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RESUMO
Esta dissertação investiga a relação entre as doutrinas cristãs e a escola a partir da introdução
da História e Cultura Africana como conteúdo obrigatório com a Lei Federal 10.639/03. A
pesquisa começou a ser desenvolvida em 2008, em uma escola da Rede Pública Estadual
Baiana, localizada no subúrbio Ferroviário de Salvador, cumprindo diferentes objetivos ao
longo desses anos. Em sua última fase, esta que compõe os dados para a dissertação ora
apresentada, a pesquisa teve por objetivo compreender as negociações e conflitos entre a
educação religiosa familiar e a educação formal dos alunos. O ponto de partida do trabalho
deu-se em 2008 e, naquele momento, a pesquisa concentrou-se em descobrir os motivos de
tamanha resistência diante das aulas e atividades ligadas à África, chegando-se a conclusão de
tratar-se de uma resistência ‘localizada’ entre um grande número de alunos evangélicos,
convertidos ou frequentadores de variadas denominações – auto-denominados “cristãos”.
A pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa, com técnicas que privilegiavam uma
aproximação com a experiência dos atores envolvidos: pais, filhos, professores. Para além
das observações e dados coletados em fase anterior a esta pesquisa, realizou-se um Censo
Religioso no Colégio Estadual Sete de Setembro com 945 alunos, dos diferentes níveis do
Ensino Básico: Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. Os
conflitos e negociações existentes puderam ser medidos e avaliados a partir de um trabalho de
cunho etnográfico, com observações sistemáticas realizadas na própria escola, em sala de aula
e na confrontação dos estudantes evangélicos com os Projetos Educacionais/Culturais
promovidos pela escola, em que a presença e participação gerava muitos conflitos. Foi
realizado um grupo focal com membros (pai, mãe ou responsável) das famílias de estudantes
cristãos de diferentes denominações. Foram aplicados 40 questionários a professores e
funcionários e feito um levantamento de publicações sobre “Orientações” a Jovens da Casa
Publicada Assembléia de Deus e Associação de Bíblias e Tratados Torre de Vigia. Tais
documentos foram analisados à luz de um método de análise documental.
Este conjunto de dados serviu para compreender as estratégias desenvolvidas pelas igrejas e
famílias a fim de contribuir com os fiéis que adentram nos espaços de educação formal
deparando-se com discursos contrários a sua fé. A análise dos dados da pesquisa mostrou que
as igrejas vêm preparando seus fiéis para interagirem nos espaços de educação, reivindicando
sua presença, negociando a participação nas atividades da escola – do fardamento escolar ao
calendário festivo. Estratégias de convivência são criadas, que vão modificando o olhar das
famílias cristãs, provocando adequações a esses espaços e ao fazer pedagógico das
instituições de ensino que precisam, considerar as particularidades vigentes em seu conjunto,
buscando administrá-las de forma adequada e coerente.

Palavras-Chave: Lei 10.639, Escola, Religião, Conflito.
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ABSTRACT
This dissertation investigates the relationship between Christian doctrines and the school from
the introduction of African History and Culture as the mandatory to Federal Law
10.639/03. The survey was first developed in 2008 in a Public School Network State of Bahia,
located in the suburb of Salvador Railway, serving different purposes over the years. In its last
phase, the data that makes up for the thesis presented here, the research aimed to understand
the negotiations and conflicts between family religious education and formal education of
students. The starting point of the work took place in 2008 and at that time, research focused
on discovering the reasons for such resistance to the lessons and activities related to Africa,
reaching the conclusion that this is a strength ' located 'between a large number of evangelical
students, converted or patrons of various denominations - self-styled "Christians".
The research followed a qualitative approach, using techniques that favored a rapprochement
with the experience of the actors involved: parents, children, teachers. In addition to the
observations and data collected in the previous phase of this research, carried out a census in
the State College Religious Seven September with 945 students of different levels of Basic
Education: Elementary Education II, High School and Youth and Adults. The existing
conflicts and negotiations could be measured and evaluated from an ethnographic study with
systematic observations carried out at the school, classroom and students' confrontation with
the evangelical Projects Educational / Cultural promoted by the school, where the presence
and participation generated many conflicts. We conducted a focus group members (parent or
guardian) of the families of students from different Christian denominations. 40
questionnaires were administered to faculty and staff and a survey of publications on
"guidelines" the Youth House Posted Association and Assembly of God Bible and Tract
Watchtower. These documents were analyzed according to a method of documentary analysis.
This data set was used to understand the strategies developed by the churches and families to
contribute to the faithful who enter in the areas of formal encountering arguments against
their faith. The analysis of survey data showed that the churches have been preparing his
followers to interact in spaces of education, claiming their presence, negotiating participation
in school activities - from school uniforms to the festival calendar. Strategies for coexistence
are created, which will modify the look of Christian families, causing adjustments to these
spaces and to make teaching of educational institutions that need to consider the particular
force as a whole, seeking to manage them properly and consistently.
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1. INTRODUÇÃO

A Lei 10.639 é uma ação que se insere num quadro de políticas que visam reparar uma
identidade histórica e cultural até então negada nas instituições de ensino onde a História e a
Cultura da África foram sempre vista num segundo plano 1. Além de proporcionar o resgate
dessa história, a Lei tem como proposta a revalorização de uma rica herança cultural, em prol
da construção de um sentimento de pertença do povo afrodescendente com a sua
ancestralidade. No entanto, reconstruir os significados desta pertença e restituir valores a um
sistema cultural que durante séculos foi negado enquanto qualquer “referência”, é um árduo e
longo trabalho.
Nas escolas, não tem sido óbvio o reconhecimento da História e Cultura da África,
como fundamentais para o entendimento das nossas raízes históricas.

As diversas

‘identidades religiosas’ têm se revelado como um dos principais entraves desse processo. A
associação da cultura de matriz africana ao Candomblé constitui-se no principal ponto de
tensão na implantação da Lei. O fato é que o contexto de maior resistência e preservação da
cultura africana foram os espaços religiosos. Assim, não há diálogo no que diz respeito à
cultura negra sem que o aspecto religioso esteja presente, o que acaba gerando distanciamento
da mesma por parte de instituições contrárias à sua ideologia. Os evangélicos2, por exemplo,
para se assumirem como cristãos, faz-se necessária a negação de determinados aspectos
culturais diretamente ligados às suas raízes ancestrais 3 e aceitar o que lhe impõe a visão do
evangelho – na acepção nativa, a Palavra – anunciada e ditada nos cultos. Saídos dos templos

1

A Lei 10.639/2003 e, posteriormente, a Lei 11.645/2008, que dá a mesma orientação quanto à temática
indígena, não são apenas instrumentos de orientação para o combate à discriminação. São também Leis
afirmativas, no sentido de que reconhecem a escola como lugar da formação de cidadãos e afirma a relevância da
escola promover a necessária valorização das matrizes culturais que fizeram do Brasil o país rico, múltiplo e
plural que somos. (Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das
Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana – Ministério da
Educação – SEPPIR. 2009, p.3) Apesar da Lei 11.645/2008 ter agregado a 10.639/2003, o presente trabalho se
detém especificamente a problemática acerca do Ensino de História e Cultura Africana. Além disso, se reporta a
atividades anteriores às Leis citadas.
2
Vale salientar que baseada nos conceitos de cristianismo/protestantismo apresentado por Elizete da
Silva(2010), durante todo o texto é utilizado o termo cristão para identificar todos que estão inseridos no campo
que fazem parte de religiões de matriz cristã independente da denominação que faça parte. No entanto, ao me
referir ao cristão protestante, com base no conceito de identidade religiosa proposoa por Lívia Fialho Costa
(2002), o termo evangélico vem sendo utilizado como forma de diferenciar nesses grupos os cristãos protestantes
pentecostais e/ou neopentecostais que assim se autoidentificam no dia a dia.
3
Nesse caso, estou chamando atenção para a proposta de identidade cultural a partir das políticas de reparação
que perpassa pelo viés do reconhecimento da cultura de matriz africana como base para afirmação da identidade
negra no Brasil. Para discutir o conceito de identidade e identidade cultural, tomo como referências Hall(2006),
Bhabha(2007) e Castells(2008).
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e das relações com a comunidade religiosa, os evangélicos vêem-se diante do mundo secular,
no qual as intituições, aí compreendidas as escolas, guardam referências alheias à realidade e
éticas do templo religioso. Uma vez presente na escola, ele precisa conhecer outras culturas,
dialogar com a diversidade desse espaço com respeito e compreensão. Por outro lado, a
liberdade permitida ao homem moderno contribuiu para que a sua leitura e interpretação de
mundo, possa ser a que lhe convém, e, portanto, há a construção de novas identidades nessa
complexa realidade.
Como interagir nesse espaço cultural plural e conflituoso que é a escola? Como
discutir cultura negra numa escola com a maioria de alunos cristãos que nega e demoniza essa
cultura? E sendo essa cultura parte obrigatória do currículo escolar respaldada na Lei Federal
10.639/03, quais as estratégias utilizadas pela família evangélica para dialogar com a escola,
uma vez que essa é prioridade na educação de seus filhos? É da necessidade de buscar
respostas a essas questões, na tentativa de fazer valer a Lei 10.639/03 na sala de aula e
provocar as instituições de ensino de forma a atentarem para essa problemática, que surge o
meu objeto de pesquisa no mestrado.
Há cinco anos, venho perseguindo esse tema reflexo de uma curiosidade aflorada na
relação direta com a Educação Pública Estadual na condição de professora de História no
Ensino Básico, no Colégio Estadual Sete de Setembro que tem desde a sua fundação, em
2000, um representativo percentual de alunos cristãos4.
Para além da relação de educadora, a convivência em uma família plurirreligiosa,
tendo como base de sua organização a forte figura de minha avó materna, cristã protestante
congregando na Assembléia de Deus. A proximidade com essa figura notável levou-me a
conhecer e dialogar com seus valores e crenças, assim como a influência desses em nosso
cotidiano familiar. Uma vez em contato com essa realidade na escola, a curiosidade aumentou
e, a partir das conversas com minha avó, passei a refletir a posição desse cristão na escola,
suas dúvidas, conflitos e dissabores com a necessidade de inserir-se no mercado de trabalho,
tendo que dialogar com as práticas e conteúdos escolares muitas vezes distantes de sua
realidade ideológica, desde a questão estética que perpassa muitas vezes pelo fardamento
escolar 5, até os próprios conteúdos e atividades pedagógicas.
4

Ressalto aqui uma percepção a partir da observação durante as aulas e diálogos travados com os alunos que já
naquele momento – 2002/2003- permitia identificar os grupos religiosos presentes nesse espaço, só sendo
confirmada essa hipótese em 2008 com o primeiro trabalho de pesquisa e posteriormente em 2010 com o censo
realizado na escola.
5
Na Assembléia de Deus, como em outras denominações, as meninas por conta da doutrina, não podem utilizar
calça, tendo que pedir autorização para o uso da saia, o que para além de tantas outras proibições a fazem
perceptivelmente diferentes nesse contexto.
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Em 2002, iniciei o trabalho com a cultura negra na escola que se firmou com a
chegada da Lei 10.639. Os conflitos foram tomando corpo, e as discussões ficando cada vez
mais complexas, inclusive com a presença de pais e muitas vezes interferência de
funcionários cristãos nas atividades, e nos conteúdos discutidos durante as aulas.
Em 2008, como forma de respaldar o discurso e apropriar-se melhor das questões
ligadas ao tema, iniciei uma especialização em História e Cultura Afro-indígena e nesse
momento debrucei-me em uma pesquisa, tendo como objeto o Colégio Estadual Sete de
Setembro, com foco nos alunos cristãos e sua resistência ao trabalho com a História e Cultura
de matriz africana. Naquele momento, questionei de que forma é possível construir uma
identidade negra cristã, com base na proposta da Lei 10.639/03, uma vez que os alunos
resistiam ao reconhecimento de uma cultura para eles demoníaca, em vista da sua opinião já
formada a respeito da religiosidade de matriz africana.
Apesar da convivência na escola com diversos grupos cristãos, o universo da pesquisa
delimitou-se a um grupo pentecostal, tendo como sujeitos desse universo, duas comunidades
da Assembléia de Deus6 e trinta e seis alunos de duas turmas do primeiro ano do Ensino
Médio do Colégio Estadual Sete de Setembro.
Esse trabalho baseou-se em atividades intercaladas e paralelas de revisão teórica e
pesquisa de campo, onde a influência da religião foi o alvo de análise à construção da
identidade afrodescendente. Foram utilizadas fontes escritas, como as publicações da CPAD 7
e bibliografia referente à problemática do tema, fontes orais e questionários de intervenção
utilizados na experiência didática. Essa pesquisa de campo realizada em 2008, subdividiu-se
em dois momentos específicos e complementares: o primeiro partiu de uma pesquisa
investigativa nas igrejas da Assembléia de Deus, quando realizei entrevistas e observações em
cultos abertos a visitantes e escolas dominicais nessas igrejas, analisando o comportamento e
o discurso de seus membros dentro e fora delas. Vivenciar esse universo e colocar-se no lugar
do evangélico nesses momentos de fé foi de fundamental importância para dar início ao
segundo momento em sala de aula, que se constituiu de três etapas: identificação e
reconhecimento das turmas com aplicação de um pré-teste; intervenção pedagógica, contendo
um planejamento do conteúdo programático com foco na religião e debate dos temas em
grupo; e, por fim, avaliação e constatação da dificuldade desse reconhecimento afro
6

A decisão por trabalhar com a Assembléia de Deus, inicialmente se deu por conta de já ter certo conhecimento
de sua doutrina devido ao contato como minha avó materna, como já havia citado e, por se perceber tratar-se de
um grupo de maior representatividade na escola tanto no que diz respeito aos alunos, quanto aos funcionários
pertencentes a essa denominação, que por sua vez exerciam certa influência entre os alunos. Depois, para minha
surpresa, o censo de 2011 confirmou esses como maioria representativa no grupo de alunos pesquisados.
7
Casa Publicadora da Assembléia de Deus.

13
descendente nas denominações evangélicas, por conta da negação dessa cultura através do
pós-teste.
O discurso, o lugar da Palavra entre os evangélicos, bem como seu estilo de vida, a
doutrina e a formação dos sistemas simbólicos e campo religioso (Bourdieu, 2007) foram
aspectos fundamentais de análise que ampararam a compreensão, durante o trabalho de
campo, da formação de identidade dos evangélicos afrodescendentes dessas denominações.
As respostas desse trabalho evidenciaram a dificuldade do cristão em dialogar com a História
e Cultura Africana, por tratar-se de um afronto a sua doutrina. Afinal, tornar-se cristão para
além da questão de fé, requer uma “modelagem” (ELIAS, 1994) que vai desde a questão
estética e ética, refletindo em seu comportamento e posicionamento perante o mundo. Por
outro lado, ficou evidente que o reconhecer-se negro para esses fiéis é algo muito tranquilo,
pois já nesse momento os testes revelaram a percepção desses alunos enquanto negros.
Descortinar essa identidade evangélica pentecostal remeteu-nos a descoberta do
universo religioso do outro e de suas particularidades no que se diz respeito ao seu “eu”
afrodescendente evangélico. Percebe-se que a marca determinada pela cor da pele é inegável e
irreversível, o que o torna afrodescendente independente de onde se encontre e qual o
caminho que siga, a discriminação o acompanha.
Muitas questões ficaram por responder nesse primeiro trabalho e me levaram a
continuar pensando os conflitos travados entre a fé e a escola a partir desses alunos. Refletir
esse universo levou-me a avaliar essas tensões de forma a tentar contribuir com um diálogo
possível no ambiente escolar contemplando a diversidade, sobretudo religiosa. Surge então a
proposta de trabalho desta pesquisa, focando nesse momento a difícil relação entre a Palavra e
a Escola: Negociação e conflito no trabalho com a Lei 10.639/03 8.
As negociações e estratégias desenvolvidas pelas famílias cristãs para dialogarem com
a escola a partir da Lei 10.639/03, e o reflexo disso no cotidiano escolar como um todo é o
principal alvo de preocupação nesse trabalho, e, consequentemente, também, as dificuldades
que a escola pública9 vem enfrentando hoje na implantação da Lei Federal que assegura a

8

Vale lembrar que a LDB - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, já contemplava no artigo 26 §4: O ensino
da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo
brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia.
9
Trato aqui da escola pública, primeiro, por ser o espaço em dialogo e depois, por considerar esse espaço como
laico, garantido por Lei e que deve estar aberto a trabalhar com a diversidade em seu contexto, não permitindo
nenhuma forma de proselitismo.
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obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana em todas as instituições de ensino no
Brasil. 10
Em 2011, o ponto de partida do trabalho foi um censo religioso realizado a partir de
questionários aplicados em todas as turmas de Ensino Fundamental II e Ensino Médio,
totalizando 945 alunos, sendo que apenas 595 questionários preenchidos puderam ser
validados. O censo, conduzido por mim e por um conjunto de pessoas mobilizadas em torno
de sua realização, mais uma vez revelou a predominância da Assembléia de Deus como
denominação cristã de maior representatividade na escola, seguida dos Batistas e em terceiro
lugar Testemunha de Jeová. Dessa vez optou-se por fazer um recorte de trabalho, focando a
Assembléia de Deus e os Testemunhas de Jeová. O primeiro grupo por questões aqui já
discutidas e o segundo não somente por sua grande representatividade, mas por se tratar de
um grupo cristão que possui uma doutrina diferenciada se destacando na participação das
atividades durante o processo de observação na pesquisa. Além disso, como que se quisessem
se impor alguns alunos TJs11, passaram a oferecer brochuras publicadas pela Torre de Vigia
Bíblias e Tratados o que deu inicio ao contato da pesquisadora com essa denominação cristã.12
Assim este trabalho está organizado em cinco capítulos. No primeiro capítulo, Escola
e Diversidade: construindo o problema da pesquisa, buscamos apresentar os motivos e
necessidade desse projeto, como ele se configurou em objeto a partir da relação da
pesquisadora na condição de professora de História no Colégio Estadual Sete de Setembro,
campo da pesquisa, situado no Subúrbio Ferroviário de Salvador, no Bairro de Paripe.
Discute-se o objeto e método de pesquisa, fazendo um breve passeio no campo através da
utilização dos dados contextualizando o problema que revela a pesquisa. Apresentam-se aqui
dados referentes à fundação do Colégio, em 2000, e às particularidades que envolvem a sua
acolhida no bairro, tornando-se ao longo desses onze anos de atuação como uma escola
referência no trabalho com a Lei 10.639/03.
Foi feito um breve histórico do bairro, apresentando a comunidade, apontando
caracteristicamente a sua constituição sociocultural. Para isso, não somente o referencial

