória popular cristã e afro-brasileira em meio à ação
HYDQJHOL]DGRUDHSROtWLFDGHUHVJDWHFXOWXUDOHGHUHSDUDomRVRFLDO
Considerando-se os aspectos discursivos e litúrgicos da missa
afro, essa retomada poderia ser vista como uma “espiral de bricolagem”
QDTXDODVPDLVYDULDGDVFRQVWUXo}HVpWQLFRUHOLJLRVDVPRELOL]DPWDQWR
RVVtPERORVHYDORUHVGDODLFLGDGHTXDQWRRVGDUHOLJLmR Nesse caso,
reside nos bancos da Igreja Católica um grande potencial para retomar
HVVHVVtPERORVWUDGLFLRQDLVGRFDWROLFLVPRSRSXODUQHJURFRPSRVWRGH
LQ~PHUDVH[SUHVV}HVGHQRPLQDGDV³VLQFUpWLFDV´TXHVHDUUDLJDUDPQD
experiência dos religiosos dentro e fora da Igreja. Entretanto, a Pastoral
Afro-Brasileira, para evitar que essa retomada seja vista pelos setores
mais conservadores do catolicismo como uma abertura escancarada da
,JUHMD&DWyOLFDSDUDDVWUDGLo}HVGRVWHUUHLURVEXVFDGHFXSDURVVtPERORVGHVVDVWUDGLo}HV³LQFXOWXUDQGRRV´HPPHLRjPHQVDJHPFULVWm2V
RUL[iVDSDUHFHPFRPR³PDQLIHVWDo}HVFXOWXUDLVGHGHXV´
Curioso é que, num contexto passado de opressão social, racismo
e escravidão, essa “bricolagem” levou o terreiro a um diálogo forçado
FRPD,JUHMD&DWyOLFDYLVtYHOHPVXDVSUiWLFDV7UDWDVHHQWmRGHID]HUR
caminho contrário: trazer o terreiro para o interior da Igreja Católica, fazendo com que a missão evangelizadora passe pela troca de “experiências
litúrgicas”, mas também pela luta por igualdade e justiça étnico-social.
1HVVHkPELWRRUL[iVHVDQWRVFDWyOLFRVUHD¿UPDPVXD³SUR[LPLGDGH´
de forma legitimada pela Igreja Católica ou, ao menos, por uma parcela
dela. Ou seja, ver Nossa Senhora Aparecida como Mãe Quilombola e
VDQWL¿FDU R SRGHU GH UHVLVWrQFLD GD HVFUDYD$QDVWiFLD RX GH =XPEL 
UHYHODPDIRUoDGHVVHVVtPERORVVREUHWXGRSDUDDVFDPDGDVSRSXODUHV
SUHWDVHSDUGDVFDWyOLFDVHGDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDV,QWHUPHGLDGRUHV
como Maria, santos e anjos, associados aos encantados africanos, novamente são acionados, mas em contexto de luta comum contra a opressão.
Considerando-se, entretanto, que os movimentos recentes de




Danièle Hervieu-Léger, O peregrino e o convertido. A religião em movimiento, Petrópolis: Vozes,
S
Oliveira, Orixás.
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)LJXUD)HVWDGH6DQWD%iUEDUD,DQVm,JUHMDGH1RVVD6HQKRUDGR
Rosário dos Homens Pretos, Pelourinho, Salvador, Bahia
)RQWe Tribuna da Bahia, 6DOYDGRU, 02122013