10

Vale ressaltar que os dados da primeira pesquisa, realizada em 2008, foi um trabalho quantitativo, qualitativo
experimental, dialogam com todo o texto associado à pesquisa atual que constou de uma etnografia associado a
um levantamento quantitativo, documental e bibliográfico. A relação estabelecida entre os dois momentos da
pesquisa demonstra a importância e complexidade do tema, que ainda tem muito a ser explorado por ser um
campo de grande relevância para a compreensão das relações estabelecidas em educação na contemporaneidade.
11
Testemunhas de Jeová.
12
As observações em campo foi revelando a postura dos alunos Testemunha de Jeová durante as aulas e
participações nas atividades da escola. O estreitamento do contato entre a pesquisadora e esse grupo nas aulas
fez com que os alunos a procurassem e presenteasse com as publicações da Torre de Vigia de Bíblias e Tratados
que acabou sendo adotado como recurso da pesquisa.
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teórico para visualização e compreensão do campo, mas foram utilizados como fontes os
documentos da escola, como o Projeto Político Pedagógico, Atas de Reuniões, quadro de
registro de professores e funcionários como forma de melhor descrever esse espaço. Ainda no
primeiro capítulo, apresentamos como surgiu o Projeto Kayodê em 2002, e qual a necessidade
de, naquele momento, discutir-se uma consciência negra na escola. A realidade da instituição
em 2002, aliada às suas propostas, assim como a resposta dada pelos alunos em sala de aula a
respeito dos temas que abordavam as questões ligadas à negritude e os diversos conteúdos
escolares.
O segundo capítulo: Igreja, Educação e Estado: juntos, separados ou tudo
“misturado”? O Projeto Educacional Brasileiro e a influência da religião na inclusão das
minorias étnicas na escola baiana, propõe uma reflexão acerca de como surge a escola na
Bahia, seu modelo e a quem se destina por direito no processo de colonização. São tratadas
nesse capítulo, como a escola surge de um projeto de educação excludente, onde negros e
índios não foram contemplados. Da colonização aos dias atuais, com a interferência do
cristianismo na educação brasileira, mesmo sendo o Estado laico. As novas propostas de
educação e a contribuição dos movimentos de resistência negra nesse contexto com a adoção
de políticas de reparação que aos poucos vão dinamizando os espaços de educação no País.
Discutimos como anos de exclusão do negro nas instituições de educação foram fundamentais
para a sua invisibilidade no contexto social relegando-o à condição de subalterno, que a
absorve de forma naturalmente pacífica aceitando sua permanência nessa condição e o reflexo
disso na sociedade que não o vê como possibilidade de ascensão social e a importância de se
pensar a escola como um espaço de contra hegemonia.
O terceiro capítulo, “Tá repreendido em nome de Jesus!”- A Lei 10.639 e a influência
da religião no processo de construção da identidade negra é, acima de tudo, um recorte da
primeira pesquisa realizada em 2008. Como e quais grupos sociais emergem na escola e a
influência da religião nessas relações. Faço aqui uma abordagem da Lei 10.639, o seu objetivo
no trabalho com a História e a Cultura Africana e as orientações dadas pelo Plano Nacional de
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Reflito aqui
como a chegada da Lei 10.639/03 no Colégio Estadual Sete de Setembro, veio provocando
mudanças em seus eventos pedagógicos em função do grande número de alunos cristãos. A
dificuldade do negro evangélico em lidar com a cultura de matriz africana não somente no
ambiente escolar, mas em seu cotidiano familiar e religioso, analisando como a modelagem
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desses fiéis na igreja, com as interdições e negação da cultura africana reflete na prática da
escola.
No capítulo quatro, intitulado “Identidades em conflito?! A formação da identidade
evangélica no cotidiano escolar” traz uma apresentação mais sistemática dos dados
quantitativos da pesquisa, focalizando, sobretudo, o resultado do censo religioso. Aqui
discorro a respeito da diversidade cultural e religiosa da escola, mostrando através da
avaliação dos questionários as variadas denominações religiosas que transitam nesse espaço,
confirmando a forte presença de alunos cristãos, assim como o perfil dos professores, gestores
e funcionários, a partir dos dados obtidos em questionários específicos a esses grupos. Após a
identificação dos sujeitos que compõe o universo da pesquisa, apresento a percepção a
respeito da diversidade religiosa e os conflitos na escola dos professores e funcionários, a
partir dos questionários, dialogando com a visão dos pais - grupo focal - sobre a mesma
questão, pontuando o entendimento referente à escola, os conteúdos e projetos desenvolvidos
a partir da Lei 10.639. Utilizando os dados da pesquisa anterior, foi estabelecida uma relação
entre o que pregam as denominações cristãs, utilizando as publicações da CPAD e da
Associação de Torre de Vigia Bíblia e Tratados13, com o que dizem os pais no grupo focal:
como eles pensam/agem acerca de determinados temas trabalhados na escola. Ao final do
quarto capítulo, a proposta é de discutir o reconhecer-se negro nesse ambiente
majoritariamente evangélico.
Mas, quais as estratégias utilizadas pelas famílias para uma boa convivência com a
escola, se esse espaço é democraticamente reconhecido em sua diversidade cultural e
religiosa?
No último capítulo: “ ‘Unindo o Joio ao Trigo’ – Negociando conflitos e delimitando
espaços”, discuto as estratégias desenvolvidas pelas famílias para lidar com o choque entre o
mundo e a santidade. Considerando a diferença entre cristãos e não-cristãos, delimitados a
partir da construção do ser evangélico, e a partir da metáfora do “joio e o trigo”, questiono
sobre como estabelecer uma harmonia entre as diferenças (religiosas, culturais) na escola.
A importância das negociações estabelecidas entre as famílias e as instituições de
educação, assim como as mudanças geradas em torno da flexibilização das opiniões e práticas
implícitas nesse processo ensino-aprendizagem são discutidos nesse capítulo, que utilizando
13

Mais uma vez, me reporto ao trabalho anterior quando foram utilizadas as publicações feitas pela Casa
Publicadora Assembléia de Deus, agora numa nova perspectiva, já que surge no momento da dinâmica do grupo
focal o conflito em vários aspectos do cotidiano em sala de aula por conta de determinados conteúdos científicos
que entram em choque com o discurso bíblico e, portanto, questionável. Vale ressaltar que para além das
publicações já utilizadas da CPAD, foram adquiridas novas publicações além de brochuras da Associação Torre
de Vigia de Bíblias e Tratados, produzidos por Testemunhas de Jeová.
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das falas das famílias no grupo focal, traduzem a sua visão do Colégio Estadual Sete de
Setembro, suas alegrias e dissabores do trânsito nesse espaço.
Penso que refletir a pluralidade religiosa no cotidiano escolar é de extrema relevância
para a compreensão do espaço de educação como dinâmico reconhecendo a sua diversidade
como um desafio positivo. Além disso, por entender a complexidade e relevância do tema
para a escola contemporânea, apresento o projeto de pesquisa como um convite de reflexão a
uma possibilidade de contribuir com a importância do reconhecimento e respeito à
subjetividade humana.
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2. CAPÍTULO 1
Escola e Diversidade: construindo o problema de pesquisa

Pensar a diversidade tem sido uma dinâmica diária nos mais variados espaços sociais.
Isso é, sem dúvida, resultado da quebra de paradigmas no mundo moderno e da experiência
dos sujeitos numa ‘sociedade descentrada’(HALL, 1992)14.

A escola que, durante séculos de sua existência, sempre esteve voltada para uma
proposta de unificação e homogeneização de um discurso ideologicamente
etnocêntrico – desde a sua formação básica ao nível superior – assume
hodiernamente como responsabilidade o refazer pedagógico, possibilitando uma
reflexão acerca do reconhecimento de um espaço escolar multicultural e fazendo
emergir em sua prática uma nova visão do outro, em uma compreensão diferenciada
da “alteridade” (FREIRE, 1999)

Tais condições foram impostas às populações indígenas e africanas escravizadas que,
na continuidade do contexto histórico, constituíram-se de grupos subalternizados (SPIVAK,
2010) e relegados à inferioridade em relação ao branco colonizador. “Os olhos do homem
branco destroçam o corpo do homem negro e, nesse ato de violência epistemológica seu
próprio quadro de referência é transgredido, seu campo de visão perturbado” (BHABHA
2007, p.73). Assim, temos a escola como fomentadora e “reprodutora” desses ideais
(BOURDIEU, 2010), onde o pensar pedagógico nunca esteve voltado a atender a diversidade
cultural. Dessa forma, a diferença que só emerge em seu seio no momento em que a
desestruturação desse modelo idealizado de sociedade passa a sofrer uma crise de identidade
nacional, anunciada já no período pré-abolicionista15. Os grupos, até então vistos como
minoritários e marginalizados, surgem nesse discurso social, ampliando as possibilidades de
ver e ler o mundo através de uma nova ótica, a partir do olhar de um subalterno que resolve
impor-se, reivindicando a sua cidadania.

14

Utilizo como referência Hall 1992, quando no discurso acerca do nascimento e morte do sujeito moderno, ele
aponta a ruptura dos paradigmas sociais tendo como consequência a crise da identidade nacional, revelando o
sujeito descentrado, mudando o rumo da história.
15
Consideramos a título de contextualização as produções de Luis Gama (1861): “Ao contrário de Castro Alves,
cuja a poesia o negro continua sendo o outro, ou seja, aquele de quem se fala, Luis Gama se assume como o
outro, como aquele que é mantido pela “maioria” branca em uma situação de estranheza dentro do corpo social.
Nesta medida, sua poesia configura-se como divisor de águas na literatura brasileira, pois traz à tona a fala do
negro que assume a primeira pessoa do discurso (BERND, Zilá. O que é negritude – Coleção Primeiros Passos.
Editora Brasiliense. São Paulo, SP. 1988, p. 46).
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Uma árdua batalha ao longo de anos de militância dos povos aqui escravizados, gerou
algumas conquistas em forma de políticas públicas de reparação. Como exemplos a Lei de
cotas (PL 73/99), o Estatuto da Igualdade Racial (PL 3.198/2000) e a Lei 10.639, entretanto,
as resistências reacionárias insistem em se apresentar na atualidade. Podemos citar a Lei
10.639 que vem enfrentando, desde sua implantação, profundas dificuldades no interior das
escolas públicas. Em particular, tal discussão tem uma ressonância maior em escolas do
nordeste por se tratar de ambientes, quase que em sua totalidade, composto de uma população
afrodescendente.
A construção dessa pesquisa perpassa pela própria experiência da pesquisadora, que
atua como professora de Ensino Básico e tem observado na prática uma relação conflituosa
entre os alunos e os conteúdos ensinados nas aulas de História e Cultura Africana. A
preocupação se voltava, sobretudo, em como inserir no cotidiano das aulas de História, a
História e Cultura de matrizes africanas uma vez que por mais que a aula tentasse se
distanciar da questão religiosa, ela sempre vinha à tona, travando o processo de discussão.
Debater esses temas, sempre gerava deboches e brincadeiras que denotavam preconceitos
quando o tema era religiões de matrizes africanas, evidenciando uma compreensão peculiar da
sociedade brasileira.

Para além das questões de disputa pelo poder, que se configura no processo
educativo, tanto no entendimento da escola como mecanismo de ‘reprodução’
(Bourdieu e Passeron, 2010), quanto na compreensão desse espaço como local que
contribui para a formação de corpos dóceis (Foucault, 2010), que de todo modo se
ajusta aos ditames hegemônicos, é fato que a escola não pode se fechar em um
paradigma – ou na percepção pontual contida em certos paradigmas que não
representa a sua formulação total – que se caracterizem pela negação de certos
fenômenos culturais presentes no seu interior, apenas por compreendê-los como
mecanismos de alienação ou favoráveis à manutenção do status quo. A sociedade
brasileira apresenta, inequivocamente, o seu modo de vida guiado pela fé religiosa,
nas mais variadas denominações existentes no país. (OLIVEIRA, A., 2011, p. 4).

A pesquisa foi realizada num colégio situado no Subúrbio Ferroviário de Salvador, no
Estado da Bahia, e é fruto de um desdobramento de um trabalho monográfico concluído em
2009, envolvendo o tema da História e Cultura Afro-indígena. Naquele momento, em 2008, o
argumento que orientava a pesquisa era de que a expressão da resistência do alunado aos
conteúdos estava associada ao perfil religioso na instituição observada: a maioria dos
estudantes era de confissão protestante, autodenominados de cristãos ou evangélicos. A
análise dos dados, em 2008, confirmou a hipótese e revelou informações relevantes para se
refletir sobre a sala de aula e a escola pública em geral. Tensões e conflitos marcam o dia-adia da sala de aula, fazendo emergir árduas discussões acerca de convicções sobre a realidade,
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também expressando resistências dos estudantes à participação em projetos e atividades
elaborados pelos professores para trabalhar os conteúdos em sala. Por isso, compreender
como se dava a construção da identidade do negro evangélico parecia ser de fundamental
importância visto que esse grupo era basicamente composto por afrodescendentes e
reconheciam-se como tal.
A pesquisa deixou inúmeras lacunas e questionamentos. O colégio Estadual Sete de
Setembro tornou-se uma referência no que diz respeito ao trabalho com a Lei 10.639. As
atividades ali desenvolvidas ficaram cada vez mais frequentes e o crescimento de alunos
cristãos também, o que não deixa de ser uma contradição, visto a forma como é aceita a
discussão dos temas ligados à História e Cultura Africana por parte desses já revelados na
primeira pesquisa.
Dessa forma, dando continuidade ao tema, utilizando como base os dados revelados na
pesquisa anterior, organizou-se a presente pesquisa, tendo como objetivo compreender a
relação estabelecida entre esses alunos e suas famílias cristãs com esse espaço de educação
que tem como uma de suas prioridades a inserção da História e Cultura de matrizes africanas
não somente em seus conteúdos e nas atividades pedagógicas e culturais presentes na escola.
Da percepção do crescimento de religiosos cristãos nesse ambiente, o ponto de partida
foi identificar esse alunado no que diz respeito a sua fé. Em 2011, através de um censo, fez-se
um melhor levantamento do perfil religioso dos estudantes, tendo como resultado o
predomínio de denominações pentecostais, lideradas em número pela Assembléia de Deus
(AD)16, uma das mais antigas denominações pentecostais do Brasil, presente em todo o
território nacional e com um número de fiéis que cresce no norte e nordeste, seguida dos
Batistas e Testemunhas de Jeová. A questão que norteia o trabalho é, portanto: Que
negociações e conflitos são estabelecidos no interior da escola pelos evangélicos a partir do
trabalho com a Lei 10.639/2003?
Num primeiro momento, em 2008, partindo da proposta de refletir o ser negro tendo
como ponto de partida o reconhecimento e aceitação da sua cultura afrodescendente, o
questionamento partia da (im)possibilidade desse reconhecimento uma vez que havia um
conflito entre a doutrina e a cultura de matriz africana. E a questão em evidência refletia a
preocupação naquele momento do pesquisador em como trabalhar esses temas e mais, como
construir esse sentimento de pertença. É possível ser negro e evangélico, se a doutrina cristã
deslegitima e demoniza a sua ancestralidade? Foi necessário compreender a relação de
16

Foram identificadas nos questionários 46 denominações cristãs diferentes. Dentre elas: a Assembléia de Deus
aparece 67 vezes, seguida da Igreja Batista 43 e Testemunha de Jeová 35.
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negação e demonização da cultura negra, o que nos levou a transitar no espaço assembleano a
fim de perceber como se construía a identidade pentecostal a que estava atrelada a sua
doutrina e em que aspectos ela não compactua com o ambiente escolar. Essa experiência
trouxe à tona uma série de reflexões acerca do conceito de ser negro e a relação deste com o
espaço social propriamente dito. É claro que a questão da negritude17 está presente no
inconsciente do afrodescendente, independente de sua fé, pois a questão racial, antes de tudo,
é fenotípica e, portanto, impossível de ser maquiada. Bernd (1988, p.15) chama atenção no
momento de se aplicar o termo negritude uma vez que se trata de um neologismo, que pode
ser aplicada de acordo com o contexto em questão. Negritude pode remeter:

ao fato de se pertencer à raça negra;

à própria raça enquanto coletividade;

à consciência e à reivindicação do homem negro civilizado;

à característica de um estilo artístico ou literário;

ao conjunto de valores da civilização africana. (KESTELOOT, 1973 apud
BERND 1988, p.15/16)

Nas sociedades de classes multirraciais e com forte expressão de racismo, como é o
caso do Brasil, a raça exerce notáveis funções simbólicas, tanto valorativas quanto
estratificadoras. A categoria racial possibilita a distinção dos indivíduos em diferentes
posições na estrutura de classe conforme pertençam ou estejam mais próximos dos padrões
raciais da classe/raça dominante (Hasenbalg, 1979). Adotar um posicionamento religioso,
portanto, não o livra da condição do ser negro numa sociedade eurocêntrica.

17

Utilizo aqui o termo como forma a me reportar ao movimento de desconstrução do estereótipo do ser negro, a
partir da tomada de consciência do que significava ser negro no início do século XX, através das reflexões do
escritor norte americano Du Bois. A palavra negritude, em francês, tem uma força de expressividade e mesmo de
agressividade que se perde em português, por derivar de nègre, termo pejorativo, usado para ofender o negro,
uma vez que existe a palavra noir.( BERND, Zilá. O que é negritude – Coleção Primeiros Passos. Editora
Brasiliense. São Paulo, SP. 1988, p.17)
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2.1 Sobre o objeto e método

Como foi apontada na pesquisa realizada em 2008, é fato que há uma resistência no
trabalho com a Lei 10.63918 no Colégio Estadual Sete de Setembro e que essa situação está
demarcada por tratar-se de termos ali presentes um grande número de alunos cristãos.
Compreendendo que a relação desses alunos com a sua condição étnico-racial perpassa por
uma questão ética e moral estabelecida por sua igreja, que não aceita a cultura africana como
uma cultura ancestral que deve ser reconhecida e valorizada. O que nos chama atenção é o
aumento gradativo desses grupos religiosos matriculados no Sete de Setembro, visto que a
escola vem exercendo um trabalho voltado à valorização e divulgação da História e cultura da
África desde 2002.
Dessa forma, uma análise acerca da relação escola/família/igreja e seus processos de
negociação e resistência no trabalho com a Lei 10.639 pode favorecer a compreensão das
dificuldades que as escolas vêm enfrentando hoje na busca da implementação da Lei Federal
que assegura a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana. Assim, a fim de
identificar o ponto de tensão entre as doutrinas cristãs e a escola, buscamos analisar, nessa
pesquisa, as estratégias utilizadas pelas famílias cristãs para lidar com os ensinamentos e/ou
práticas escolares no que diz respeito à inserção da História e Cultura Africana. Para tal, se
escolheu como suporte uma pesquisa do tipo etnográfico, compreendendo ser o ideal, por
conta de propiciar uma aproximação entre pesquisador e objeto. Um elemento foi norteador
da escolha por esse tipo de pesquisa: as observações realizadas a longo prazo. Desde 2008, de
forma assistemática, venho realizando observações da escola – sem deixar de lado a
informação de que sou parte desta escola, professora e conhecedora da realidade quotidiana
dos pais, alunos e funcionários da escola. Entretanto, vale lembrar, apenas quando tomo-a
como objeto, a escola passa a ser meu foco de análise, ganhando assim um outro estatuto
junto ao meu olhar e observação. Reconhecemos que realizar uma etnografia não é tarefa
fácil. Nas palavras de Geertz:

Fazer etnografia é como tentar ler um manuscrito estranho, desbotado, cheio
de elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos,
escritos não com os sinais convencionais do som, mas com exemplos
transitórios de comportamento modelado. (GEERTZ, 1989, p. 20).

18

Vale lembrar que a LDB - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, já contemplava no artigo 26 §4: O ensino
da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo
brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia.
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Foi realizada, neste sentido, uma abordagem etnográfica do nosso campo de pesquisa.
Ou seja, diferentemente de uma etnografia densa e aprofundada, que requer tempo, dedicação
e inclusão de várias técnicas para auxiliar a sua construção, a abordagem etnográfica
realizada durante todo o processo de recolhimento dos dados tinha por característica principal
a contemplação de variados lugares dos sujeitos a fim de ampliar o sistema de significação do
contexto analisado. Ouvir e dar voz aos sujeitos e compreender seus lugares na produção dos
sentidos e significados associados ao tema da pesquisa foi uma perspectiva persguida em
todas as etapas da pesquisa.
Apesar da integração do pesquisador ao ambiente da pesquisa, sentiu-se a necessidade
de se fazer um levantamento exploratório acerca da população ali inserida na tentativa de
compreender a relação entre a religiosidade e a escola, identificando os grupos. O trabalho
quantitativo consistiu inicialmente em um censo religioso, realizado a partir de questionários
aplicados em todas as turmas de Ensino Fundamental II e Ensino Médio, totalizando 945
alunos, sendo que apenas 595 questionários preenchidos puderam ser validados. A partir dos
dados do censo, sentiu-se a necessidade de trabalhar com a técnica do grupo focal, baseado
nas orientações de Gatti (2005), que foi realizado em duas etapas, mais a devolutiva, com oito
famílias cristãs. Aliou-se, então, a essas observações do campo, os dados da pesquisa anterior
(2008) que constou de observações no campo – cultos da Assembléia de Deus – questionários
pré e pós teste, intervenção pedagógica e entrevistas, além da análise de publicações da
CPAD – Casa Publicadora da Assembléia de Deus – e da Associação Torre de Vigia de
Bíblias e Tratados19, utilizados como recurso de apoio à divulgação das doutrinas, como
confronto das informações. Por fim, foram ainda aplicados questionários com professores e
funcionários da escola.
Os questionários utilizados na pesquisa sempre estiveram direcionados a buscar
informações que identifiquem os grupos religiosos ali presentes, assim como a percepção
desses a respeito da proposta da escola em trabalhar com a cultura africana. No censo e no
grupo focal20, as questões visavam contemplar a compreensão da relação entre as doutrinas
evangélicas e a escola, traduzindo-se em informações que vão desde a idade-série do aluno21 à
sua formação religiosa, denominação, doutrina, a escolha da escola (os pontos positivos e
19

A Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados representa o centro de produção e publicação do material
de divulgação e estudo da Palavra das igrejas Testemunhas de Jeová.
20
Ver em anexos 1 e 2 os questionários do censo e as questões que nortearam o grupo focal.
21
Vale ressaltar que o Colégio Estadual Sete de Setembro atende uma clientela que vai dos 9 aos 60 anos
distribuídos nos três turnos. A escola consta de turmas de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), Ensino
Fundamental II (1º ao 3º ano) e EJA (Tempo Formativo fundamental e médio).
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negativos avaliados nessa escolha), perspectiva de futuro (nesse caso educacional,
profissional e espiritual), aceitação e/ou negação de conteúdos abordados em sala de aula, a
influência no comportamento dos alunos cristãos, a partir do contato com esses conteúdos,
com os colegas “descrentes” e os projetos culturais presentes na escola.

2.2 Um passeio no campo e nos dados

No Brasil, convivemos com uma realidade de grandes mudanças no campo religioso,
inauguradas, a partir dos anos 1980 (COSTA, 2009). No censo religioso, realizado na colégio
Sete de Setembro, obtivemos um percentual de 76% de Cristãos ali matriculados, sendo 54%
evangélicos das mais variadas denominações protestantes e 22% católicos, seguidos de 4% do
candomblé, 2% espírita, 1% umbanda, 10% marcaram outras, 4% não responderam e 3%
marcaram mais de uma resposta, demonstrando haver ali presente também grupos que vivem
num “trânsito religioso”

22

. Outra questão de relevante importância para a análise aqui

proposta foi em relação à questão do reconhecer-se negro ou afrodescendente. Nesse quesito,
a leitura dos dados aponta que: 42% se reconhecem negro, 36% mestiço, 9% branco, 6% índio
e 7% marcaram outros não justificando a resposta. Podemos perceber que essa maioria de
cristãos é, também, em sua maioria, afrodescendente. Afinal, se juntarmos os 42% de negros
com os 36% de mestiços, teremos um total de 78% de afrodescendentes. Diante de tais
resultados, admitindo que o debate sobre o pertencimento racial não é promovido pelas
denominações pentecostais e obviamente nem pelos pais evangélicos, observamos que a
identidade desses alunos tem sido construída a partir de um distanciamento dos valores
culturais e históricos relacionados aos seus antepassados africanos.
No caso do Brasil e mais especificamente Salvador, muitas das características da
cultura de matriz africana foram preservadas nas comunidades de terreiro, e, é também nesses
espaços que se constrói e mantêm cotidianamente a relação entre a ancestralidade africana e a
identidade negra na diáspora, inaugurando aí o ponto de tensão entre a Lei 10.639, a escola e
a comunidade afrodescendente cristã.

22

Dados da pesquisa coletados do censo realizado no dia 14 de setembro de 2010. O termo trânsito religioso
aqui utilizado faz referência a indivíduos que não têm uma religião em específico, mas que frequenta vários
espaços religiosos em busca de conforto espiritual e de acordo com sua necessidade.
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[...] Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é
interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas pode ser ganha
ou perdida. Ela tornou-se politizada. Esse processo é, às vezes, descrito como
constituindo uma mudança de uma política de identidade [de classe] para uma
política de diferença. (HALL, 1992, p. 11).

Podemos inferir que, para os grupos de negros evangélicos aqui pesquisados, o fato de
reconhecer-se como negro não se remete necessariamente a uma identificação com uma
ancestralidade cultural africana 23, mas apenas ao simples fato de, fenotipicamente, se
assemelharem aos negros trazidos da África, o que, para eles, não faz sentido o trabalho com a
Lei 10.639/03, ou até pior que isso, ela representa uma ameaça, uma violência à sua forma de
pensar e ver o mundo, considerando sua doutrina e valores religiosos, calcados em
pressupostos cristãos.
A esse respeito, cabe ressaltar a qualidade do Parecer no 03/2004, emitido pelo Conselho
Nacional de Educação, que, além de tratar com clareza o processo de implantação da Lei,
abordou a questão com lucidez e sensibilidade reafirmando o fato de que a educação deve
concorrer para a formação de cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico racial,
qualquer que seja este, cujos direitos devem ser garantidos e cujas identidades devem ser
valorizadas. Posteriormente, a edição da Lei 11.645/2008, veio corroborar esse entendimento,
reconhecendo que indígenas e negros convivem com problemas de mesma natureza, embora
em diferentes proporções. (CNE/CP no 03 de 10 de março de 2004 p.8)
De fato, temos aqui um problema que perpassa por um contexto histórico, o qual se
encontra inserido esses grupos. Como se fixaram e mantiveram-se nesses espaços, os negros
na diáspora forçada através do tráfico negreiro? Compreendemos que, uma vez saído de seu
território de origem e nas condições em que foi dada essa partida, assim como toda a forma de
convivência estabelecida no Novo Mundo, contribuiu para que houvesse aí o surgimento de
um “novo homem”, que no “entre lugar”, como dizia Bhabha (2010), se vê forçado a aprender
a reproduzir e assumir uma postura culturalmente eurocêntrica. Se levarmos em consideração
a contribuição de muitos aspectos da cultura negra para a constituição deste sujeito, veremos
que, ainda que distante de seu território de origem foi mantido espaços de resistência.
Do ponto de vista cultural, temos um problema que tem se instalado no interior das
escolas por conta do choque entre as doutrinas cristãs e a Lei 10.639. Tal situação tem
ocorrido devido a relação estabelecida entre história, cultura, religiosidade e identidade negra,
23

Quando nos reportamos a experiências culturais de matriz africana invariavelmente nos referimos às práticas
religiosas, a capoeira, aos hábitos alimentares, a diferentes modalidades de música e dança. Que não são aceitas
em parte por sua relação direta com a questão religiosa – Candomblé, Umbanda – já que foi nesses espaços que
se manteve preservada essa cultura.
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construída nos grupos de resistência e no próprio Movimento Negro na Bahia. Uma vez feito
isso, a associação dessa identidade e valorização da história e cultura de matriz africana acaba
sendo execrada nos espaços e na mentalidade dos cristãos, ainda que seja ele afrodescendente,
culturalmente ele não se identifica como tal. Ele não nasceu, nem cresceu, nem viveu esses
valores, ao contrário, ele vem acreditando durante séculos que se trata de uma cultura inferior,
primitiva e até mesmo demoníaca. Afinal devemos considerar o espaço de trânsito desse
sujeito, a forma como ele foi preparado para compreender o mundo e as relações nele
estabelecidas, sua cultura de ‘origem’ tem por base o europeu: como se veste, habita e até, se
comporta, baseado nos princípios do outro que a ele impôs como modelo civilizado,
estabelecendo aí uma diferença que precisa ser compreendida para que se façam escolhas de
onde e porque transitar. Uma vez destituído de seus valores culturais ancestrais, ou ao menos
optando por abrir mão de determinados aspectos dessa cultura, esse sujeito reconstrói a forma
de lidar com o mundo e para o mundo, na condição de ser aceito por ele.
Se compreendermos a cultura como uma teia de significados tecida pelo próprio
homem de forma a dar sentido a sua vida e o sistema de relações por ele estabelecido, que é
passível de interpretações (GEERTZ, 1989), temos a religião enquanto um sistema cultural
presente nesse entrelaçamento de signos interpretáveis, que atribuem significado aos
acontecimentos sociais, modificando e interferindo no comportamento e na leitura de mundo
do indivíduo. No entanto, a diversidade do universo cultural, aos poucos, têm se tornado um
conflito no âmbito das relações sociais, por conta da problemática estabelecida na necessidade
de se fundamentar regras que estabeleçam a ordem mundial. A divergência de opiniões e a
busca incessante pela estruturação objetiva24 do homem (Bourdie, 1990) passam pelo
reconhecimento desses dentro de seu conjunto simbólico pré-determinado, traçando limites
que serão impostos à sua conduta numa visão de excelência de referencial humano que se
oficializado, definirá o padrão a ser seguido diante dos olhos alheios a esse modelo.

A modelagem por esses meios [repreensão por meio do embaraço, medo, vergonha,
culpa] objetiva a tornar automático o comportamento socialmente desejável, uma
questão de autocontrole, fazendo com que o mesmo pareça à mente do indivíduo
resultar de seu livre arbítrio e ser de interesse de sua própria saúde ou dignidade
humana (ELIAS, 1994 apud MEDEIROS, 2007 p.153)25.

24

Para Bourdieu (1990),“objetivar” significa também produzir às claras, tornar visível, público, conhecido de
todos, publicado.
25
ELIAS, Norbert apud Medeiros, Patrícia Lins Gomes de - Aspectos do poder e do cotidiano em Norbert Elias
- EmTese, Vol. 3 n. 2 (2), janeiro-julho/2007, p. 168-181 ISSN 1806-5023
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Essa necessidade de negação do subjetivo, em virtude de uma formação objetiva
humana, encontrou na estrutura religiosa a resposta de fundamentação prática desse modelo
social, a partir de uma adequação ideológica em nome da fé. Mas, nem sempre a fé mantém a
regulação do fiel, e para isso se faz necessário estabelecer regras fundamentadas numa
doutrina.
Bourdieu (1990) explicita que o comportamento estabelecido através da conduta do
habitus, por ser vago e fluído, necessita de ser regulado, evitando-se situações possivelmente
perigosas, onde através da codificação se tenderá a uma formatação unificada que conduzirá a
sociedade, pois:

A codificação é capital porque assegura uma comunicação mínima. Perde-se em
termos de encanto... As sociedades muito pouco codificadas, onde o essencial é
deixado ao sentido do jogo, à improvisação têm um encanto prodigioso, e, para
sobreviver nelas, e, sobretudo para dominar, é preciso ter o dom das relações
sociais... (BOURDIEU, 1990, p.101)

É nesse sentido que a formatação se dá partindo do principio da regulamentação e
oficialização do discurso, delimitada a partir de necessidades específicas a cada grupo,
assegurando privilégios e estabelecendo modelos a serem aplicados no âmbito das relações
sociais que, para isso, faz-se necessário romper com o simbólico presente em prol da
construção de uma nova estrutura simbólica cautelosamente codificada. Nesse caso:
Há uma eficácia intrinsecamente simbólica na forma. A violência simbólica, cuja
realização por excelência certamente é o direito, é uma violência que se exerce se
assim podemos dizer, segundo as formas, dando forma. Dar forma significa dar a
uma ação ou a um discurso a forma que é reconhecida como conveniente, legítima,
aprovada,... (BOURDIEU, 1990, p. 106)

É então que numa sociedade, o contexto de formação de códigos e construção
simbólica surge nas relações sociais, onde os sistemas culturais implícitos na organização de
cada grupo, e junto com ele a estrutura de poder delimitada, passam a ter visibilidade e/ou
representatividade estabelecida no todo. Nesse caldeirão de ideias e representações, forma-se
o campo religioso que fundamenta um universo de crença da existência de Deus e produz no
imaginário humano a esperança de uma vida livre de todos os males:
Deus – não importa quem ele ou ela seja – nos criou pássaros. Perdidas as nossas
asas, o desejo do vôo permanece na alma como sentimento puro, nostalgia,[...] A
essa nostalgia do vôo, a esse espanto perante o mistério da vida, a essa capacidade
de se comover diante da beleza dou o nome de “sentimento religioso” (ALVES,
2005 p. 15)
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É nesse jogo de estruturação de representações simbólicas, em prol dessa formatação
de pensamento e comportamento fiel a Cristo, que no interior das igrejas cristãs, delimita-se o
campo de ação de suas doutrinas, através de proibições que vão desde a maneira como se
apresenta esteticamente o irmão à sua alimentação e vida social. Manter a postura ética e
moral representa, acima de tudo, desenvolver um sentimento de pertença a esse grupo,
integrando as suas atividades cotidianas ao modelo cristão. É na igreja que o sujeito busca não
só a Salvação, porém é lá onde ele se relaciona com o mundo, o seu mundo. Os amigos, as
festas e comemorações fazem parte desse espaço que a ele está diretamente ligado através da
fé, constituindo assim o seu habitus religioso.

A igreja tem muitas regras e proibições que devem ser seguidas como não usar
calça comprida, bermuda, blusa de alça, maquiagem, brinco. Faz parte das regras: a
evangélica vestir-se com saia até o joelho, blusa com manga, sem maquiagem,
brincos, pulseiras ou qualquer coisa que expresse vaidade. (informação verbal)26
Se você não obedece você vai ser disciplinada. Quer dizer fica sem tomar a ceia,
sem participar do culto de oração, só participa do culto público. (informação
verbal)27

Interagir fora desse contexto, requer uma vigia cotidiana, por parte dos pais com seus
filhos, pois os valores e modelos sociais mundanos distanciam-se em muito daqueles por eles
seguidos e pregados nos cultos. Na escola, por sua vez, não há como se separar o mundo da
igreja, o “joio do trigo”. Nesse ambiente, os mais variados grupos interagem na construção do
conhecimento, o que causa certo temor às famílias, que não tendo alternativa, se veem
obrigadas a buscar estratégias de orientação e convivência de seus filhos nesse espaço.

Para ter uma formação para o mundo no mercado de trabalho, não depende só da
igreja e da família, depende mais da escola. Porque se a pessoa não aprender a ler,
escrever e ter uma formação para falar melhor, então não vai ter formação para o
mercado de trabalho. Já na igreja não, se agente tiver na igreja o tempo todo, da
igreja pra casa, nunca vai crescer. Até na igreja mesmo, ele precisa ter a escola,
então a família sozinha... eu mesmo aprendi a ler e escrever em casa, mas se eu não
continuasse estudando? Eu não ia ser cobrador de ônibus. Por que o problema é esse,
a escola ensina a parte material e a igreja o espiritual [...] (informação verbal) 28

26

Informação coletada em entrevista a Juliana - 21anos assembleana desde os dois anos de idade, realizada em
Salvador, no dia 18 de março de 2008.
27
Informação coletada em entrevista a Laura – 27 anos assembleana desde os dez anos, realizada em Salvador,
no dia 14 de abril de 2008.
28
Informação coletada no grupo focal realizado em Salvador em 10 de fevereiro de 2011. Fala de um pai
(participante 8), o único no grupo composto por oito pessoas sendo sete dessas mães. Diácono da Assembléia de
Deus e tem três filhos matriculados na escola no Ensino Fundamental e Médio.
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Essa necessidade de pensar no futuro faz da escola uma obrigatoriedade, por
conseguinte, ela não deixa de representar uma ameaça à educação cristã imposta pelos pais a
seus filhos. E é na ausência de escolas públicas confessionais, que contribua para dar
continuidade aos ensinamentos doutrinários, e na falta de recursos para manter os filhos em
escolas privadas, que as famílias optam por escolher espaços tidos como referência em
educação na comunidade, mesmo sendo esses ainda motivos de preocupação:
Eles não querem saber do costume da igreja. Essa é a nossa dificuldade hoje para
criar os nossos filhos. A escola não tem uma disciplina evangélica. Todos têm que
seguir o que escola segue. Então os evangélicos tinham que fazer uma escola só para
eles e não fazem. Os adventistas têm uma escola, mas é pago, já a Assembléia de
Deus não tem e, então, temos que ir para a escola pública mesmo. Então a
dificuldade do cristão é que agente não pode ter o espaço só nosso. Nós vivemos no
mundo e temos que seguir as coisas do mundo [...] (informação verbal) 29.

A relação estabelecida entre a criança cristã e a não cristã na escola, assim como com a
mídia e alguns conteúdos escolares, esteve presente durante todo o debate nos dois momentos
do grupo focal.

Meu único problema é com a sala de aula, porque o livro de História tem um
determinado lugar que fala sobre os Deuses, num certo país, lá eles adoram Ratos,
os ratos são deuses e ela sem querer entender: “Minha mãe se a Bíblia diz que
agente não pode adorar, então porque tá ensinando isso na sala?” Então ela tá tendo
uma dificuldade de aprender certas coisas, e a escola dominical ensinou que o trigo
não deve se misturar com o joio, então ela diz: “ minha mãe, mas se diz que agente
não pode se misturar com pessoas erradas, se minha aula diz que eu não posso me
misturar com o joio, eu sou o trigo!”(informação verbal) 30

Como então discutir em sala de aula temas e conteúdos programáticos voltados ao
reconhecimento e valorização da cultura africana se há, por parte do aluno, uma resistência
imposta por sua cultura religiosa? Não seria essa postura de negação à diversidade um entrave
no processo de construção da relação ensino-aprendizagem, prejudicando assim essa criança
no decorrer de sua vida escolar?
A escola, em muitos momentos, pode representar para o aluno cristão e,
principalmente, para os mais novos inseridos na educação básica, um espaço de conflito entre
a Palavra e a Ciência, causando desconforto e um mau entendimento acerca de determinadas
questões aí discutidas. Isso se dá, na maioria das vezes, quando os temas estão ligados à
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Informação coletada no grupo focal realizado em Salvador em 10 de fevereiro de 2011. (participante 8).
Informação coletada no grupo focal realizado em Salvador em 10 de fevereiro de 2011. Fala de uma mãe
evangélica da Assembléia de Deus (participante 9). A filha tem 11 anos e atualmente é aluna do 7º ano.
30
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História e Cultura Africana, pois no entendimento dos pais, e por tabela pelos alunos, falar
das questões relacionadas à cultura africana é aceitar e legitimar a religiosidade de matriz
africana, tão perseguida e deslegitimada pela sociedade cristã, que a partir de uma postura
etnocêntrica, obteve a sua ascensão demonizando essas culturas. Os ranços desse
etnocentrismo ficam explícitos, quando questionados sobre a importância de se trabalhar com
os temas relacionados à contribuição dos povos africanos, com sua cultura e história a partir
da Lei 10.639.
Eu não vou mentir, eu não vou fazer. É importante vir essa matéria? É importante?
Será que na biblioteca não tem esse assunto, para fazer essa pesquisa? Mas olhe
quanta confusão causou essa matéria, é uma confusão por que veja só... que eu
gostaria de colocar de deixar aí é o respeito. Porque outro dia teve uma confusão,
porque minha sobrinha foi falar que teve uma matéria que ela não queria que
abrangesse assunto do candomblé. Minha filha, e o professor educador não quis
entender, gerou baile, muita discórdia, muita contenda, estressando o dia a dia dela.
Se é necessário vir que venha com respeito. Se você não é, não pode pregar o
evangelho, mas também não pregue o papel do maculelê! É melhor evitar problema
hoje você vai até preso se você não souber... Eu gostaria de colocar na escola que me
deu o direito de falar, que coloque também esse espaço de respeito a cada uma
religião. (informação verbal) 31

Para muitos, a Lei veio interferir na paz da escola porque, a partir dela, muitos
conflitos vieram à tona, desestruturando professores e alunos que passaram e passam por um
estranhamento, devido a posições contrárias no que diz respeito aos temas ligados à cultura
africana. Por outro lado, percebe-se no discurso acima, que o conflito está, ligado a falta de
informação sobre a Lei que, ao contrário do que se pensa, não tem como objetivo se fazer
proselitismo na escola, contudo informar os alunos sobre a importância da cultura afrodescendente em sua vida, diminuindo assim o preconceito e a discriminação.