D¿UPDomRpWQLFRUDFLDOTXHVWLRQDPDVLGHRORJLDVGR%UDVLOFRPRSDtV
mestiço, sincrético e igualitário, o apelo católico da Pastoral Afro pode
VRDU SDUD PXLWRV FUtWLFRV H PLOLWDQWHV FRPR XPD QRYD HVWUDWpJLD GH
imposição de uma ideologia religiosa branca dominante, que mantém
hierarquias, ainda que levada a cabo por agentes pastorais negros.
$)LJXUDSRGHIRUQHFHUXPDERDPHWiIRUDGHVVDFUtWLFD'XUDQte uma festa de Iansã-Santa Bárbara, citada anteriormente, o padre da
,JUHMD&DWyOLFD SDUGR" HQFRQWUDVHQXPDSRVLomRVXSHULRUHVHFXUYD
para baixo para receber das mãos de uma mulher de cor preta (praticante
GDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDV" D³RIHUHQGD´GRDFDUDMpGH,DQVmTXHVH
torna “oferta” no altar de Santa Bárbara. Seus braços erguidos para o
alto encontram-se com os braços do religioso que se curva para baixo.
'HIDWRTXDQGRVHWUDWDGHDFLRQDUVtPERORVGDKHUDQoDDIULFDQDQR
%UDVLODVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVDLQGDTXHGHFODUDGDPHQWHSUDWLFDGDVSRU
XPDSDUFHODLQ¿QLWDPHQWHPHQRUGDSRSXODomR  JDQKDPSDSHOGH
destaque. Esse destaque é, entretanto, maior para o candomblé e menor para
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a umbanda, o que parece corresponder à variação de cor entre os membros
GHVVDVGHQRPLQDo}HV(PERUDR&HQVRQmRHVSHFL¿TXHDVYDULDo}HVGHQDomR
(rito religioso) às quais os adeptos do candomblé pertencem, sabemos que as
heranças tradicionais iorubás (ou jeje-nagôs) são vistas como mais próximas
de uma “origem” tida como “pura” ou “autêntica” (“pedaços da África” no
Brasil)HSRUWDQWRPDLVDSWDVDRVHXXVRSROtWLFRVHMDSHORPRYLPHQWR
negro, seja pelo Estado que busca atender às suas demandas por meio de
LQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLDOL]DomRHYDORUL]DomRGDPHPyULD$)LJXUD
DSUHVHQWDRFRQWtQXRGDVUHOLJL}HVWUDWDGDVQHVWHHQVDLRFRPVXDVSULQFLSDLV
HQWLGDGHVHDViUHDVGHLQÀXrQFLDGRVPRYLPHQWRVQHJURV
O candomblé angola, por cultuar divindades originárias dos povos
EDQWRVHGRVFDERFORVHQWLGDGHVTXHUHSUHVHQWDPRVHVStULWRVGDSRSXODomR
LQGtJHQDEUDVLOHLUDGHVIUXWDGHPHQRVSUHVWtJLR(DXPEDQGDPHQRVDLQGD
Esse imaginário que pesa sobre a umbanda coincide com os dados do Censo
que apontam ser essa denominação “a mais branca” do segmento religioso
afro-brasileiro, e a segunda mais branca no plano nacional. Imaginário, aliás,
presente desde a formação dessa religião nos grandes centros urbanos do SuGHVWH6HR³HPEUDQTXHFLPHQWR´GDVWUDGLo}HVQHJUDV²RX³DPRUWHEUDQFD
do feiticeiro negro”,SDUDFLWDURHPEOHPiWLFRWtWXORGROLYURGH5HQDWR2UWL]
sobre esse processo — que a umbanda patrocinou nas primeiras décadas
do século XX atraiu a classe média branca e garantiu seu sucesso, hoje é
um fardo que pesa contra si, quando se trata de articular esse imaginário ao
movimento de resgate “étnico-religioso”. Isso talvez seja um dos fatores que
explica o seu decréscimo em comparação com o candomblé, que cresce se
“empretecendo” cada vez mais do ponto de vista populacional e ideológico,
LQGHSHQGHQWHPHQWHGDUHJLmRGRSDtVREVHUYDGD3RUHVVDVFDUDFWHUtVWLFDV
a umbanda estaria, em tese, mais alinhada com o movimento negro católico,
TXHHQFRQWUDULDQHODXPDFRQÀXrQFLDPDLRUGRVYDORUHVPRUDLVFULVWmRV
Roger Bastide, O candomblé da Bahia: rito nagô, São Paulo: Nacional, S
Renato Ortiz, A morte branca do feiticeiro negro5LRGH-DQHLUR9R]HV