O movimento social negro ao reivindicar as políticas de ação afirmativa erodiu a
ideologia da democracia racial, fator reconhecidamente fundamental na narrativa da
formação da nação, e centralizam raça como uma categoria política de ação e luta
contra o racismo. Assim fazendo estabelecem uma plataforma de ação e colocam
como pauta nacional a urgência da integração social da população negra, até então
excluída das universidades e de alguns tipos de atividades valorizadas da hierarquia
do trabalho. Este movimento força uma inflexão no pensamento social ao conduzir
pelos estudos étnico-raciais uma reflexão sobre o impacto do racismo nas relações
sociais brasileiras. A ação do movimento negro traz à tona a questão da raça,
articulada como uma categoria analítica e de luta política sempre presente na
realidade brasileira e entra no debate e na pauta nacional, especialmente como
diversidade e não diferença. A incorporação das reivindicações do movimento negro
e das lutas raciais pela política pública e pelo Estado brasileiro se dá sob a égide da
31

Informação coletada no grupo focal realizado em Salvador em 10 de fevereiro de 2011. Fala de uma mãe
evangélica (participante 1). O filho tem 16 anos e atualmente é aluno do 3º ano do ensino médio.
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diversidade; perspectiva, também incorporada pelo movimento como uma tática da
luta. (ABRAMOWICZ, RODRIGUES e CRUZ. 2011, p. 85)32

Corroborando com as autoras, esse discurso da diversidade, por ser bastante amplo,
acaba por definir, na escola, um espaço de integração dos grupos de forma romantizada. É
necessário conviver e respeitar a diversidade étnico-racial, cultural, sexual e religiosa, todavia,
o que fazer com as diferenças estabelecidas nesse contexto? Como lidar com a questão étnico
racial quando se tem uma demanda cultural religiosa que impõe nesse espaço uma diferença?
Ser negro e evangélico é diferente de ser negro e do candomblé no aspecto cultural religioso,
entretanto se levarmos em consideração a questão fenotípica, eles pertencem ao mesmo
espaço de discriminação e preconceito, mesmo dentro da própria igreja.

Eu já soube que às vezes me olham feio por causa do meu cabelo. Eu digo que vou
andar Black Power e o povo diz que não, que é feio. Na igreja que eu freqüento,
somente eu uso tranças e não me acho bem aceita pelo grupo. Se for para todo
mundo andar natural é para todo mundo andar de cabelo duro, eu acho que o alisante
é pior que as minhas tranças. Porque ele muda a estrutura do cabelo e assim muda o
que Deus fez. (informação verbal)33

No caso de Juliana ser negra e assumir a estética negra tem sido um problema no que
diz respeito à aceitação do grupo religioso que ela pertence e por maior que seja o
acolhimento da igreja a esses fiéis, ela não dá conta do problema da discriminação e do
preconceito, contribuindo para um conflito de identidade. Até mesmo por que o cristianismo
não somente é fruto das relações estabelecidas na sociedade ao longo de séculos, como tem
contribuído para a divulgação e manutenção do modelo social estabelecido.
A questão moral e ética da sociedade está proporcionalmente fundamentada nos
valores cristãos de sociedade. Fato observado nas falas dos pais, durante o grupo focal, quanto
à necessidade de se reinserir ou talvez, melhor dizendo, manter oficialmente na escola os
valores cristãos, onde em muitos momentos, o discurso sempre voltava ao ponto de partida: a
necessidade de ter liberdade para discutir a Palavra de Deus na escola, fazer orações nas
reuniões de pais, permitirem que se levem um pouco de fé para os jovens, de forma a cultivar
a paz e o respeito entre os alunos.
Uma vez que por ser a escola um espaço laico e isso não seja possível, as
denominações, a fim de preparar os jovens fiéis, lançaram mão de publicações com o objetivo
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de orientar os alunos a se posicionarem durante as aulas, transmitindo assim confiança para
que eles possam adentrar a sala de aula sem muitos conflitos, visto que estarão amparados
pela Palavra34. Ao contrário da escola, que ainda não tem atentado para a importância do
reconhecimento a diferença, as igrejas já vêm sinalizando o desejo do seu reconhecimento
nesse espaço. Em algumas publicações analisadas, percebeu-se já uma preocupação com uma
leitura direcionada ao professor como forma de alertá-lo para a reflexão no momento de
preparar suas aulas, pensando na possibilidade de turmas compostas por alunos cristãos.

2.3 O campo de pesquisa: o Colégio Estadual Sete de Setembro e o bairro de Paripe
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Como citado anteriormente, a primeira pesquisa, que originou esse projeto, contou
com dados quantitativos e qualitativos, realizada em uma escola pública em Paripe, Subúrbio
Ferroviário de Salvador (Bahia), cidade do leste/nordeste do Brasil, com maioria
afrodescendente. Como se trata de uma continuidade, o campo permanece o mesmo, só que
nesse momento com o olhar voltado à compreensão das negociações e conflitos desses
cristãos no espaço escolar por conta da Lei 10.639.
Por se tratar de uma área de periferia, Paripe sempre sofreu o preconceito de ser um
bairro suburbano que atende uma comunidade de baixa renda. Assim como toda a extensão do
subúrbio ferroviário, Paripe é privado de políticas públicas, com falta de infraestrutura urbana,
todavia bastante heterogênea do ponto de vista da formação cultural: aí convivem os mais
diferentes grupos étnicos e sociais, onde todos se conhecem e se topam no dia a dia, numa
dinâmica típica de cidade interiorana – dinâmica, aliás, semelhante em vários outros bairros
da camada popular de Salvador.
Por ser constituído basicamente de uma população afrodescendente, Paripe mantém
em seu corpo a resistência e manutenção da contribuição africana, principalmente no que diz
respeito à questão religiosa. Nesse espaço, convive um grande número de Terreiros de
Candomblé, Centros de Umbanda, Centros Espírita Kardecista, Igreja Católica e diversos
grupos protestantes, principalmente pentecostais e neopentecostais. Essa diversidade cultural
religiosa, que há tanto dialogava “pacificamente”, vem sofrendo modificações, principalmente
quando a questão é cultura africana, fato verificado da necessidade das escolas trabalharem a
História e Cultura Africana a partir da Lei 10.639. Têm-se observado, cada vez mais, um
discurso intolerante nesses espaços. O que esteve adormecido ou maquiado, ressurge como
um entrave a necessidade de respeito à diversidade e valorização cultural, abrindo espaço a
uma intolerância religiosa cada vez mais presente nos grupos de jovens dentro das escolas.
Geograficamente falando, Paripe é o último dos bairros na linha do Subúrbio Ferroviário num
total de 22 bairros populares. Seu território está delimitado em localidades distintas que o
integram: Tubarão, Estrada da Cocisa, Gameleira, Escola de Menor (ladeira Almirante
Tamandaré), Tororó, Muribeca, Nova Cannaã, Vila Naval da Barragem e São Tomé de
Paripe. Localizada na área conhecida como recôncavo leste (Paripe- Santo Amaro), foi dada
como Sesmaria, no século XVII, a Afonso Cruz e Torres pelo donatário da capitania da Baía
de Todos os Santos, Francisco Pereira Coutinho. A área ia de Paripe até a enseada de Aratú,
onde foi fundado o engenho de Santa Cruz e Torres.
Essa região, durante a colonização, foi responsável por parte da economia canavieira
baiana porque era uma área tipicamente rural que teve nas fazendas o ponto inicial de
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povoamento. Somente após ter se instalado aí um engenho é que aos poucos surge a capela de
Nossa Senhora do Ó e a vila de Paripe, segunda vila de Salvador com aproximadamente cem
casas. Com a decadência da cana de açúcar, a dinâmica da cidade muda e boa parte de Paripe
vai se tornar propriedade particular da Família Martins, conhecida como Fazenda Paripe.
No século XIX, Salvador passa por um grande processo de desenvolvimento urbano, gerando
o aperfeiçoamento dos meios de transportes. Surgem primeiras vias de articulação, facilitando
assim a transição da população, com a chegada em 1820 da via férrea, fator decisivo para o
crescimento desordenado dessas áreas que passou abrigar operários,

imigrantes,

desempregados e grupos de baixa ou nenhuma renda. Esses grupos eram expulsos das áreas
centrais da cidade para as áreas mais distantes, compondo assim o subúrbio ferroviário.
As transformações econômicas, sociais e políticas, do final do século XIX, que
redefiniram as cidades e suas circunvizinhanças, fizeram o do subúrbio rural
invadido pela cultura metropolitana um subúrbio invasor e portador da incultura das
concepções métricas da fábrica e sua lógica linear pobre, opressiva e disciplinadora.
(MARTINS, 2002, p.10)

Durante a sua formação histórica, Paripe, por ser privilegiadamente localizada numa
área litorânea, foi escolhida durante muito tempo como local de veraneio para muitos
empresários e comerciantes que moravam no centro da cidade. Nos finais de semana, eles
estavam sempre presentes em suas casas de praia, em Tubarão e São Tomé de Paripe. Dado o
início do ciclo ferroviário, fez-se necessário a desapropriação das terras para a efetiva
construção da estrada de ferro, concluída na década de 1870, o que interferiu diretamente na
dinâmica do subúrbio. Paripe tornou-se ponto de passagem da ferrovia. Foi somente por volta
de 1951 que a empresa proprietária da fazenda, a João Martins S.A., firma convênio com a
prefeitura de Salvador para lotear a área, nascendo aí o bairro, constituído de comunidades de
marisqueiras e pescadores que, em contraste com as antigas casas de veraneio à beira das
praias, aos poucos vão modificando o cenário elitista até então existente. Além disso, residiam
aí funcionários das fábricas de óleo de mamona e de cimento, muitos estrangeiros que quando
não eram altos funcionários nessas empresas, representavam e representam ainda hoje a
grande parcela de comerciantes dessa área, mantendo investimentos que se perpetuaram por
gerações35.
Foi assim que, aos poucos, o oeste de Salvador vai deixando de lado o seu aspecto
colonial, constituindo-se num território popular, movido por uma multiplicidade cultural aí
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inserida através do processo de urbanização da cidade, tendo como base grupos sociais menos
favorecidos numa incessante luta pela sobrevivência. Nesse caso, “o território popular
corresponde a um espaço social produzido que se constitui em face de um contexto de
desigualdade e empobrecimento urbano.”
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Essa heterogeneidade, aos poucos, constitui a

identidade de um grupo que por conta de limites territoriais ocupados em comum,
desenvolveu práticas culturais e estratégias de convivência fundamentada na diferença
socialmente constituída.
Atualmente a estrutura do bairro determina os grupos sociais distintos que os
integram, onde cada comunidade representa um grupo em particular que são definidos numa
escala social estrategicamente organizada 37. No geral, o bairro é um caldeirão cultural por
conta de sua complexa formação, já que diferentemente da maioria dos bairros do subúrbio,
Paripe não é somente composto por favelas, mas convivem ainda nesse espaço, antigas
famílias de comerciantes e pequenos empresários que mantêm casas suntuosas na área mais
plana, bem pavimentada e de fácil acesso.

Com a urbanização consequentemente as migrações são facilitadas e as cidades
onde as indústrias se instalaram receberam um número maior de migrantes. Muitos
desses migrantes foram habitar os subúrbios que, sem infra estrutura suficiente,
passaram a entrar numa fase de decadência urbana. Hoje, subúrbio e periferia
representam a mesma coisa, em matéria de degradação ambiental, falta de serviços
básicos e baixa qualidade de vida. Nem toda periferia passou pela fase do “subúrbio
romântico”, porém a maioria dos subúrbios românticos se tornou periferia.
(VELLANE. 2004, p.43)

Para além das carências de infra-estrutura, o subúrbio ferroviário, ao longo de anos,
tem problemas relacionados à saúde, transportes e educação, o que era de se esperar se
levarmos em consideração a realidade do bairro e a população que aí reside. Logicamente
que, por essa população basicamente constituir-se de uma população de baixa renda, era então
de pouco relevância aos poderes públicos a preocupação com essa área, que ficou relegada ao
descaso.

É preciso repensar a cidade, sua história, suas possibilidades. O olhar que decorre
no vivido no subúrbio é instruído pela experiência das rupturas inauguradas pela
fábrica, pelos acidentes, pelas tensões e pelos confrontos inevitáveis de todos os
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dias, ocultados pela repetição tardia de formas, de movimento, de palavras, de
idéias. É um olhar que revela outras dimensões da vida urbana, porque é outro o
imaginário de que faz parte. Se a cidade é o lugar da festa, o subúrbio é o lugar do
sofrimento, da tragédia. (MARTINS, 2002, p.18)

Em Paripe não é diferente, uma vez que hoje vem sendo apontado como um dos
bairros mais violentos de Salvador e ainda convive com o descaso público em muitas áreas de
assistência à comunidade local. Por outro lado, mantém em seu cotidiano uma dinâmica social
construída a partir dessa relação entre o público e o privado, a elite e periferia, o veraneio e a
moradia, o rural e o urbano. A multiplicidade de configurações que delimitam esse espaço
reflete a diversidade dos grupos aí existentes.

2.3.1 Escola e periferia: uma realidade de exclusão

Como parte integrante dessa realidade, estou inserida nesse contexto por ter sido em
Paripe a minha convivência durante toda a adolescência enquanto moradora e atualmente
professora da Rede Pública Estadual de Ensino. Ao longo dos anos, venho percebendo o
crescimento e desenvolvimento do bairro, assim como as relações aí estabelecidas. Atuando
no papel de professora há 15 anos no bairro, foi no âmbito escolar que vi presente a dinâmica
dessas relações uma vez que é na escola que essa diversidade se encontra e interage entre si,
na disputa pelo espaço de poder e reconhecimento social.
No Subúrbio Ferroviário, foi somente no final do século XX, mais especificamente em
1967, inaugurado no bairro de Periperi, a primeira escola pública de Ensino Médio. Vale
ressaltar que, Periperi, representava, na época, o bairro de maior desenvolvimento econômico
por seu ativo comércio, sendo a área onde se concentrava a maior parte da classe média e era
apontado como o bairro da “elite” suburbana. Romanelli ao falar sobre cultura, educação e
desenvolvimento, ressalta que:
A necessidade de manter os desníveis sociais teve, desde então, na educação
escolar, um instrumento de reforço das desigualdades. Nesse sentido, a função da
escola foi a de ajudar a manter privilégios de classes, apresentando-se ela mesma
como uma forma de privilégio, quando se utilizou de mecanismos de seleção escolar
e de um conteúdo cultural que não foi capaz de propiciar às diversas camadas sociais
sequer uma preparação eficaz para o trabalho. Ao mesmo tempo que, ela deu à
camada dominante a oportunidade de se ilustrar, ela se manteve insuficiente e
precária, em todos os seus níveis, atingindo apenas uma minoria que nela procurava
uma forma de conquistar ou manter “status”. (ROMANELLI. 2006, p.24)
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Dessa forma, apesar do bairro de Paripe possuir, nessa época, um significativo número
de escolas públicas, de Ensino Fundamental II, ainda deixava a desejar no que dizia respeito
às séries iniciais, ou seja, o Ensino Fundamental I e também no Ensino Médio. Em 1950, foi
fundado o Colégio Estadual Barros Barreto, que inicialmente atende a comunidade com o
Ensino Fundamental II. Somente em 1997, o Barros Barreto, inaugura suas classes de Ensino
Médio, o que, para a demanda do bairro, ainda era pouco.
Assim em 2000, o Colégio Estadual Sete de Setembro surge nesse cenário como o
primeiro colégio de Paripe criado somente com o objetivo de atender especificamente o
Ensino Médio, mas como um anexo do Barros Barreto, vindo a se emancipar alguns meses
depois de sua fundação. Depois disso, outras escolas antigas do bairro de Ensino Fudamental
II passaram a inserir o Ensino Médio em seus currículos: Colégio Estadual Carlos Barros,
fundada em 1965 e adotou o Ensino Médio em 2002; Colégio Estadual Edson Tenório de
Albuquerque, fundada em 1985 e adotou o Ensino Médio em 2004. Ainda assim, a demanda
de alunos por uma vaga no Ensino Médio era grande, e poucos conseguiam avançar por conta
da falta de vagas e de condições financeiras de se deslocarem para o centro da cidade.

2.3.2 O Colégio Estadual Sete de Setembro

O Colégio Estadual Sete de Setembro surge inicialmente como um anexo do Colégio
Estadual Barros Barreto, mas devido ao volume de matrículas, no dia 01 de março de 2000, a
SEC fundou oficialmente o Colégio.
Atualmente o colégio funciona nos três turnos com o Ensino Fundamental II 1, Ensino
Médio e o Tempo Formativo, ainda sem sede própria, num prédio alugado, agora situado na
Rua do Vale, 16 Paripe, alocado aí devido a problemas estruturais no prédio anterior. É
considerada uma escola de médio porte, com dez salas em atividade e um corpo docente
composto por 34 professores, 27 funcionários e o corpo diretivo composto pelo diretor, dois
vices e a secretária. Faz parte da proposta política e pedagógica do Colégio, sensibilizar e
orientar o aluno quanto aos problemas da sociedade para que ele se perceba como parte
integrante e agente modificador da mesma e contribuir para a formação de alunos críticos e
integrados com a construção do conhecimento para interagir com a sociedade (PPP. CESS.
2009, p.13). Além disso, dentre os tantos objetivos dispostos nesse projeto, podemos citar:
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Promover a interação entre a escola e a comunidade local através de projetos que possam
fazer com que se desenvolva a autocrítica dos alunos nas práticas de sala de aula e
posteriormente extra classe;
Enfatizar a diversidade cultural, valorizando a identidade de cada pessoa,
construindo e desenvolvendo o convívio democrático, neutralizando preconceitos e
discriminações, reconhecendo e valorizando uma das nossas identidades nacionais
através do Projeto Consciência Negra; (PPP. CESS, 2009, p.14)

Comungando com a ideia de que a escola não é a única depositária de saberes, mas é
nela em que esses saberes apreendidos pelos alunos deverão ser articulados estabelecendo um
diálogo necessário à formação do mesmo enquanto sujeito de sua própria história, como
professora no Colégio Estadual Sete de Setembro, venho percebendo, ao longo de anos,
resistências à mudanças no fazer pedagógico no interior da escola de forma a contemplar essa
diversidade.
Por outro lado, ao contrário de muitos espaços de educação no Brasil, a proposta do
trabalho com a História e Cultura Africana, chega ao Colégio Sete de Setembro em 2002, um
ano antes da Lei 10.639. Nesse momento, observando o problemático contexto da escola,
constituída por um alunado essencialmente afrodescendente, percebemos uma realidade
preconceituosa, de discriminação e intolerância presente em todo momento. Reconhecer a
escola não como um ambiente de reprodução de conhecimento, mas de produção e interação
de saberes, mudou a relação ensino-aprendizagem ali estabelecida nas aulas de História. Fazer
com que os alunos reflitam sobre sua identidade, reconhecendo-se como afrodescendentes
nesse contexto, passou a ser um dos objetivos das aulas que, para além dos problemas
enfrentados com a discriminação, já era alvo de conflituosos debates com determinados
conteúdos apresentados nas salas.
Nesse contexto, em 2002, surge o I Fórum de Consciência Negra 38, que teve o apoio
da equipe gestora do Colégio, alguns professores, funcionários e alunos. Dessa forma,
refletindo e tentando trabalhar a diversidade nesse espaço, aos poucos, foram surgindo tensões
e questionamentos, que nos obrigou a permanecer com as discussões ligadas à problemática
do preconceito e discriminação racial, configurando-se aí um novo espaço de diálogo.
Objetivou-se estabelecer, neste sentido, uma proposta de pedagogia crítica (GIROUX,1999),
38
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deixando em aberto o espaço escolar para veicular debates e atividades que pudessem
contribuir com a produção de conhecimento de forma mais democrática:
A pedagogia crítica refere-se a uma tentativa deliberada para construir condições
específicas através das quais os educadores e os alunos podem pensar criticamente
sobre o modo como o conhecimento é produzido e transformado em relação à
construção de experienciais sociais informadas por um relacionamento particular
entre o self, os outros e o mundo em geral. Em vez de reduzir a prática em sala de
aula a formas de reificação metodológica governadas por uma preocupação
pragmática em gerar topologias ou fetiche reducionista para verificação empírica, a
pedagogia crítica enfatiza as realidades do que acontece nas salas de aula,
levantando várias questões fundamentais. (GIROUX, 1999, p.117-118)

Foi nessa perspectiva de construção de um espaço de educação, voltado à
compreensão da diversidade, da diferença e da pluralidade cultural, que o Fórum de
Consciência Negra tomou corpo; foi inserido no Projeto Político Pedagógico da Escola e, em
2009, finalmente foi batizado de Kayodê39.

2.4 A Lei 10.639, avanços e/ou retrocessos, no trabalho com a História e Cultura
Africana?
Pensar e tentar promover a escola como espaço de pedagogia crítica, de forma a ver e
reconhecer o outro na sua diferença, não é nada fácil, até mesmo porque paralela às questões
voltadas à dinâmica da educação, estão às subjetividades dos sujeitos envolvidos nesse
processo. A escola se constitui dos mais variados grupos ideológicos, que convivem lado a
lado todos os dias, disputando os espaços em busca de reconhecimento. Dentre os tantos
grupos aí presentes, a diversidade religiosa é um fator preponderante na articulação de saberes
e conhecimentos nas instituições de ensino desde os primórdios de sua formação, com a forte
presença do cristianismo católico.

39

O nome Kayodê é de origem yorubá e significa: aquele que traz alegria. Vale ressaltar que apesar desse ser um
trabalho que vem sendo realizado desde o ano de 2002, vários foram os problemas enfrentados em seu percurso
até hoje. E, até mesmo o nome e slogan do projeto, foi fruto do amadurecimento do grupo de trabalho e da
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alunos, pais, funcionários e professores da escola. As atividades em 2008 passaram a integrar alguns conteúdos e
discussões em sala de aula, acerca da história e cultura africana, assim como a contribuição do negro para a
construção de nossa sociedade e a própria problemática do preconceito e racismo. Em paralelo, ocorrem oficinas
culturais que trabalham desde a capoeira, dança, teatro, música até produção de jornais, vídeos, fóruns e mesas
redondas, com debates que aborda as mais variadas questões ligadas ao tema, todos produzidos com a
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estão vinculadas a avaliação alguma da escola. Todos os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano letivo (intra e
extra-classe) são apresentados à comunidade no mês de novembro em homenagem a consciência negra.
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Neste novo modo de ver o diferente, propõe-se a tolerância a alguns coletivos: as
classes populares, os negros, os homossexuais, mas ainda os vemos como aqueles
que não sabem, inferiores. Os estabelecimentos de ensino, ao lado de outras
instituições, têm se empenhado no sentido de uniformização ou troca das culturas,
utilizando, para tanto, padrões de raiz eurocêntrica. O exemplo da escola francesa
que é difundida ao Ocidente como a escola universal, única e laica, que tem por
função transmitir os valores, as normas, as condutas de uma sociedade, é, portanto,
indiferente aos territórios e as origens sociais étnicas e culturais dos alunos e da
família, cuja função é transmitir valores únicos considerados universais. (...) Como
podemos propor uma educação que não esteja presa à forma-homem dominante:
homem – branco – adulto – heterossexual - cristão?
(ABRAMOWICZ,
RODRIGUES e CRUZ, 2011, p.94)

O fato é que, na contemporaneidade, o rompimento com as tradições sócio-culturais,
reflexo do movimento da pós-modernidade, traz a tona o grito dos até então excluídos desse
espaço que na nova história, na antropologia e ciências sociais, começam a aparecer como
sujeitos de pesquisa. A dinâmica desse processo de repensar a sociedade e visão de mundo
imposta verticalmente a partir de uma visão etnocêntrica, cristã e, portanto, culturalmente
unificada, no Brasil, serviu como base para a formação de grupos que, na construção de um
olhar crítico dessa sociedade, buscaram o empoderamento em prol de respeito e
reconhecimento étnico cultural.
A Lei 10.639, dentre as tantas políticas de reparação em prol da inserção do negro nos
espaços de discussão, representou para a escola não somente uma forma legal do trabalho com
a história e cultura africana em sala de aula, mas também um movimento de tensão à medida
que se torna-se obrigatório esse trabalho, em cumprimento a Lei Federal. A partir de minha
própria experiência, enquanto o trabalho estava sendo realizado de forma isolada, nas aulas de
História, tendo como base os conteúdos da disciplina e a possibilidade de diálogo nesse
contexto, ainda que houvesse certa resistência por parte dos alunos e suas famílias,
interferindo e/ou se negando a participação de momentos de discussão, verifiquei que a
obrigatoriedade de introdução dos conteúdos contemplando o Ensino da História e Cultura da
África, traz a tona de forma bastante complexa o preconceito e a intolerância aos temas,
sobretudo por esse ser diretamente associado às religiosidades de matrizes africanas.
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3. Capítulo 2
Igreja, Educação e Estado: juntos, separados ou tudo “misturado”?
O projeto educacional brasileiro e a influência da religião na inclusão das minorias
étnicas na escola baiana.

Educar significa conceder o direito ao indivíduo de exercer plenamente sua cidadania.
Segundo a legislação, ela é dever da família e do Estado e deve se inspirar nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana (LDB 9394/96). Entretanto, esses princípios
nos parecem contraditórios se tomarmos como exemplo a história da educação no Brasil, o
surgimento das Instituições de Ensino no Brasil e, no caso aqui citado, mais especificamente
na Bahia.
Como é essa escola? A que público se destina? A serviço de quê, ou de quem está
baseada sua proposta pedagógica? Neste capítulo, discuto brevemente a relação entre Igreja,
Estado e Educação na formação da escola baiana, assim como a influência que a religião
passa a exercer em seu cotidiano, contribuindo para que esse suposto espaço de diálogo seja
um palco de conflitos, exclusões e, muitas vezes, retrocessos no projeto educacional,
desrespeitando o trabalho com a diversidade.
É necessário analisar esse processo, refletindo sobre as condições em que a educação
aqui aporta desde a chegada dos Jesuítas com a catequização dos índios, suas escolas e as
reformas pombalinas40. Uma educação que, durante séculos de história, sempre esteve a
serviço da aculturação e assimilação imposta por Portugal à sua colônia, difundindo a língua,
a cultura e a fé ocidental como únicas verdades a serem seguidas e apreendidas pelos gentios
e pelos escravizados trazidos de África como força de trabalho nestas terras.
Assim se deu a formação da sociedade brasileira colonial que, com a propagação da fé
Cristã, foram concebidos os valores éticos e morais do colonizador, pelos “desprovidos da
40

Em 28 de junho de 1759 o Marquês de Pombal, ao mesmo tempo em que expulsou os jesuítas de Portugal e
de suas colônias, suprimindo as escolas e colégios jesuíticos de Portugal e de todas as colônias; criou as aulas
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capacidade de discernimento” que na sua insignificância, era “salvo” a partir de sua conversão
ao Cristianismo, desculpa utilizada para justificar a escravidão desses povos no Novo Mundo.
Em fins do século XIX, as leis brasileiras já apontavam a necessidade de organização
da educação em suas províncias, pontuando a obrigatoriedade do ensino sob pena de punição
aos que não a cumprissem. Mas a real condição do Estado, de manter seu dever e oferecer
educação pública, era precária devido à falta de condições físicas e intelectuais de
manutenção das escolas. Além disso, eram instituições que já surgiam excludentes, não
ofereciam vagas suficientes e não atendiam a todos, principalmente os menos favorecidos41.
De acordo com Elisabete Santana 42, em 1870, a frequência total das instituições
primárias na província da Bahia foi de 12.343 alunos, sendo 9.516 do sexo masculino e 2.897
do sexo feminino, demonstrando como prioridade a educação dos meninos. Os relatórios
oficiais tratam a questão, apontando os dados não como sendo uma questão de preconceito,
porém por iniciativa das famílias, a quem cabia a matrícula, optando por instituições
apropriadas a educação de seus filhos e, muitas vezes, essas instituições não condiziam com o
tipo de educação almejado às meninas.

Nos relatórios oficiais, o Estado aponta como

responsabilidade dos pais a ausência dos filhos nas escolas que, por vezes, não tinham como
enviá-los devido à dificuldade de acesso ou a necessidade do trabalho para contribuir com a
renda familiar.
[... ]como obrigar a vir à escola aquelle que não tem meios para apparecer? Para
educar e instruir o filho, seria mister matar a fome o pae e a mãe, o avô e a avó. Mas
a fome e a moléstia acabariam por atacar o menino também!
A liberdade de ensino, que o artigo 2º do Acto de 4 de março estabelece é entre nós
suficiente por ora. Além da instrução gratuita que a província oferece, permite a
abertura de escolas em qualquer logar, para quem quer que seja [...] (ROCHA, 1971,
apud SANTANA..., p.13)43

O que se tinha na legislação era o reflexo do desejo de realização, pois havia a
urgência de se promover o desenvolvimento de Portugal e suas Colônias como forma a
competir economicamente no mundo moderno, contudo é lógico que apesar de tal interesse,
na prática, essa educação não seria comum a todos os integrantes dessa sociedade. Assim era
mais fácil assumir a dificuldade de promoção de uma escola de qualidade e acessível por
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Nem todos os brasileiros foram contemplados visto que, a obrigatoriedade da escola, propostas pelo projeto de
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conta das questões físicas e econômicas e responsabilizar as famílias pela evasão, baixo
desempenho e escolaridade de seus filhos.

3.1 Educação e Escravidão – Mão dupla em vias contrárias

Se aos homens livres a escola era um sonho distante, o que falar a respeito dos negros
e índios que faziam parte dessa população? Logicamente que tanto o negro quanto o índio não
faziam parte desse contexto educacional. A educação na Bahia esteve reservada às famílias
abastadas e brancas, não sendo permitido ao negro ainda que liberto acesso ás instituições de
ensino. Almejar a condição de estudante ao negro era impensável, principalmente se
contextualizarmos a sua posição na sociedade brasileira naquela época. Vale lembrar que,
para além da falta de vagas e escolas que atendesse a todos, a inclusão do negro no sistema
educacional baiano, em finais do século XIX, era impensável, afinal até 1888, o país ainda
mantinha o regime escravista.
Enquanto o Brasil se preparava para ampliar seu sistema educacional, preocupado com
o desenvolvimento futuro, mantinha ainda uma economia escravista e, à medida que a
campanha abolicionista avançava, o país vinha se preparando para a substituição da mão de
obra negra escrava pelo imigrante branco europeu que, além de contribuir para o
branqueamento da nação em desenvolvimento, seria uma mão de obra “apta” a assumir o
mercado de trabalho em crescimento.
A Lei Áurea trouxe liberdade à população escrava brasileira, todavia a notícia da
abolição impôs mudanças de acordo ao contexto econômico e social de cada região. Na
Província da Bahia, segundo análise feita por Jaci Menezes, o pós-abolição representou a
liberdade para 12,7% da população da cidade. Em Salvador, a capital da província já contava
nessa ocasião com grande quantidade de pessoas de cor livre, desempenhando trabalhos
subalternos e sem garantia de muitos direitos à cidadania. De acordo com Sergei Soares 44, o
censo de 1890, apontava que 56% da população eram negros e esse número só cai devido à
entrada de imigrantes brancos europeus como mão de obra no Brasil entre 1890 e 1930. Nesse
fato registrado no censo de 1940 que aponta uma queda para 35,8% desse total, boa parte
estava concentrada na Bahia.
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Em vista disto, se pretende discutir a existência de uma intencionalidade de
exclusão dos negros45, ex - escravos, [analfabetos na sua grande maioria tendo em
vista proibição explicita de sua freqüência à escola e, mesmo, pela inexistência na lei
e na prática de uma política de escolarização dos "ingênuos"], da cidadania ativa.
Esta intencionalidade, velada, existente desde o início da década de 80, é reafirmada
em 1890, no Governo Provisório, e aparece, sob a forma de exclusão dos
analfabetos, em todas as constituições federais brasileiras, até 1986. Com isto, se
estabelece um controle sobre a inclusão à cidadania do contingente de ex - escravos,
que passa a ser paulatina, gradual. (MENEZES,1997, p.5)

Apesar de liberto, o negro não é reconhecido como igual e esse reconhecimento
perpassou ao longo de séculos de nossa história numa política de ”inclusão” cruel e
excludente, dotada de uma prática racista e etnocêntrica que nega sua condição de cidadão e,
conscientemente, regula o mercado de trabalho, mantendo os privilégios da classe dominante.
O maior dos privilégios da classe dominante negada à população negra foi educação.
Jaci Menezes em seu texto, Educação e Cor-de-pele na Bahia, analisa os dados dos censos de
1940 e 1950 concluindo que:
Segundo os dados encontrados, as dificuldades de alfabetizar-se e de escolarizar-se
seriam, por este raciocínio, não dificuldades passageiras, mas dados estruturais,
decorrentes:
- Das dificuldades de expansão do sistema escolar, maiores ou menores segundo o
esforço de cada Estado brasileiro (os sistemas são estaduais ;
- Das dificuldades/facilidades que cada grupo de cor encontra, em cada Estado e em
cada período de tempo, para ter acesso a este sistema escolar – público ou privado.
Dentro deste raciocínio, é notável ver como os brancos na Bahia, dentro de um
sistema superior diminuto, garantem a sua maior presença: “Farinha pouca, meu
pirão primeiro” (MENEZES,1995, p.84)46

Dessa forma, a dificuldade enfrentada por negros e pardos para adentrar o sistema
educacional brasileiro é superior à dos brancos. Em se tratando da Bahia, ela aponta que essa
diferença reflete mais que o dobro de brancos alfabetizados em relação aos negros e pardos.
Situação que se estende ao longo de nossa história, onde exercer a cidadania ainda não é
privilégio de todos. Por outro lado, ainda que seja possível o acesso à educação, apesar dos
inúmeros avanços desde o Império aos dias atuais, a escola ainda reflete uma sociedade
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preconceituosa e intolerante visto que, ainda hoje há dificuldade do negro/mestiço, seja ele
nativo ou estrangeiro 47, transitar nos espaços de educação, principalmente no nível superior.
Os chamados estudantes africanos que vieram para o Brasil deixaram suas
respectivas famílias, os seus bairros e cidades, como Mancagne, Peul, Serere, Diola,
Ibo, Banto, Soninké, Bambara, Dioula, Ewe, Touare, Dinka, pegaram o avião como
senegaleses, guineenses, camaronenses, gaboneses, marfinenses, argelinos, egípcios,
cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos, são-tomeenses, e aqui chegaram como «
africanos ». No país que os acolheu, as diversidades culturais, lingüísticas e étnicas
são eliminadas e eles se vêem reduzidos à categoria de monogrupo. Enquanto os
estrangeiros europeus, asiáticos e norte- americanos são tratados a partir de suas
nacionalidades próprias, os da África, não. Somos « africanos », com tudo o que isso
carrega de negativo. (KALY, 2001, p.112-113)48

Allain Kaly, em seu texto, “Um sociólogo senegalês no Brasil”, descreve a sua
experiência quando aqui chegou para compor uma turma do curso de língua portuguesa na
Universidade Federal de Santa Catarina. O autor argumenta como as relações de poder no
Brasil se traduzem no preconceito ao “outro” africano. Sua percepção, na convivência com
outros alunos de intercâmbio e brasileiros, foi que, diante de tantos “outros” estrangeiros, ser
negro nesses locais ainda causa impacto, afinal estava ele transitando espaços a ele
anteriormente negados. Tal impacto se dá pela tradução que a sociedade faz a respeito da
ausência que é vista e inculcada através da educação como uma negação, ou mesmo antes
como incapacidade deste de alcançar tal posição e, acreditando nisso, poucos almejaram ali
estar.
Os estudantes africanos pretos recebem, basicamente, os tratamentos dispensados
aos pretos brasileiros, isto é, são tratados como se fossem necessariamente pessoas
pobres, analfabetas, perigosas, faveladas, ignorantes. Os tratamentos racistas,
inferiorizantes e estereotipados, que fazem parte da vida quotidiana dos estudantes
pretos, são dispensados por brasileiros de todas as camadas sociais e de todas as
tonalidades de pele. A grande maioria dos brasileiros acha-se superior aos africanos.
Cabe salientar que humilhar aquele que é tido como inferior é uma prática constante.
Parece que a « respeitabilidade » se adquire com a humilhação dos outros. (KALY,
2001, p. 9)

Em análise feita ao texto de Eliane Marta Santos Teixeira Lopes em seu livro
“Colonizador – Colonizado”, Menezes (1995) chama atenção para a relação pedagógica
desses sujeitos que, devido às condições sociais aqui implantadas com a formação da colônia,
se deu origem à pedagogia da dominação imposta pelos senhores. Ela funcionava inclusive
47
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via Cristianismo com a promessa da salvação. Dessa forma, a educação tinha como propósito
inclusive a expansão da fé Cristã, a assimilação da cultura européia ocidental, negando e
subjugando os valores culturais do colonizado. Coube ao negro, lançar mão de uma pedagogia
da resistência em prol de preservação de uma memória étnica, o que no Brasil não era muito
fácil visto a forma como se dava o esvaziamento da identidade do negro que aqui chegava,
levando-o à submissão e condição de escravizado, no que diz respeito ao período escravagista
XVI-XIX, facilitada inclusive por forte presença do cristianismo fruto das relações da Igreja
com o Estado.

As migrações de africanos para o continente americano começaram no século XVI e
vão se estender até o século XIX, quando se deu a abolição da escravatura. Essas
migrações forçadas estabeleceram uma ponte que não só encurtou as distâncias
transatlânticas entre essas duas partes do planeta, mas sobretudo tornaram suas
histórias imbricadas e complementares em determinadas temáticas. As fontes
históricas que relatam os tempos sombrios das primeiras e mais sangrentas
migrações parecem, à primeira vista, ser somente os relatos dos vencedores. Mas os
vencidos deixaram também muitos relatos a partir dos diferentes tipos de
resistências e rebeliões. A grande maioria dos relatos das resistências e rebeliões de
escravos feitos pelos vencedores são na realidade uma colocação de novas
problemáticas que dizem respeito às relações entre o « eu » e o « outro ». Mesmo
sendo senhores, estes acabavam por descobrir, a partir das resistências individuais
ou coletivas e das rebeliões dos escravos, que aqueles que pareciam domados não o
eram como se imaginava. (KALY, 2001, p.110-111)

Foi assim que da insurgência desse subalterno veio à tona o grito dos excluídos das
mais variadas formas, que ganhou corpo nos movimentos em prol do reconhecimento da
negritude. Mas como já havia dito Kaly (2001), no texto acima, essa relação entre o “eu” e o
“outro” quando repensada e refletida a partir do vencido, vem imbricada de elementos
impostos pelo colonizador que vão contribuir para que ainda que se tenham formas de
resistências que gerem debates e possíveis soluções de reparação, essas esbarrem em conflitos
ideológicos fruto da diversidade étnica/cultural a que fomos submetidos.

3.2. Igreja, Educação e Diversidade

Como sabemos, o projeto de colonização do Brasil teve importante contribuição da
Igreja Católica com a catequização dos índios e conversão dos negros. Mais à frente, a escola
se encarregava de ser responsável pela manutenção da fé cristã, impondo, nas escolas, práticas
diárias que evidenciasse se tratar o Brasil de um país eminentemente Cristão Católico.
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Segundo Gomes (2006)49, já estava sendo ensaiada, desde os tempos de D. Pedro II e
sua corte liberal, talvez por conveniência, não a separação entre a Igreja Católica e o Estado,
mas sim um controle maior sobre a vida da população por parte do Estado. Tentativas e
decretos que foram sendo protelados, contudo que, com o advento da República, finalmente
foram colocados em prática. O controle que a Igreja Católica possuiu sobre a população até o
início do século XIX foi sendo aos poucos questionado pelos liberais, agnósticos e positivistas
que pretendiam assumir atribuições como as certidões de registro de nascimento, matrimônio
e óbito, além, é claro, o controle do ensino sem a interferência da religião.

A religião catholica apostólica romana é a religião do Império [...] São, porém
permitidas todas as outras religiões [...] Ninguem no Brasil póde ser perseguido por
motivo religioso. Só se exige que não offenda a moral publica, e respeite a religião
do Estado; como assim este respeita [...] no seu Código Criminal com pena de prisão
e multa os que fizerem perseguições por motivo de religioso [...] Tem os poderes do
Estado [...] por vezes concedido fundos para construção de casa de oração, e
subsistência de ministros de religiões differentes [...] os filhos dos acatholicos não
são obrigados a receber a instrucção religiosa que se dá aos filhos dos catholicos. Os
casamentos dos acatholicos são respeitados em todos os seus effeitos legais [...]
assegura o estado civil da prole, considerando-a perfeitamente legitima (FAUSTO,
2006 apud GOMES 2006, p.112) 50.