 /XFLDQD'XFFLQLH0LULDP5DEHORPRVWUDPTXHDGLVWULEXLomRSRUFRUGDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVQD
SRSXODomRGRVHVWDGRVVHJXQGRR&HQVRGHFRQ¿UPDDWHQGrQFLDLGHQWL¿FDGDQRSODQRQDFLRQDO
GHKDYHUXPDPDLRUSUHVHQoDGHSUHWRVQHVVDVUHOLJL}HVLQGHSHQGHQWHPHQWH³GDSDUWLFLSDomRGLIHUHQFLDO
GHVWHVHJPHQWRQDSRSXODomRORFDO´$¿UPDPTXH³HPERUDHVVHVGDGRVQmRSHUPLWHPFRQFOXLUGH
PRGRLQHTXtYRFRDH[LVWrQFLDGHXPDFRUUHODomRHQWUHSURFHVVRVGHYDORUL]DomRGDLGHQWLGDGHQHJUD
HSHUWHQoDjVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVVmRXPIRUWHLQGtFLRGHTXHHVWDUHODomRSRGHH[LVWLU´/XFLDQD
'XFFLQLH0LULDP5DEHOR³$VUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVQR&HQVRGH´LQ)DXVWLQR7HL[HLUDH
Renata Menezes (orgs), Religiões em movimento 3HWUySROLV9R]HV S
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ÈUHDGHLQÀXrQFLDGR0RYLPHQWR

ÈUHDGHLQÀXrQFLDGR

dos Povos de Matrizes Africanas

Movimento Negro Evangélico

Candomblé

Candomblé

jeje-nagô

angola

Orixá / Vodum

Inquice

Caboclo

Evangélicos
(de missão e pentecostais)

Preto-Velho

([X

'HXV

3RPEDJLUD

)LOKR -HVXV 

(QFRVWR

(VStULWR6DQWR

0DULD
Anjos e
Santos

Demônio

(Direita) “mais luz”

Umbanda

“menos luz”