O Estado foi concebido Católico, sendo proibida qualquer outra forma de culto até a
chegada dos imigrantes que trazem mudanças nesse quadro com o protestantismo. Ainda
assim, as religiões de matrizes africanas eram perseguidas. Tratando da questão educacional,
nesse contexto, cabe chamar atenção da importância das escolas confessionais no Brasil, que
surgem com as instituições católicas e que tiveram grande crescimento em meados do século
XIX. Com a chegada do protestantismo no país, a provável disputa por fiéis e as lacunas
deixadas pelo Estado com a educação serviram de campo fértil a atuação de muitas
denominações que aqui aportaram.
No Brasil, foi em torno de 1910 que se implantaram as primeiras igrejas pentecostais.
Tratava-se de grupos vindo com a missão de evangelizar e libertar o povo das superstições
arcaicas.51 No início do século XX, o protestantismo norte-americano chega à Bahia e sob o
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olhar desconfiado de outras denominações aqui já presentes 52, a igreja Católica e a elite local
sofre perseguição, devido à preocupação destes em propagar a sua fé através da divulgação e
da conversão de fiéis independentes de raça, cor ou classe social.
Somente os protestantes americanos andam pelos sertões ou pelos arrabaldes, onde
encontram a falta de instrução suficiente, arrebanhando negros ignorantes, brancos
ou mulatos pouco instruídos e menos escrupulosos, para com esses convertidos, ou
antes, pervertidos, organizarem novas seitas ou igrejas americanas. Somente os
americanos mandam vir dos Estados Unidos milhões e milhões de Dólares para fins
religiosos ou propaganda para, com essa arma poderosa, conquistarem cristãos
semelhantes ao discípulo traidor ou a Simão Mago, pois renegam o seu Mestre,
vendem sua crença em troco das vantagens que lhes dão ouro abundante da
América. (CORREIO DO SERTÃO, 1921, p.2 apud SANTOS, 2001, p.94) 53

Tornar-se cristão, acima de tudo, consistia oportunizar o negro de conquistar sua
cidadania plena, com acesso à educação através da igreja. Ele romperia a barreira do
analfabetismo e teria a possibilidade de ascender socialmente, o que fez do projeto
missionário norte americano no Brasil um sucesso.
Abdeiljalil Akkari (2010), analisando o processo de assimilação da cultura branca
norte americana, cita o importante trabalho dos White Anglo-Saxon Protestants (WASP), que
serviram como referência social, econômica e política, amplamente aceito pela sociedade,
rompendo com as culturas e as línguas dos imigrantes e das minorias étnicas, que não foram
admitidas, nem consideradas úteis para o país54.

Assim como nos Estados Unidos, o

protestantismo no Brasil serviu ao projeto etnocêntrico europeu já

que a cultura do

cristianismo nega e demoniza totalmente a cultura negra, desde seus aspectos éticos e morais
à sua estética. E ainda que fosse uma nova perspectiva de mudança na vida, à conversão ao
novo protestantismo 55 representou para o negro brasileiro a assimilação dos valores Cristãos
em prol de uma ruptura com a sua cultura africana.
A prática cristã demarcava seu espaço ideológico, influenciando a sociedade com seu
projeto religioso que tinham na escola o aparato e suporte para disseminação dessa cultura,
como religião predominante nas colônias. Esse era o discurso presente na sala de aula desde a
52
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pentecostalismo que obteve maior sucesso. FIALHO. Lívia e JACQUET, Cristine. Território fundação e
expansão... Art. Cit. P.70
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disciplina de ensino religioso, que nada mais era que a propagação do cristianismo, não
contemplando de forma alguma outras religiosidades. Até o posicionamento do educador
também era influenciado por esses valores, assim reproduzidos em seu discurso na sala de
aula.
Para além da questão implícita à subjetividade e postura dos profissionais de
educação, lembremos ainda que a educação no Brasil, devido às precárias condições já aqui
citadas anteriormente, deu vazão ao surgimento de escolas particulares de grande porte a fim
de atender à necessidade de escolarização da elite brasileira, muitas dessas de origem
confessional que, paralelo ao atendimento da clientela de alto poder aquisitivo, dispunha de
trabalhos e vagas para contribuir com as comunidades carentes. Tais projetos educacionais,
por sua vez, continuaram a serviço da expansão e manutenção do cristianismo como ética
moral e religiosa na organização da sociedade brasileira.
Em pesquisa realizada em uma instituição confessional na Chapada Diamantina,
Márcia Menezes (2010), mostra como as instituições educacionais colaboram com essa
política religiosa cristã. Ela pontua que os princípios educacionais adotados no Instituto Ponte
Nova baseavam-se em valores morais cristãos e as práticas educativas estavam centradas nas
leituras diárias da Bíblia.
Dessa forma, mesmo instituído o ensino secular nas escolas públicas com a
Constituição de 1891, as escolas confessionais sempre fizeram parte do sistema educacional
baiano como instituições particulares e/ou sem fins lucrativos. Além disso, o cristianismo, por
representar a ideologia religiosa com maior número de adeptos no Brasil, é difundido nos
espaços públicos como a única verdade na prática dos educadores com a contribuição dos
livros didáticos, que até pouco tempo não apresentavam nenhuma contribuição a respeito da
diversidade religiosa e cultural.

3.3. Uma pedagogia de resistência: A escola como espaço de contra hegemonia

No século XX, o mundo sofre uma série de transformações culturais, políticas e
comportamentais, e os movimentos de resistência negra avançam reivindicando o
reconhecimento dos direitos do negro na sociedade, divulgando sua cultura musical e estética.
No Brasil, o Movimento Negro Unificado - MNU (1978), tem sido responsável pelo avanço
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das políticas públicas de reparação: a Lei de cotas (PL 73/99), o Estatuto da Igualdade Racial
(PL 3.198/2000) e a Lei 10.639.56
Vale ressaltar que o movimento negro tem sua concepção anterior ao século XX com
os movimentos de resistência. Assim é importante pontuar que varias organizações e
iniciativas deram origem ao MNU em 1978.

Todas as entidades de qualquer natureza, e todas as ações, de
qualquer tempo (aí compreendidas mesmo aquelas que visam à auto-defesa
física e cultural do negro), fundadas e promovidas por pretos e negros.
(Utilizo preto, neste contexto, como aquele que é percebido pelo outro; e
negro como aquele que se percebi a si). Entidades religiosas, assistenciais,
recreativas, artísticas, culturais e políticas; e ações de mobilização política,
de protesto antidiscriminatório, de aquilombamento, de rebeldia armada, de
movimentos artísticos, literários e “folclóricos” – toda esta complexa
dinâmica, ostensiva ou invisível, extemporânea ou cotidiana, constitue
movimento negro. (SANTOS 1985, apud PEREIRA, 2010 p.82)

Pereira (2010) aponta que, desde o final do século XIX, várias organizações e
movimentos artísticos e literários surgem levantando a bandeira da causa negra. A Frente
Negra Brasileira (FNB) 57 fundada em 1931, reflexo desses movimentos de denúncia e
insatisfação anterior a Revolução de Trinta, com a formação do Centro Cívico Palmares em
1926, a imprensa negra, tomaram corpo e inauguraram outras iniciativas à medida que o
quadro político brasileiro avançava pós-revolução. O Teatro Experimental do Negro (TEM),
fundado em1944 por Abdias Nascimento, foi considerado um marco nesse processo anterior a
fundação do MNU.
Não satisfazia debater as questões que há anos sufocam o grito dos excluídos numa
sociedade formada por preconceitos, mas é necessário se reparar essa situação, reconstruindo
nossa história através da valorização de nossa memória ancestral que nos liga ao continente
africano.
Não se trata simplesmente de contrapor de forma maniqueísta e ingênua, à memória
social herdada, uma outra memória social e racial positiva e supostamente superior.
Qualquer tentativa de substituir uma supremacia racial por outra, além de ser
historicamente improvável, é igualmente condenável. Trata-se, sim, de ativar a
possibilidade de dar expressão e significado a conteúdos históricos concretos
silenciados pelas memórias dominantes, trazer à cena e positivar os conteúdos não
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A Lei 10.639/03 assegura a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana em todas as instituições
de ensino no Brasil. Vale lembrar que a LDB - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, já contemplava no
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codificados pelas linguagens convencionais, ressignificar as sociabilidades nãohegemônicas e as múltiplas temporalidades do viver cotidiano. Em palavras mais
ousadas, trata-se de construir e divulgar concepções e pressupostos capazes de
reorientar a nossa compreensão do nosso próprio passado – e, se preciso, mudá-lo na
forma como ele se nos mostra –, à luz consciente de um projeto político e
civilizacional contemporâneo, ao mesmo tempo emancipador e anti-racista.
(MATTOS, 2003, p.12)

Mas, os espaços de educação, passando a ter a obrigatoriedade de discutir essas
questões, têm se deparado com inúmeras dificuldades: o despreparo dos professores para
assumir uma nova postura de respeito à diversidade em sala de aula, a falta de informação
acerca da história e cultura de África e resistência à mesma devido ao contexto histórico e
sociocultural em que foi negada durante séculos. Além disso, o crescimento de religiões
cristãs no Brasil tem alterado os debates nas instituições de educação, provocando resistências
a esse trabalho.
As instituições religiosas cristãs, apesar de pregarem um censo de justiça e igualdade,
mantêm a diferença em seu interior. E por ser cristão, o negro não está livre do preconceito de
cor58. Ainda assim, são eles a maior presença nos mais variados cultos protestantes no Brasil.
Da dificuldade e da labuta do dia a dia, o negro desenvolveu suas práticas de
resistência e luta, preservando em sua memória parte de uma identidade violada59. Esse longo
silêncio sobre o passado, longe de conduzir ao esquecimento, é a resistência que uma
sociedade civil impotente opõe ao excesso de discursos oficiais (Pollak1989) e, ao mesmo
tempo, ela transmite cuidadosamente as lembranças dissidentes nas redes familiares e de
amizades, esperando a hora da verdade e da redistribuição das cartas políticas e ideológicas.
O ponto de partida para que se fizesse valer projetos de Lei em prol de reparação a
todo o sofrimento foi romper com o mito da democracia racial no Brasil, reconhecendo que o
negro foi sempre colocado em segundo plano em nossa sociedade.
Romper com o imaginário preconceituoso construído ao longo de séculos de
nossa história não têm sido fácil, pois a própria vítima desse sistema perverso acabou
por acreditar na sua condição subalterna, onde uns nascem para mandar e outros para
obedecer.
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Para uma discussão mais longa, ver SANTOS, Deyse Luciano. “Tá repreendido em nome de Jesus!”: Religião, identidade e conflito com a implementação da lei 10.639. Curitiba: Appris Editora e Livraria Ltda-ME,
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ao longo dessas construções.
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A escola como espaço agregador de valores tornou-se um dos palcos principais na luta
e combate do preconceito e discriminação racial. Em 2003, o presidente Luís Inácio Lula da
Silva assinou a Lei 10.639 como forma de garantir o reconhecimento da importância do
combate ao preconceito e discriminação racial no país. Não bastava abrir vagas nas escolas e
universidades públicas para acolher a demanda da população jovem negra/mestiça e periférica
do Brasil, mas elevar a auto-estima desse jovem, desconstruindo a imagem negativa que ele
próprio tem de si, através do conhecimento da sua História e Cultura ancestral.
A Lei 10.639/2003 e posteriormente a 11.645/2008, que da a mesma orientação
quanto à temática indígena, não são apenas instrumentos de orientação para o
combate à discriminação. São também Leis Afirmativas, no sentido de que
reconhecem a escola como lugar da formação de cidadãos e afirmam a relevância de
a escola promover a necessária valorização das matrizes culturais que fizeram do
Brasil o país rico, múltiplo e plural que somos. (SEPPIR, 2009, p.3)60
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significativamente, devido aos obstáculos institucionais e históricos. Esses devem ser
rompidos no espaço de diálogo e luta que representa a escola.

Para Hall (2006), a

representação atua simbolicamente para classificar o mundo e nossas relações no seu interior.
Sendo assim, construímos verdades e mentiras perpassadas pela ideologia defendida pelo
educador e muitas vezes, a quem ou o quê, ele está a serviço. Dessa forma, é necessário
reconfigurar a nossa memória de forma a mudar o olhar da história numa perspectiva de
leitura crítica ao que já está pronto, utilizando a escola como espaço de luta e respeito à
diversidade.
Tem sido uma luta de muitos educadores, comprometidos politicamente com a causa,
garantir que a escola se transforme num espaço de contra hegemonia, fazendo valer as
políticas de reparação a partir da Lei 10.639. Por incrível que pareça na atualidade, um dos
maiores entraves nesse processo tem sido a questão religiosa. Aquela velha catequização
cristã presente em nosso imaginário desde os primórdios da colonização, que muito contribuiu
para minimizar a cultura negra sempre vista como primitiva e inferior e que posteriormente
adotou novas práticas e visões de mundo na formação das instituições protestantes, vem sendo
o motivo de muitas escolas e professores afirmarem não haver possibilidade do trabalho com
a Lei uma vez que, pois há uma associação direta da História e Cultura Africana à
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Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
étnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. SEPPIR – Ministério da
Educação. 2009.
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religiosidade, gerando resistência e conflito por parte das famílias cristãs nos trabalhos da
escola.
O fato é que a consagração da diversidade que forma o povo brasileiro não precisa
mais ser feita à sombra de velhos fantasmas ideológicos, instrumentalmente
adaptados pelas elites em prol da valorização das hierarquias sociais e raciais
herdadas, bem como em nome de um projeto de futuro supostamente esplendoroso,
já que formado apenas por pessoas de tez europeia, conquanto amorenada. A
diversidade do povo brasileiro pode ser valorizada nela mesma, devendo ser
celebrada e reafirmada para além dos momentos das festas cívicas e populares, em
todos os espaços da vida social, incluindo, é óbvio, os que formam o mundo do
sistema político e econômico. (Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil,
2009-2010, p.23)

Como se livrar dos velhos fantasmas se ele subjetivamente se constrói e reconstrói, das
mais variadas formas, no interior de cada indivíduo brasileiro? Afinal esses fantasmas estão
imbricados na nossa vida já que nos foram apresentados como valores ideológicos, muitas
vezes inquestionáveis. Como romper com isso quando tratamos de fé? Mais uma vez a
questão religiosa se impõe no contexto da educação, dando a impressão de que, na realidade,
ela nunca deixou de estar, por se fazer presente nos discursos, atitudes, códigos e símbolos
que a todo o momento demarcam território nesse espaço.
Refletir sobre a história da educação na Bahia é um convite a desatar os nós desse
complexo sistema e das variadas relações de conflito e poder que se esconde por trás dela.
Especialmente, como ainda hoje, apesar dos métodos de ensino e políticas pedagógicas
implantadas, a escola ainda consiste de um espaço de exclusão e não de integração à
diversidade cultural. É na condição de brasileiros simbolicamente marcados por uma
identidade nacional que estamos unidos por uma história que remonta a uma memória
coletiva, construída sob a dominação colonial dos portugueses ao novo mundo em séculos de
subjugação ao índio e ao negro. E, separados por sermos frutos de tantas outras memórias que
aqui se cruzam, construindo novas fronteiras socioculturais, e identidades individuais,
marcadas por diferenças e preconceitos. Da mesma forma, a instituição escolar é fruto dessa
unidade nacional em constante conflito com a subjetividade individual, em face da proposta
de um trabalho coletivo. Dar conta dessa realidade, tem sido uma luta diária dos educadores,
que há algum tempo já refletem o espaço escolar como político, laico e pluriconfessional,
sendo aí o local de negociações e conflitos em busca de uma sociedade mais “justa” e
“tolerante”.
Em função de se ver oprimido por uma pedagogia de submissão, o dominado reflete
essa condição, desenvolvendo a pedagogia da resistência (MENEZES, 1995). Se eu resisto
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tenho consciência da importância de minha história, só me resta contá-la, imprimi-la da
memória como forma de ressignifica-la. A escola é o espaço ideal para isso, cabendo ao
educador a mediação das histórias de forma a dar vazão às memórias, revelando outras
verdades e possibilidades de ver, compreender e respeitar o mundo. Assim corroborando com
Mattos (2003), dominação não é somente ideológica, ela é hegemônica e a escola é um espaço
de diálogo e luta, portanto de contra hegemonia.
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4. Capítulo 3
“Tá repreendido em nome de Jesus!”
A Lei 10.639 e a influência da religião no processo de construção da Identidade Negra
“Preto sujo!” Ou simplesmente: “Olhe, um preto!”
Cheguei ao mundo pretendendo descobrir um sentido
nas coisas, minha alma cheia de desejo de estar na
origem do mundo, e eis que me descubro objeto em
meio a outros objetos.
Enclausurado nessa objetividade esmagadora,
implorei ao outro. Seu olhar libertador, percorrendo
meu corpo subitamente livre de asperezas, me
devolveu uma leveza que eu pensava perdida e,
extraindo-me do mundo, me entregou ao mundo. Mas
no novo mundo, logo me choquei com a outra
vertente, e o outro, através de gestos, atitudes,
olhares, fixou-me como se fixa uma solução com um
estabilizador. Fiquei furioso, exigi explicações... Não
adiantou nada. Explodi. Aqui estão os farelos
reunidos por um outro eu. (FANON, 2008, p.103)61

Vivemos um momento de grande afirmação da cultura negra no Brasil, anteriormente
negada, discriminada e execrada por uma sociedade racista e preconceituosa construída
teoricamente a partir de moldes europeus que transpunham para a prática das instituições de
ensino a visibilidade do branco como padrão de beleza e inteligência. A Lei 10.639, como
uma ação afirmativa, tem a responsabilidade de tentar romper com as amarras do preconceito
a fim de reparar os sofrimentos da população afrodescendente nesse país, assim como
destituir da invisibilidade esse sujeito que, não por acaso, corresponde à boa parte da
população pobre e marginalizada.
A importância dessa medida de reparação nas instituições de ensino se dá,
especialmente, por se reconhecer que o ambiente escolar brasileiro esteve a serviço de uma
classe dominante branca que sempre utilizou desse espaço como veículo de disseminação de
seus valores e ideologias, tornando a escola nada mais que um espaço de reprodução de seus
interesses. No entanto, apesar da importância em se reconhecer a necessidade de reparação
junto à população afrodescendente, ainda hoje existe uma enorme dificuldade e resistência em
se trabalhar com a História e Cultura Africana, o que torna a prática da Lei quase inexistente
em muitas escolas.
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Ao longo desta pesquisa, pude observar e analisar como o processo de evangelização
da população brasileira, em particular aquele promovido por denominações pentecostais e
neopentecostais, mais presente no campo de estudo em questão, pode atuar na negação e
desconstrução dessa identidade afrodescendente por associar os temas ligados à História e
Cultura Africana ao campo religioso. Se por um lado, essa resistência e possibilidade de
reflexão acerca dessa identidade negra no espaço escolar podem estar diretamente ligadas à
forte influência das religiões cristãs, cada vez mais presente nesse espaço, não somente na
figura do aluno, mas na comunidade escolar como um todo; por outro, não podemos deixar de
reconhecer que essa é uma situação que nos coloca, na condição de profissionais da educação,
frente ao desafio de refletir a escola contemporânea como um espaço de acolhimento das
diferenças, por isso se faz necessário o reconhecimento da diversidade cultural nela implícita.