Catolicismo

(Esquerda)
ÈUHDGHLQÀXrQFLDGD3DVWRUDO$IUR%UDVLOHLUD&DWyOLFD

'HTXDOTXHUIRUPDHVVDVGHQRPLQDo}HVDIUREUDVLOHLUDVSUHWHULGDV
WHQGHPDUHDJLUHMipSRVVtYHOSUHVHQFLDUPRVXPSURFHVVRGHUHDIULFDQL]DomRGDVWUDGLo}HVEDQWRVHDOJXPDVWUDQVIRUPDo}HVULWXDLVQDXPEDQGD
8PH[HPSORGRSULPHLURFDVRYHUL¿FDGRHP6mR3DXORpRWHUUHLUR,Q]R
Tumbansi liderado pelo tata (pai) Walmir Damasceno (Katujanvensi) que,
por meio de suas viagens a Angola e da formação de uma rede religiosa
com sacerdotes dessa região da África, tem procurado aproximar o culto
praticado em sua comunidade no Brasil dos ritos africanos apreendidos
e aos quais vem se submetendo.
No segundo caso, as mudanças na visão da participação dos escravizados no processo de combate à escravidão que levaram a escolha
GDGDWDGHGHQRYHPEURHPGHWULPHQWRGRGLDGHPDLRSDUDDV
FHOHEUDo}HVGDFRQVFLrQFLDQHJUDWHPJHUDGRQDXPEDQGDLQGtFLRVGH
XPDUHFRQ¿JXUDomRGRSDQWHmRQRVHQWLGRGH³UHVVXVFLWDU´R³IHLWLFHLUR
QHJUR´eRTXHSDUHFHRFRUUHUHPDOJXQVWHUUHLURVQRVTXDLVVHYHUL¿FD
uma mudança no modo pelo qual os pretos-velhos se apresentam e são
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YLVWRV(VVDVHQWLGDGHVFXMDSULQFLSDOIHVWDRFRUUHHPWRUQRGRGLD
GHPDLRVmRIHVWHMDGDVFRWLGLDQDPHQWHHVHPDQLIHVWDPFRPRHVStULWRV
de velhos africanos escravizados que, em geral, morreram no cativeiro.
São sábios, generosos, bons conselheiros e conciliadores. UltimamenWHSRUpPWDPEpPVHPDQLIHVWDPFRPRHVStULWRVGHQHJURVUHYROWRVRV
TXLORPERODV  TXH WHULDP PRUULGR HP UHEHOL}HV H IXJDV GR FDWLYHLUR
LQGLFDQGRXPDJXLQDGDSDUDRLGHiULRSURGX]LGRSHOD¿JXUDGH=XPELGRV
Palmares, cuja imagem, aliás, passou a frequentar os altares umbandistas
ao lado da imagem da escrava Anastácia.
O movimento negro evangélico encontra na cor de sua população
XPDYDQWDJHPPDVTXHVHUHYHODWDPEpPXPDGL¿FXOGDGH3RVVXLR
WUXQIRGHWHUVXSHUDGRDVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVHGHDSUHVHQWDUXP
maior contingente de população preta e parda. Mas essa população
cresceu justamente entre as igrejas pentecostais que se especializaram,
principalmente as neopentecostais, na batalha contra os afro-brasileiros,
FXMDVWUDGLo}HVUHOLJLRVDVWrPVLGRUHFRQKHFLGDVQDV~OWLPDVGpFDGDVSHODV
várias instâncias do Estado brasileiro como patrimônio cultural inalienáYHO,VVRGL¿FXOWDFHUWDPHQWHRREMHWLYRGHVHURPSHUFRPD³WUDGLomR´
do Brasil como um “vasto terreiro” ou com o “mito do candomblé” que
a sustenta.1mRpVHPPRWLYRTXHFRPEDWHPVHPSUHTXHSRVVtYHOR
ensino nas escolas do tema “história e cultura africana e afro-brasileira”
/HLQ 6REHVVDYLVmR³FXOWXUD´H³UHOLJLmR´VHLPEULFDP
estando a primeira contaminada pela segunda. Para o movimento negro
evangélico, é preciso lutar por essa separação, combatendo quem a
SURPRYHLQFOXVLYHRSUySULR(VWDGRSRUPHLRGHVXDVSROtWLFDVGHSDtrimonialização e salvaguarda. Nesse caso, é preciso “desculturalizar” o
segmento afro-brasileiro para garantir, no meio evangélico, a construção
GHXPDYLVmR³pWQLFRUHOLJLRVD´OHJtWLPD
Um exemplo é esclarecedor. A Prefeitura de Salvador, como parte
da restauração do Dique do Tororó, patrocinou a construção de estátuas
UHSUHVHQWDQGRRVRUL[iVTXHIRUDP¿[DGDVVREUHDViJXDVMiTXHQDTXHOH
espaço os praticantes do candomblé, desde pelo menos o século XIX,




Souza, “Escrava Anastácia”.
Macedo, Orixás.
Oliveira, A religião.
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)LJXUD.DWXYDQMHVL :DOPLU'DPDVFHQRGHWHUQREUDQFR DRODGRGR
UHL VRED GR%DLOXQGRHP$QJROD
)RQWe KWWSLQ]RWXPEDQVLRUJKRPe!

entregam oferendas. Houve oposição dos evangélicos, que argumentaram que um órgão público de um Estado laico não poderia patrocinar
VtPERORVGHXPDUHOLJLmRHVSHFt¿FD(PUHVSRVWDRSUHIHLWRDOHJRXTXH
as estátuas dos orixás não referendavam uma religião enquanto tal, mas
uma cultura da qual faziam parte. Na cultura baiana, os orixás tornaram-se
VtPERORVFRQVDJUDGRVHDORFDOL]DomRGRVSULQFLSDLVWHUUHLURVHPTXHVmR
FXOWXDGRVHVWiGLVSRQtYHOQRPDSDWXUtVWLFRR¿FLDOGDFLGDGHDVVLQDODGRV
como pontos de interesse cultural.3RURXWURODGRUHFHQWHPHQWH  
D&kPDUD0XQLFLSDOGH6DOYDGRUDSURYRXDFRQVWUXomRGHXPD%tEOLD
gigante no mesmo dique, que deverá ser sancionada ou não pelo prefeito.
Dessa vez, foram os representantes evangélicos que usaram o “argumento
ODLFR´GH³FXOWXUDOL]DU´VXDUHOLJLmRD%tEOLDUHSUHVHQWDDIpHD³FXOWXUD
cristã” que o povo baiano também comunga.