4.1 Identidade e conflito na sociedade pós-moderna

Compreender essa complexa rede de interações que constitui o ambiente de educação
requer, acima de tudo, uma reflexão acerca do perfil dos indivíduos que compõe esse espaço,
seus valores, desejos e necessidades. Mais do que isso, é perceber-se como parte
subjetivamente integrante dessa rede que tanto pode influenciar como ser influenciado pelo
outro.
As transformações do mundo moderno implicaram na desestruturação de uma
sociedade anteriormente estável e controlada a partir de modelos pré-estabelecidos,
ressurgindo aí a reivindicação de grupos até então marginalizados por seu reconhecimento e
valorização social, que dá origem ao sujeito pós-moderno, fruto das mudanças estruturais no
final do século XX e traz à tona a problemática de uma complexa estrutura sociocultural que
deu origem à população brasileira. Esse despertar social implicou no que Hall chamou de
sociedades “descentradas” e/ou fragmentadas 62, onde a idéia de sujeito integrado na nossa
condição de indivíduos sociais foi aos poucos refletindo a real condição de cada grupo aí
inserido.
Todo esse processo fez o homem repensar o seu papel na sociedade e tal reflexão foi
determinante para que o mesmo iniciasse o que os sociólogos chamaram de crise de
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identidade63. De acordo com Castells (1999, p.22) “identidade é o processo de construção de
significados com base num atributo cultural ou ainda um conjunto de atributos culturais interrelacionados, os quais prevalecem sobre outras fontes de significado”
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. Nas sociedades

modernas, esses atributos culturais se relacionam e interagem entre si numa complexa
formação social. No Brasil, a convivência de uma diversidade étnica não somente contribuiu
para a formação de uma população esteticamente complexa, no que diz respeito à sua pertença
étnica. Nesse caso, passasse a sofrer dessa crise de identidade por naturalmente não se
perceber no entre lugar, mas promoveu uma enorme mistura de valores culturais que deram
origem a cultura brasileira.
É na emergência dos interstícios – a sobreposição e o deslocamento de domínios da
diferença – que as experiências intersubjetivas e coletivas da nação [nationness], o
interesse comunitário ou o valor cultural são negociados. De que modo se formam
sujeitos nos “entre lugares”, nos excedentes da soma das “partes” da diferença
(geralmente expressa como raça/classe/gênero etc.)? De que modo chegam a ser
formuladas estratégias de representação ou aquisição de poder [empowerment] no
interior das pretensões concorrentes de comunidades em que, apesar de histórias
comuns de privação e discriminação, o intercâmbio de valores, significados e
prioridades pode nem sempre ser colaborativo e dialógico, podendo ser
profundamente antagônico, conflituoso e até mesmo incomensurável? (BHABHA,
2007, p.20)

Os valores culturais aí representados estão cada vez mais comprometidos, pois, aos
poucos, os surgimentos de instituições que promovem a integração dessa cultura,
principalmente, as instituições religiosas, vêm organizando e associando esses valores de
forma a determinar a reprodução de discursos e modelos “ideais” desse homem social.
Bourdieu65, ao falar de cultura, propõe levar em consideração as condições materiais e
institucionais que presidem a criação e a transformação de aparelhos de produção simbólica
cujos bens deixam de ser vistos como meros instrumentos de comunicação e/ou
reconhecimento. Diante disso, pensar a cultura é refletir seu papel social desde a sua produção
simbólica à utilização como objeto de reconhecimento e pertença de um grupo, como também
um instrumento de poder e legitimação deste.
Toda essa interação, estabelecida nesse contexto cultural plural, faz emergir no Brasil
a quebra de paradigmas sociais que tinha até então o problema com a discriminação,
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maquiada com o mito da democracia racial que, na crise de identidade aqui apontada, faz
ressurgir a problemática do racismo. Nessa teia de significados (GEERTZ, 1989), a questão
religiosa tem sido de grande relevância para a ressignificação desse contexto uma vez que,
para além do discurso de que o Brasil era um país livre de preconceitos, por muito tempo
fundamentado no mito da democracia racial, estendia-se esse mito também à boa convivência
das diversas matrizes religiosas. No caso da Bahia, mais especificamente Salvador, esse “mito
da democracia religiosa”, se assim posso chamar, rendeu-lhe o título de Baía de Todos os
Santos, ainda hoje utilizado com muito orgulho pelo povo baiano como se essa fosse uma
realidade:
A Bahia é de todos os Santos e está havendo protestos contra a intolerância
religiosa... o que eles querem irmãos é mistura e se misturar a santidade cai fora, por
que Deus quer santidade e o mundo quer mistura. Devemos ter cuidado!
(informação verbal) 66

O que se tem observado é que, assim como a questão do preconceito étnico, o
preconceito religioso sempre fez parte da dinâmica da sociedade brasileira, porém esteve a
todo tempo silenciado por conta do Brasil ser reconhecidamente Cristão Católico e exemplo
de uma infundada “tolerância” religiosa. 67
Sendo assim, o problema da discriminação cultural e religiosa está cada vez mais
perceptível em nossa sociedade já que a questão religiosa tem sido o grande entrave no
processo de valorização da cultura africana, principalmente no interior das escolas, por se
entender que está toda ela enviesada ao aspecto religioso por ter sido as comunidades de
terreiro as grandes responsáveis por manter a preservação dessa cultura, o que acaba gerando
um distanciamento desta por parte de instituições cristãs.
Se o ser negro no Brasil não é nada fácil diante de todo preconceito que aqui é
enfrentado, torna-se ainda mais difícil se for negro e cultuar uma religião de matriz africana
porque a religiosidade tem sido um dos alvos principais dessa discriminação uma vez que ela
é demonizada e negada enquanto religião.
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Informação obtida em pesquisa no campo. Observação realizada em um culto aberto a visitantes na igreja
Assembleía de Deus em Salvador no dia 21 de janeiro de 2009.
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Nesse caso, é interessante pensar que por conta da relação estabelecida entre as diversas matrizes religiosa –
matrizes africanas, indígenas, cristianismo católico e no século XIX a chegada dos cristãos protestantes – na
formação do Estado Brasileiro, e, a própria mestiçagem desses grupos, ao longo do processo de colonização, é
importante ressaltar que enquanto maioria, o cristianismo católico sempre teve o controle das instituições
públicas no país, assim como esteve a serviço da formação da sociedade como um todo, no que diz respeito aos
valores éticos e morais. Assim, mesmo que de certa forma fizesse vistas grossas a outras matrizes religiosas aqui
presentes, se encarregou de torná-las invisíveis através desse controle que perpassava por um discurso
preconceituoso, sobretudo nas escolas.
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Minhas avós eram do candomblé (mãe e pai). Mas viram que não tinham futuro e
aceitaram a Jesus. Lá é sacrifício para tudo. Você tem que dar o seu sangue. Eu
tenho um primo que ta lá que já está todo cortado. Ele diz que o que ele está fazendo
está errado e um dia ele volta para a igreja. Lá faz muitos sacrifícios... No
candomblé não existem deuses, eles falam de muitos, mas atendem a um só: o diabo.
O que o diabo dar agente depois ele toma. Não vinga nada que ele dá!”(informação
verbal).68

Por outro lado, ser negro e evangélico, no Brasil, pode representar uma diminuição na
carga desse preconceito. Em parte, ele é aliviado, por assumir uma nova estética e
comportamento que atendem os anseios dessa sociedade preconceituosa. Para que se assuma
como cristão evangélico, ele precisa negar o seu passado, as suas raízes e aceitar o que lhe
impõe a visão do evangelho ditada nos cultos.
De que forma ele se vê como negro e evangélico e como se dá essa relação dentro e
fora da igreja? Por ser evangélico, ele escapa das discriminações a que estão sujeitos os
negros não evangélicos?
É fato que o reconhecimento da afrodescendência vai além da questão de fé e está
ligada umbilicalmente à condição étnica indiscutível, a olhos vistos. Como conscientizar esse
fiel da necessidade de valorização da história e cultura da África como forma de combate ao
mito da democracia racial?
Considerando-se que há uma negação da cultura de afrodescendência no interior das
igrejas cristãs, essa dificulta a construção/reconhecimento da identidade negra de seus fiéis?

4.2 A identidade negra em questão

O que falar a respeito da negritude, ao reconhecer-se negro na diáspora se essa é uma
dinâmica divergente, especialmente, devido a questões políticas, sociais e geográficas do
complexo sistema escravagista africano, empreendido pelo mundo a partir das sociedades
ocidentais? Refletir acerca de uma identidade negra em qualquer que seja o país, é um desafio
e talvez até uma pretensão uma vez que a diáspora africana, para além de todos os dissabores
causados aos nossos ancestrais aqui aportados na condição de escravo, foi também
responsável pela formação de novos laços socioculturais, que se constituíram de maneira
diferente nos mais variados pontos do globo.
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Informação coletada em entrevista a Laura – 27 anos assembleana desde os dez anos, realizada em Salvador,
no dia 14 de abril de 2008.
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O conceito de diáspora pode oferecer alternativas reais para a inflexível disciplina
do parentesco primordial e a fraternidade pré-política e automática. A popular
imagem de nações, raças ou grupos étnicos naturais, espontaneamente dotados de
coleções intercambiáveis de corpos que expressam e reproduzem culturas
absolutamente distintas é firmemente rejeitada. Como uma alternativa à metafísica
da “raça”, da nação e da cultura territorial fechada, codificada no corpo, a diáspora é
um conceito que ativamente perturba a mecânica cultural e histórica do
pertencimento. Uma vez que a simples seqüência dos laços explicativos entre o
lugar, posição e consciência é rompida, o poder fundamental do território para
determinar a identidade pode também ser rompido. (GILROY, 2001. p.18) 69

De acordo com Hall (2009, p.110), as identidades são construídas por meio da
diferença e não fora dela. Assim podemos avaliar que mesmo que queiramos tentar construir
grupos identitários específicos, a partir de um ponto em comum, as relações estabelecidas e os
contextos em que cada indivíduo transita, o fará, em algum aspecto, diferente, ou seja, somos
fruto de uma construção diária de novas identidades que relacionam entre si e nos fazem parte
ou não de um grupo ou lugar.

Isto é, as identidades são as posições que o sujeito é obrigado a assumir, embora
“sabendo” (aqui, a linguagem da filosofia da consciência acaba por nos trair),
sempre, que elas são representações, que a representação é sempre construída ao
longo de uma “falta”, ao longo de uma divisão, a partir do lugar do Outro e que,
assim, elas não podem, nunca, ser ajustadas -idênticas- aos processos de sujeitos
nela investidos. (HALL, 2009. p112)

Se pensarmos na identidade negra, como essa poderia ser constituída? Que aspectos e
características seriam utilizados para determinar o ser negro? O ser negro na África, no Brasil
ou nos Estados Unidos, tem o mesmo significado?
Tomando como exemplo os Estados Unidos, veremos que as condições de inserção do
negro naquela sociedade deram-se de forma contrária à nossa realidade, desde a
empregabilidade do negro como mão de obra escravizada nas lavouras do Sul do país, até
mesmo a forma como eram estabelecidas as relações e contatos desse escravizado com o seu
senhor. Para além dessas questões, existe ainda a diferença estabelecida entre as metrópoles
que exploravam essas terras, pois a forma como Portugal estabelecia seu modelo de colônia
sequer passava perto do modelo inglês, o que traduzia uma forma de pensar e agir diferente
nos dois contextos. Essa diferença de mentalidade entre os países colonizadores, não somente
refletiu o crescimento econômico de suas respectivas colônias (Brasil e EUA), como também
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PEREIRA, Amílcar Araújo. “O mundo negro”: a constituição do movimento negro contemporâneo no Brasil
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determinou formas culturais divergentes que influenciaram, ao longo dos tempos, o
comportamento dessas sociedades. Outra questão que deve ser levada em consideração é que
a diáspora africana teve como consequências, ao longo do processo de escravização nas
colônias, o nascimento de negros nativos que, ao contrário dos que vinham de África, não
mantinham laços de tanta proximidade com suas origens. Mormente nos EUA, onde no final
do século XVIII, boa parte da população escravizada já se constituía de negros norteamericanos.
O nativo e o forasteiro não vivem as mesmas realidades. Movem-se em esferas
diferenciadas – ecológica psicológica e sociologicamente distintas. Enquanto o
primeiro vivencia o seu mundo, o segundo experimenta um mundo que não é seu. O
primeiro nasceu ali, naquele lugar. Aqueles são a paisagem e o clima, aquelas são as
pessoas e a língua, aqueles são os bichos, aquela é a arquitetura e aquela é a religião,
aqueles são os hábitos e valores, aquele é o trabalho e suas técnicas, aquela é a
concepção do tempo, a organização social que, desde o início envolve inteiramente.
O segundo, ao contrário foi arrancado de seu espaço de origem e colocado
abruptamente ali, sem consulta à sua vontade. (RISÉRIO, 2007. p. 124)

Dessa forma, uma questão a se considerar foi como se deu o contato entre brancos,
negros e indígenas na construção de uma população afro indígena nesses países. Em ambos o
processo de miscigenação, devido às ocorrências de relações inter raciais, eram mal vistas,
entretanto a forma de lidar com o mestiço é diferenciada e muitas vezes contraditória. O
mestiço nem poderia ser considerado negro, nem branco. A sua condição birracial poderia lhe
imprimir uma condição positiva ou negativa de acordo com o contexto que estivesse inserido,
porque tanto os Portugueses (no caso do Brasil) quanto os Ingleses (nos EUA), mantinham
firme uma política racista que tinha o negro como uma “coisa”, um objeto de consumo que,
uma vez adquirido, estava sujeito ao seu bel prazer. E o mestiço, fruto desse processo, situa-se
entre o ser negro e o ser branco, na fronteira, no entre lugar 70.
A mestiçagem, do ponto de vista populacionista, é um fenômeno universal ao qual
as populações ou conjuntos de populações só escapam por períodos limitados. É
concebida como uma troca ou um fluxo de genes de intensidade e duração variáveis
entre populações mais ou menos contrastadas biologicamente e não a priori.
(VINCKE, 1985apud Munanga 2006, p. 17)

Levando em consideração que a mestiçagem, nesses casos, assume uma abordagem
raciologista, e não populacionista, a mesma se define de acordo com o critério utilizado em
cada país (nesse caso, tratamos das colônias americanas e da mistura entre negros, índios e
brancos), da sua aceitação e/ou hostilização nas sociedades em questão. Nos EUA, o “racismo
70
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científico” falou mais alto. A mistura racial não era natural, nem desejável. Iria degradar o
povo norte-americano como já o havia feito com descendentes de espanhóis e portugueses em
outros países da América (Risério, 2007).
Um sangue misturado, mesmo chegando à sétima ou oitava geração, mesmo
chegando ao ponto em que a cor teria aparência da cor de um europeu, seria sempre
um sangue misturado e não podia se dizer igual e caminhar de par com um branco
europeu. (LABELLE, 1987, apud MUNANGA 2006 p.36).

No Brasil, a busca por uma identidade nacional fez com que vários intelectuais se
dividissem quando se tratava em discutir a formação da sociedade brasileira através da
mestiçagem. Silvio Romero, que apostava nessa mestiçagem como crucial a construção de
uma identidade nacional brasileira, acreditava que ao longo do tempo esse processo daria
conta da homogeneização da população através do “embranquecimento” e, aos poucos, se
diluiria a diversidade racial e cultural do país, prevalecendo biologicamente e culturalmente
os valores brancos.
Desse modo, enquanto nos EUA houve um processo de segregação racial baseado na
one drop rule71, no Brasil, a mestiçagem racial e cultural se fez presente de forma “pacífica”,
com base na crença do mito da democracia racial. 72Segundo Munanga, a mestiçagem, tanto
biológica quanto cultural, traria como consequência a destruição da identidade racial e étnica
dos grupos dominados. Na realidade, o que percebemos é que, nos dois casos, o movimento
de mestiçagem trouxe sequelas ao afrodescendente já que em ambos, há a manutenção de uma
política racista e discriminadora. Além disso, mesmo diante de séculos de resistência por
reconhecimento, esses grupos que engrossaram os movimentos negros no mundo ainda
discutem e debatem alternativas e ações afirmativas de reparação a segregação racial e social
a que o negro está submetido ainda hoje.
Apesar de estarmos falando do negro que, diante do projeto colonizador europeu a
partir das grandes navegações marítimas no século XVI, foi arrancado de seu território e
forçado a servir como mão de obra escravizada no Novo Mundo, percebemos que a forma
como se adaptou e assimilou a cultura do outro se deu de forma diferenciada nesses locais.
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A one drop rule é a regra que determina que toda pessoa racialmente misturada pertence ao grupo “inferior”,
e nunca ao “superior”de sua ascendência.
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O mito da democracia racial, baseado na dupla mestiçagem biológica e cultural entre as três raças originárias,
tem uma penetração muito profunda na sociedade brasileira: exalta a idéia de convivência harmoniosa entre os
indivíduos de todas as camadas sociais e grupos étnicos, permitindo às elites dominantes dissimular as
desigualdades e impedindo os membros das comunidades não-brancas de terem consciência dos sutis
mecanismos de exclusão da qual são vítimas na sociedade. MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a
Mestiçagem no Brasil. Ed. Autêntica, Belo Horizonte 2006. p.89.
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Um dos aspectos que se torna muito evidente diz respeito a como esse processo de
assimilação cultural foi forte nos EUA, de forma a fazer com o negro norte americano
rompesse definitivamente com suas raízes culturais ancestrais, acima de tudo, no que diz
respeito à questão religiosa. Vale ressaltar que a Inglaterra era de origem religiosa protestante
e que por conta disso foi imposto ao negro norte americano um modelo de cristianismo mais
fechado doutrinariamente e, talvez, isso tenha contribuído para que esse processo de
assimilação cultural tenha se dado de maneira mais agressiva.
No Brasil, os negros adotavam o catolicismo, mas não abriam mão de inquices,
voduns, orixás. Nos EUA, ao contrário, a adesão dos negros ao cristianismo protestante
implicou renegar cultos africanos (RISÉRIO 2007).
Ao falar da morte dos deuses nos EUA, em seu livro “A utopia brasileira e os
movimentos negros”, Antônio Risério (2007), citando Genovese (1976), chama atenção para
como a conversão ao cristianismo protestante norte americano representava, em primeiro
lugar uma porta de garantia a cidadania naquele país. Foi o cristianismo que amparou e
acolheu a população negra escravizada: Genovese nos lembra que o cristianismo ofereceu aos
oprimidos e desprezados a imagem de Deus crucificado pelo poder, a ganância e a maldade,
mas ainda assim ressuscitado ao final, triunfante, redimindo os fiéis (...) 73. Essa identificação
com o cristianismo foi assimilado de tal forma que uma vez aceito pela população, ela foi se
adequando e reconfigurando-se nas senzalas, dando origem a igrejas protestantes negras, ao
passo que, no Brasil, essa assimilação via cristianismo católico, abriu margem a um processo
de resistência que levou a preservação de sua cultura religiosa através do sincretismo 74.