Jocélio Teles dos Santos, O poder da cultura e a cultura no poder. A disputa simbólica da her
ança cultural negra no Brasil6DOYDGRU(GIXED5RJHU6DQVL)HWLVKHV 0RQXPHQWV
$IUR%UD]LOLDQ$UWDQG&XOWXUHLQWKHWK&HQWXU\1HZ<RUN%HUJKDKQ%RRNV
Tribuna da Bahia6DOYDGRUKWWSZZZWULEXQDGDEDKLDFRPEU/instalacao-de-biblia-gigante-no-dique-do-tororo-aprovada-naFDPDUD!DFHVVDGRHP
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&RQVLGHUDo}HV¿QDLV
7UD]LGDVFRPSXOVRULDPHQWHjV$PpULFDVDVUHOLJL}HVGHJUXSRVORFDLV
na África romperam suas fronteiras étnicas e se universalizaram para
além das redes locais familiares, dando origem às estruturas religiosas
complexas e hoje vistas como um dos principais fenômenos da diáspora
QHJUD0DVVHULDSRVVtYHOIDODUPRVUHWURDWLYDPHQWHHPWHUPRVGH³UHOLJL}HVDIULFDQDV´VHRVJUXSRVpWQLFRVTXHDVWHULDPIRUPDGRVHTXHUVH
viam pertencentes aos coletivos nos quais eles e seus descendentes foram
HQTXDGUDGRV"(PDLVDLQGDRTXHGL]HUGDFODVVL¿FDomRGHVXDVSUiWLFDV
cosmológicas vistas por meio de termos como “religião”, “seita”, “culto”
etc. que traduziram e reduziram suas experiências de participação integraWLYDHQWUHDVFRLVDVHSHVVRDVGHVWHHGHRXWURVPXQGRV"$RTXHSDUHFH
HVVDVFRVPRORJLDVVyVHWRUQDUDP³DIULFDQDV´SRUDPSOLDomRDRVDtUHP
GHVHXVDJUXSDPHQWRVHVSHFt¿FRVHTXDQGRYLVWDVGHVGHD$PpULFDH
³UHOLJL}HV´SRUUHGXomRGHVHXFDPSRGHDomRDXPDiUHDHVSHFt¿FDGD
experiência social e existencial na modernidade. Processo semelhante
WDPEpPVH GHX FRPDV GHQRPLQDo}HVJHQHULFDPHQWHFODVVL¿FDGDVGH
³UHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDV´TXHUHVXOWDUDPGHXPDH[SHULrQFLDSUHGRPLQDQWHPHQWHEUDVLOHLUDDLQGDTXHSRVVDPRVLGHQWL¿FDUDVRULHQWDo}HV
cognitivas nas fontes africanas de referência.2QRYRWHUPRFODVVL¿FDWyULR²³UHOLJL}HVGHPDWUL]DIULFDQD´²SDUHFHGHVVDYH]IRUQHFHU
mais uma “volta do parafuso” neste “efeito looping” da cultura que se
GHEUXoDVREUHVXDVSUySULDVWUDQVIRUPDo}HVHPEXVFDGHWHUPRVHVWiYHLV
PDWUL]" TXHSRVVDPJDUDQWLUQH[RVRXFRQH[}HVVLJQL¿FDWLYDVHQWUH
experiências do passado em função de demandas do presente e vice-versa.
De qualquer forma, ao se tornarem abertas ao mundo, essas cosmologias transformaram-se, e a articulação entre grupo étnico e “pertença”
perdeu sua força no passado exatamente para dar força à ampliação de
suas comunidades multiétnicas de pertença. Entretanto, expulsas pela
porta dos fundos, as “bases étnicas” dessas religiosidades voltam pela
porta da frente, articuladas em discursos e práticas nos quais “cor” e
“religião” assumem um peso importante, sobretudo perante os processos
reivindicatórios do Brasil contemporâneo.


Sidney Mintz e Richard Price, 2QDVFLPHQWRGDFXOWXUDDIURDPHULFDQD, Rio de Janeiro: Pallas,
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Assim, pode-se dizer que, no âmbito dos três campos observados
neste ensaio, por meio de processos nomeados de “culturalização”, “inculturaçao” e “desculturalização” da religião, seus agentes vivem um
GLOHPDHQWUHFRQYLFo}HVUHOLJLRVDVHSROtWLFDVGHDSHORpWLFRHpWQLFR6H
uma “ala negra” da Igreja Católica quer abrir as portas para os orixás
inculturando-os, alguns terreiros querem se separar dela, consequência
em parte do discurso de repúdio ao sincretismo e à mestiçagem elaborado
em certos segmentos do candomblé e do movimento negro. Para esses
segmentos, mostrar que essas “religiosidades” pertencem a uma “matriz africana” é também uma forma de tentar reverter o efeito deletério
provocado pela diáspora forçada e de neutralizar o impacto sofrido em
vista do conceito de religião ocidental. Por isso é preciso “culturalizar”
a vida dos povos tradicionais de terreiro, que devem ser vistos como
FRPXQLGDGHVHP TXH R FRQFHLWRGH UHOLJLmRHP VL p LQVX¿FLHQWHSDUD
GH¿QLUVXDFRPSOH[DH[SHULrQFLDVRFLDO$IRUoDGHVVD³FXOWXUDOL]DomR´
TXHWHPUHQGLGRjVUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVDOJXQVEHQHItFLRVHPWHUPRV
GHSROtWLFDVS~EOLFDVGHSDWULPRQLDOL]DomRHVDOYDJXDUGDpSHUFHELGDSHOR
PRYLPHQWRHYDQJpOLFRQHJURFRPRXPGHVD¿RSDUDVXDSUySULDDomR
SURVHOLWLVWDHSROtWLFD$WpPHVPRSRUTXHVHDRUGHPQHVVHPRYLPHQWR
é fazer com que seus adeptos se afastem dos terreiros, é nas populosas
igrejas neopentecostais que essa tarefa tende a fracassar, quando as enWLGDGHVDIUREUDVLOHLUDVVHDSUHVHQWDPQRFRUSRGRV¿pLVFRPRGHP{QLRV
muitas vezes vistos como “hereditários”. Então, é preciso mostrar que
RVWHUUHLURVQmRVmRRV³PHOKRUHV´SHGDoRVGDÈIULFDQR%UDVLO³GHVculturalizá-los” seria retirar deles o monopólio de um saber tradicional,
no qual religião e cultura se acoplam formando um patrimônio que até
mesmo o Estado reconhece e protege.
7HUPLQRFRPXP~OWLPRH[HPSORGHVVDUHÀH[LYLGDGHGHFDWHJRULDV
TXHRVXVRVGDFXOWXUDHGDSROtWLFDSRGHPQRVGDU$)LJXUDLOXVWUD
um material divulgado por um órgão federal que contém Orientações e
$o}HVSDUDD(GXFDomRGDV5HODo}HVeWQLFR5DFLDLV
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)LJXUD/LQKDGHIUHQWH ,DQVmH2JXP
&ROeomR SDUWLFXODU 0DULD GDV *UDoDV 6DQWRV74

A cena nos remete a um conhecido modelo de passeata reivindicatória na qual os militantes caminham em espaço público, formando
uma combativa linha de frente e dando os braços uns aos outros em sinal
de união e força. Nesse caso, note-se que os ativistas negros caminham
ao lado de dois orixás, Ogum e Iansã, entidades guerreiras do fogo que,
nos terreiros, dançam e guerreiam empunhando suas armas de ferro: a
espada e a adaga.
Essa imagem seria improvável para a maioria dos ativistas poOtWLFRVGRVDQRVGHFRPRYLPRVDFLPD3ULPHLURSRUFRORFDUD
UHOLJLmRQDOLQKDGHIUHQWHFRPRDOLDGDQRFRPEDWHSROtWLFR6HJXQGR
por selecionar uma dada religião “subalternizada” que se organiza por
uma lógica comunitária e que, raramente, era vista no espaço público


SECAD, 2ULHQWDo}HVH$o}HVSDUDD(GXFDomRGDV5HODo}HVeWQLFR5DFLDLV%UDVtOLD0LQLVWpULR
GD(GXFDomR6HFUHWDULDGH(GXFDomR&RQWLQXDGD$OIDEHWL]DomRH'LYHUVLGDGH )LJXUD
da quarta capa).
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IRUPXODQGRUHLQYLQGLFDo}HVTXHQmRGLVVHVVHPUHVSHLWRDRVHXSUySULR
funcionamento enquanto religião.
Mas, se a presença dos deuses do candomblé nessa imagem indica
que a “força simbólica” dos orixás guerreiros sai do terreiro e vira “moELOL]DomRGHYHUGDGH´GRVKRPHQVQDHVIHUDSROtWLFDFRQYLGRROHLWRUD
YHUWDPEpPHVVDFHQD³GHVGHGHQWUR´RXVHMDRTXHHODVLJQL¿FDQR
interior do terreiro, sem “as aspas” que adquiriu no espaço público.
Nos terreiros, o ato de um orixá entrelaçar seus braços com os de
uma pessoa e assim caminhar acontece em momentos especiais, quando
a divindade escolhe essa pessoa e, por meio desse gesto, indica que a está
entronizando em um alto posto hierárquico da comunidade. O quadro
exibe, assim, uma curiosa circularidade de sentidos na qual as lógicas
simbólicas locais do terreiro (orixás da luta, empoderamento de adeptos
HWF FDPLQKDPDRODGRGHXPDSUiWLFDSROtWLFDGHUHLYLQGLFDomRS~EOLFD
GHGLUHLWRV SDVVHDWDGHUXD 'RLVSODQRVRUHOLJLRVRHRSROtWLFRTXHVH
comunicam mutualmente e dissolvem suas fronteiras.
1XPQtYHOPDLVyEYLRWDOYH]HVVDLPDJHPTXHLUDGL]HUTXHVHDV
UHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVDVVLPFRPRRXWURVVtPERORVGHRULJHPQHJUD
tiveram um papel importante no estabelecimento da cultura e da identidade nacionais, os grupos negros que foram um dos seus principais gestores
ainda se encontram em situação de desvantagem social e econômica
e, principalmente, colocados à margem do protagonismo a que teriam
GLUHLWR(VREDyWLFDGHVVDVSRSXODo}HVpFKHJDGDDKRUDGHUHOLJLmR
FXOWXUDHSROtWLFDHQWUHODoDURVEUDoRVHOXWDUSRUPDLVMXVWLoDVRFLDO
5HFHELGRHPHDSURYDGR
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Resumo
Nas últimas décadas, vários grupos religiosos têm se posicionado sobre a relação
entre “identidade negra”, cultura e religião. Neste ensaio, pretendo apresentar
algumas tendências do debate contemporâneo entre o campo religioso afro-brasileiro, o movimento negro católico e o evangélico. Sugiro que esse debate se
FRQVWUyLDSDUWLUGHSRVLo}HVJHVWDGDVQDVUHODo}HVGHXQVFRPRVRXWURVHFRPDV
SROtWLFDVS~EOLFDVYROWDGDVSDUDDSDWULPRQLDOL]DomRGRVVtPERORVGDVKHUDQoDV
africanas no Brasil.
Palavras-chave: UHOLJL}HV DIUREUDVLOHLUDV  FDWROLFLVPR  HYDQJpOLFRV 
movimento negro - identidade negra.
Abstract
In recent decades, various religious groups have positioned themselves with
UHJDUG WR WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ ³EODFN LGHQWLW\´ FXOWXUH DQG UHOLJLRQ ,Q
WKLVHVVD\,SUHVHQWVRPHWUHQGVLQWKHFRQWHPSRUDU\GHEDWHEHWZHHQWKH$IUL
FDQ%UD]LOLDQUHOLJLRXV¿HOGWKHEODFN&DWKROLFDQGHYDQJHOLFDOPRYHPHQWV,
suggest that this debate is constructed from gestated positions in relation to each
other as well as the public policies directed towards the patrimonialization of
V\PEROVRI$IULFDQKHULWDJHLQ%UD]LO
Keywords: $IULFDQ%UD]LOLDQV UHOLJLRQV  &DWKROLFLVP  HYDQJHOLFDOV 
EODFNPRYHPHQWEODFNLGHQWLW\
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