De qualquer sorte, ao tempo que descendentes de africanos, no Brasil e em Cuba,
construíram abrigos para deuses ancestrais, o que eles organizavam nos EUA, eram
lojas maçônicas e igrejas protestantes. Uma primeira loja de maçons negros aberta
em Boston, no final do século XVIII, serviu de exemplo – e assim, ao longo do
século XIX, a maçonaria negra foi se propagando pelo país. Mais ou menos na
mesma época, começaram a se firmar casas de culto separadas, feitas por negros e
para negros. Igrejas Batistas negras formavam-se já durante a guerra da
independência. Em fins do século XVIII, dois pastores negros da Filadélfia,
Absalom Jones e Richard Allen, criaram, respectivamente, a Igreja Episcopal
Protestante Africana e a Igreja Episcopal Metodista Africana Não Conformista, que
gerou capítulo em diversas cidades. Também Nova York viu nascer, em 1796, uma
Igreja Sionista Episcopal Metodista Africana. (RISÉRIO, 2007 p.137)
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Tentar estabelecer uma comparação entre o Brasil e os EUA, seu modelo de
colonização e o reflexo disso no processo de formação sociocultural desses países, é somente
uma provocação para que possamos mergulhar nesse “entre lugar” a que foi relegado o negro
na diáspora e procurar compreender essas identidades construídas a partir de um ponto inicial
que foi a escravização desses sujeitos e as relações por eles estabelecidas nos espaços em que
transitaram. Esse homem pós moderno que, diante de uma problemática única de
enfrentamento nessa diáspora que é o racismo, revela-se culturalmente diferente, assumindo
ao mesmo tempo identidades ora iguais, ora divergentes, a partir de suas escolhas ideológicas.
O que devemos levar em conta é como esses grupos marginalizados pelo contexto
histórico e social a que foram relegados à condição de subalternos, organizaram-se em nome
de um movimento de tomada de consciência do ser negro, que entre os anos 20 e 30 vão dar
origem ao movimento de Negritude. 75Afinal, como dizia Cesaire, “enquanto houver negros,
haverá negritude, pois não consigo conceber nenhum negro que possa virar as costas a seus
valores fundamentais” (CESAIRE, 1987 apud BERND 1988).76 Levando em consideração
que esse movimento de Negritude é um momento pontual na construção de uma identidade
negra, a que valores se referem Cesaire? Que identidade negra se pretende construir? Ou não
seria melhor dizer identidades negras?
Os movimentos de resistência a essa violência causada pelo preconceito e
discriminação racial deu-se de forma diferenciada em todo o mundo onde houve essa diáspora
negra. Ao contextualizar historicamente o movimento de Negritude, Bernd (1988) aponta
duas importantes manifestações da negritude: a revolta dos escravos do Haiti, liderados por
Toussaint Louverture, aonde os negros chegaram a obter a independência do país em 1804 e
os quilombos brasileiros que representaram o primeiro sinal de revolta contra o dominador
branco e teve como seu grande líder Zumbi. 77 A partir daí, no início do século XX, a
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negritude encontra solo fértil para sua expansão das mais variadas formas e nos mais variados
contextos da diáspora negra. A renascença do negro faz emergir juntamente com um basta ao
preconceito, uma proposta de revalorização da cultura ancestral, o que por sua vez motivou e
muitas vezes tornou-se aspecto fundamental no processo de construção dessa identidade
negra, tendo como veículo a ressignificação da raça, como forma de promoção dos debates e
afirmação de uma unidade que vão originar o Movimento Negro no Brasil.
Amílcar Pereira (2010), em sua tese de doutorado que teve como objeto de estudo
justamente o movimento negro no Brasil, traça uma relação entre como se deu a formação do
movimento e a proposta que dele surge, de construção da identidade negra. O autor discute
como a valorização da questão racial serviu como base para o próprio reconhecer-se negro:
Antônio Sérgio Guimarães afirma que “[...] para os afro-brasileiros, para aqueles que chamam
a si mesmos de ‘negros’, o anti-racismo tem que significar, antes de tudo, a admissão de sua
‘raça’, isto é, a percepção racializada de si mesmo e dos outros.” (GUIMARÃES, 1995 apud
PEREIRA, 2010 p.43)
O historiador Petrônio Domingues afirma que:
[...]para o movimento negro, a ‘raça’, e, por conseguinte, a identidade racial, é
utilizada não só como elemento de mobilização, mas também de mediação das
reivindicações políticas. Em outras palavras, para o movimento negro, a ‘raça’ é o
fator determinante de organização dos negros em torno de um projeto comum de
ação. (DOMINGUES, 2007 apud PEREIRA, 2010 p.101, 102) 78

Desse jeito, a construção da identidade negra a partir da tomada de consciência do
sentimento de pertença, fruto dos movimentos de resistência, assumiu formas diversificadas a
partir de cada contexto em questão.
No Brasil, esse modelo racializado de luta, que teve como propulsor o Movimento
Negro a partir da década de 70 79, trouxe à tona um discurso também essencialista, como que
uma retomada da cultura de matriz africana fosse à condição primordial a esse
reconhecimento. No final dos anos 90, muito já se discutia acerca das questões ligadas a

fazenda. Bernd.Zilá – O que é negritude – Coleção Primeiros Passos. Editora Braziliense. São Paulo.1988,
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negritude e o Movimento Negro Brasileiro já havia ampliado as frentes de luta contra esse
preconceito. Ainda aí era nítida a manutenção do discurso essencialista e racialista como
pressuposto de construção dessa identidade. Pereira chama atenção para essa questão,
analisando o significado do ser negro para o movimento. Ele mostra um cartaz de divulgação
do CEDENPA – Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, que traz um texto assinado
por Nilma Bentes (1990)80:
Ter consciência negra, significa compreender que somos diferentes, pois
temos mais melanina na pele, cabelo pixaim, lábios carnudos e nariz
achatado, mas que essas diferenças não significam inferioridade.
Ter consciência negra, significa que ser negro não significa defeito, significa
apenas pertencer a uma raça que não é pior e nem melhor que outra, e sim,
igual. (...)
Ter consciência negra significa, compreender que não se trata de passar da
posição de explorados a exploradores e sim lutar, junto com os demais
oprimidos, para fundar uma sociedade sem explorados nem exploradores.
Uma sociedade onde tenhamos, na prática, iguais direitos e iguais deveres
(...)
Ter consciência negra é compreender que a luta contra o racismo não é uma
luta somente dos negros, e sim de toda sociedade que se quer livre, pois não
há uma sociedade livre onde exista o racismo (...)
Ter consciência negra significa compreender que a luta contra o racismo é
longa e árdua, mas que nela devemos depositar o máximo de energia
possível, para que futuras gerações de negros possam viver livres das
humilhações que marcaram a vida de nossos antepassados e marcam as
nossas hoje. Ter consciência negra significa juntar as nossas forças, a força
milenar da crença nas forças de Exú, na justiça de Xangô, na tenacidade
guerreira de Ogum, Iansã, Oxossi e todos os Deuses das religiões africanas,
para levar a luta até a vitória total.
Ter consciência negra, significa, sobretudo, sentir a emoção indescritível que
vem do choque, em nosso peito, da tristeza de tanto sofrer, com o desejo
férreo de alcançar a igualdade para que se faça justiça ao nosso Povo, à nossa
Raça. Axé. (BENTES, 1990 apud PEREIRA, 2010, p.63)

No texto acima, Bentes (1990) aponta o perfil dessa identidade negra a ser construída,
que para além de toda a chamada de consciência e elevação da autoestima do sujeito, faz um
recorte inclusive cultural e religioso. O grande problema é que, no Brasil, as consequências da
colonização na formação do povo, tanto por parte da mestiçagem étnica quanto cultural, deu
lugar a uma diversidade social extremamente conflituosa. O preconceito de marca aqui
implantado, atrelado à demonização e negação da cultura de afrodescendência, muito tem
contribuído para polemizar essa questão.
Sabemos que todo esse movimento foi importante para que atualmente as relações
políticas, no que diz respeito à causa negra, saiam do papel e assumam a prática, na tentativa
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1980).
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de não só discutir, mas também promover a reparação a essa população. No entanto, alguns
aspectos precisam ser repensados, uma vez que tratamos de grupos que há muito vieram desse
continente e pouco sabe a respeito dele. Além disso, é necessário refletir que o próprio
continente africano é plural e por isso devemos ter cuidado com essa visão essencialista
imposta à África que há muito vem sendo o ponto de partida para a recriação dessa identidade
negra no Brasil.
Assim como os africanos que atravessaram o atlântico na condição de escravizados, e
nunca mais tiveram a oportunidade do retorno, adaptaram-se a uma nova casa, um novo
território, uma nova língua, novas formas de culto a seus deuses ancestrais, ou ainda a troca
desses por novas formas de pensar a religiosidade, o negro que permaneceu no continente
também tem passado por essas modificações fruto da dominação de seus territórios pelas
nações imperialistas no século XIX, os contatos entre essa cultura local e o global,
proveniente dessas investidas, inclusive na redefinição de suas fronteiras, o que acaba por
gerar crises étnicas e, portanto identitárias, um entre lugar, no próprio território a qual ele
pertence.
Voltando a Gilroy já citado no início desse tópico:

[...] a diáspora é um conceito que ativamente perturba a mecânica cultural e
histórica do pertencimento. Uma vez que a simples sequência dos laços explicativos
entre o lugar, posição e consciência é rompida, o poder fundamental do território
para determinar a identidade pode também ser rompido. (GILROY, 2001, p.18).

Mas então o que falar a respeito do africano evangélico? Ele não se reconhece como
negro? Que relação é estabelecida por ele entre pertencimento étnico e cultural com a sua
religiosidade?
Logicamente que a opção religiosa do sujeito não o destitui de sua condição étnica
racial. E o ser negro independe dessa escolha. Por isso é necessário uma tomada de
consciência acerca das questões que afligem a população negra, percebendo como se dão os
entraves de crescimento desse povo, seus fatores políticos e econômicos. Compreender a
diversidade cultural e religiosa como um fator positivo à constituição social e não uma
barreira em busca de um sentimento de pertença, um reconhecer-se negro independente das
ideologias particularmente adotadas.
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4.3 O Protestantismo no Brasil: um breve histórico

Um dos aspectos que favoreceu o processo de dominação e aculturação dos povos
gentios e negros africanos escravizados no continente americano a partir do século XVI foi a
sua conversão ao cristianismo. Como já visto anteriormente esse processo ocorreu de forma
diferenciada por ser a Inglaterra um país Cristão Protestante, diferente de Portugal que era
Cristão Católico, o que influenciou diretamente na construção de uma identidade negra longe
de sua cultura ancestral.
No Brasil, o movimento protestante pode ser analisado, levando-se em consideração
algumas particularidades do seu processo histórico, pois apesar de os primeiros grupos aqui
aportarem em finais do século XVI, esse fato não pode ser determinado como experiência e
implantação dessa doutrina no país. Inicialmente essa presença se deu com entrada dos
franceses no Rio de Janeiro e, anos mais tarde, já no século XVII, os holandeses em Salvador
e Recife, que na verdade não tinham um projeto missionário religioso, mas de exploração da
então colônia portuguesa. Assim, mesmo tendo registros de cultos realizados nesse período no
Rio de Janeiro, não houve em momento algum o propósito de expansão dessa fé uma vez que
com a expulsão dos holandeses, a doutrina parte, assim como chegou com seus fiéis, fato que
denominou essa fase de protestantismo de colonização.
Uma segunda fase do protestantismo no Brasil, conhecida como Protestantismo de
Imigração, deu-se em inícios do século XIX quando Portugal abre os portos brasileiros às
nações amigas e assina o Tratado de Aliança e Amizade de Comércio e Navegação. Dentre os
privilégios dados às nações amigas, Portugal cedia a liberdade de “consciência” aos
estrangeiros, o que permitia que os mesmos mantivessem sua fé desde que de forma particular
através de seus cultos domésticos, pois a religião oficial do Brasil era a Católica Apostólica
Romana. Dessa forma, muitos grupos imigrantes preservavam sua fé no seio da família,
entretanto não a propagava por haver restrições por conta das leis brasileiras 81que mantiveram
o controle e expansão dessa fé, que ficou particularizada às famílias imigrantes,
principalmente no sul do país. Entre 1824 e 1830, o Brasil já contava com comunidades
protestantes consolidadas no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, ligadas à Igreja Evangélica
Alemã, porém, ainda sem projetos missionários em andamento, somente atenção e
manutenção de fé da imigração.
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A Constituição Imperial de 1824 no art. 5º “A religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a religião
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destinadas , sem forma alguma exterior de templo.” Título 1º - Do Império, o Brazil, seu Território, Governo,
Dynastia e Religião. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
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Enfim, foi no século XIX que o protestantismo missionário de conversão chegou ao
Brasil com a Igreja Anglicana no Rio de Janeiro em 1810, seguida da Evangélica
Congregacional do Brasil em 1858, a Presbiteriana em 1861, a Batista em 1882, em Salvador,
a Episcopal em 1890 no Rio Grande do Sul, a Adventista em 1895, em Santa Catarina. Em
1910, em São Paulo, foram batizadas nas águas nove pessoas marcando o início das
atividades da Congregação Cristã no Brasil.
Vários fatores se interpenetraram na busca do entendimento do contexto histórico
que propiciou a vinda dos missionários das denominações protestantes para o Brasil.
Um fator de ordem religiosa que muito contribuiu foi o grande avivamento religioso
ocorrido na Europa nos finais do século XVIII, e que se difundiu nos EUA,
basicamente na transição para o século XX, através dos entusiastas evangelistas
Jorge Whitefield e Jonatas Edward. (DA SILVA, 2010, p.43)
Além dos fatores religiosos, Da Silva chama atenção para os conflitos políticos,
econômicos e sociais, na América nesse período. Dentre eles, a Guerra de Secessão
nos EUA, que teve na vitória do Norte a submissão dos sulistas às imposições e
regras dos vencedores, o que causou descontentamento, fazendo com muitos
migrassem para o Brasil: Para o Reverendo Dunn, o Brasil era a Nova Canaã, a terra
prometida onde os confederados derrotados da Guerra de Secessão poderiam
reconstruir suas vidas, seus lares, incluindo a mão-de-obra escrava (DA SILVA,
2010, p.44).

Essa problemática instaurada com a guerra, associada às relações econômicas que o
Brasil mantinha com os EUA, mormente com a exportação do café, contribuíram
efetivamente para que muitos norte-americanos migrassem para o Brasil, e, junto com eles,
sua cultura religiosa de maioria protestante. Mesmo com a segunda onda protestante – o
protestantismo missionário – inaugurando uma realidade da inserção da religião no país, o
Brasil ainda vivia sob o regime do Padroado e o cristianismo era a religião oficial do Império,
o que quer dizer que qualquer outra seria tolerada, entretanto não aceita, por esse motivo não
eram permitidos os cultos públicos.
Foi somente que com a Proclamação da República e a queda do Padroado, que passou
a vigorar a liberdade religiosa, favorecendo assim a expansão do protestantismo no Brasil,
para infelicidade da Igreja Católica que já assinalava preocupação com o novo cristianismo.
A terceira onda protestante82 chega ao Brasil no início do século XX, com as igrejas
pentecostais: a Congregação Cristã do Brasil (1910) e a Assembléia de Deus (1911).

82

O movimento pentecostal no Brasil costuma ser dividido em três momentos: a primeira onda também
chamado de protestantismo de imigração, que se ateve exclusivamente à prestação de serviços religiosos a
ingleses e alemães no país, sem nenhuma preocupação proselitista. A segunda onda, chamado de protestantismo
missionário que chegou ao Brasil na segunda metade do século XIX, com os imigrantes norte-americanos
estabelecendo as primeiras missões protestantes e a terceira onda, que aqui aporta no início do século XX, com
as denominações pentecostais e neopentecostais.

70
A denominação religiosa Assembléia de Deus foi fruto do movimento pentecostal que
surgiu nos Estados Unidos, tendo como partida o metodismo inglês no século XVIII, que
determinava a santidade como uma forma de atingir a plenitude através da obediência a Deus.
A busca pela santidade revelava uma nova prática religiosa que, ao contrário do que se via nas
igrejas onde a relação com a fé se dava a partir da condição social e como esse fiel dispunhase a fazer as obras, afirmava que era tão somente através da santidade que se poderia alcançar
a plenitude, independente da condição social do irmão, fator que fez do pentecostalismo uma
religião popular que atendia aos anseios dos mais pobres e necessitados porque percorria os
lugares mais ínfimos propagando a palavra.
Foi assim que, num contexto eclesiástico segregacionista dos Estados Unidos no início
do século XIX, em Los Angeles, numa escola bíblica, um jovem negro William J. Seymour,
em busca pela santidade, conheceu as doutrinas do Espírito Santo que o tornou o novo
pregador da proposta pentecostal.

(...) um negro começava a apresentar ensinos estranhos, tendo como único alicerce
sua própria experiência. Aquela doutrina possibilitava a todas as pessoas, inclusive
das classes socialmente menos favorecidas, a liberdade de ação e culto, livre da
institucionalização das igrejas históricas. Segundo Florêncio Galindo, a novidade
dessa doutrina era que a santidade não consistia na prática da caridade cristã, como
na espiritualidade de Wesley83, mas na presença do Espírito Santo (OLIVEIRA, M.,
2004, p.28)84.

É dessa maneira que, na busca pela vida cristã, a igreja Pentecostal traça como
objetivo atingir os mais pobres, estabelecendo assim uma proximidade entre clero e povo na
conquista de novos fiéis, tendo influenciado o crescimento dos grupos protestantes,
principalmente os negros do sul dos Estados Unidos. Dessa forma, o pentecostalismo tornouse uma doutrina popular que se fez cada vez mais presente na América do Norte, pelo fácil
acesso do povo à espiritualidade. Levando-se em consideração a sua origem, a figura de
Seymour serviu como exemplo de confirmação dessa realidade já que sendo ele negro, apesar
de toda a perseguição e discriminação85sofrida, tornou-se um grande líder religioso que
propagava a fé sem discriminação visto que segundo ele: “qualquer um pode se aproximar de
Deus através do Espírito Santo, bastando para isso uma vida de santidade.”
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John Wesley, fundador do metodismo Anglicano no século XVIII, e grande teólogo dos movimentos de
santidade, que mais tarde foi denominada “batismo no Espírito Santo”, que deu origem ao pentecostalismo.
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estudo, e boa parte deles eram dissidentes de outros grupos protestantes já existentes nesse período.
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Fundou o grupo Missão Apostólica da Fé, que mais tarde se tornaria a congregação
pentecostal denominada Igreja Deus em Cristo, composta em sua maioria de fiéis negros,
motivo de conflitos que determinou o surgimento de uma dissidente branca que se
denominaria Assembléia de Deus. O fiel batizado no Espírito Santo, obediente e temente a
Deus, alcançando a santidade, seria escolhido pelo Espírito Santo e em nome dele se
comunicaria com a sua comunidade religiosa através de línguas estranhas 86. Esse culto à
santidade promoveu o avivamento às igrejas assim como o surgimento de novas
denominações saindo de Los Angeles e ganhando o mundo.

Podemos falar da releitura da Bíblia a partir de uma perspectiva negro-escrava. Mas
logo procedimentos de extração africana vieram à luz. No canto, na dança, no transe.
Nas palmas, na cadência marcada com os pés, nos movimentos corporais. Na
veemência expressiva do culto. Na ‘exaltação’, para lembrar a palavra cara a Du
Bois. A hinologia evangélica foi reinventada. O Salmo protestante branco se
transfigurou no spiritual. (RISÉRIO, 2007, p.142)

Quando chega ao Brasil, a Assembléia de Deus foi introduzida por dois dissidentes da
igreja Batista norte americana, os suecos Daniel Berg e Gunnar Vigren 87 que embarcaram
para o Brasil em 12 de outubro de 1910 rumo ao Pará, iniciando assim a sua jornada
missionária. Dado esse ponto de partida, um missionário sueco, Otto Nelson, aqui chegando
em 1914, funda a primeira igreja Assembléia de Deus na Bahia, na região de Canavieiras.
Após fazer alguns batismos no Espírito Santo, Otto Nelson consagra o primeiro pastor baiano
Teodoro Feliciano Santana, negro mestiço, que ficou em seu lugar na igreja de Canavieiras e
ele então chega a Salvador fixando residência na Rua Carlos Gomes 402, em 25 de maio de
1930, ocasião em que fundou a primeira igreja da Assembléia de Deus em Salvador. Tendo
essa assumindo vários outros endereços, até se fixar com a construção da igreja matriz
fundada em 17 de agosto de 1941, na Rua Lima e Silva 216, no Bairro da Liberdade.
Também no Brasil, a Assembléia conheceu resistência e sofreu “perseguições” por
parte dos próprios protestantes, acima de tudo por ter como membros dissidentes Batistas e de
outras denominações aqui já instaladas. No entanto, ela chega como a “salvação” de um povo
tão sofrido e impuro:
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A glossolalia característica nos cultos dá origem ao termo pentecostal na origem desses grupos, tendo como
base o dia de Pentecostes que era uma festa dos judeus após a colheita, e que no dia em que o Espírito Santo
desceu a terra, as pessoas começaram a falar em outras línguas.
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com a chegada dos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingrem. Essa tentativa de renovação espiritual com a
introdução do batismo no Espírito Santo e a glossolalia gerou uma cisão e o afastamento dos missionários da
igreja Batista.
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Não se pense que foi tarefa fácil o início do trabalho em Salvador. É conhecida de
todos a fama idolátrica da Bahia, tão bem retratada no exagerado número de templos
que abrigam ídolos. Não menos numerosos são também, os ritos fetichistas e bem
assim o de outros cultos pagãos de origem africana trazidos pelos escravos, cujo
desenvolvimento mais acentuado deu-se na Bahia. (CONDE, 1960, p.187)

Foi na primeira igreja Assembléia de Deus em Salvador na Rua Carlos Gomes que o
missionário Otto Nelson e sua mulher iniciaram o culto, tendo como primeiro visitante no dia
28 de maio de 1930, o senhor Heliodoro, o primeiro crente da Assembléia em Salvador. Ele
era negro descendente de africanos e passou os últimos anos de sua vida como hóspede da
igreja do Boqueirão, junto com sua esposa.
Essencialmente mestiça, por conta de ter sido o berço da colonização do Brasil e de
aqui terem chegado grande número de mão-de-obra negra escravizada para satisfazer a
necessidade das lavouras de cana, a Bahia e em especial Salvador, ao longo dos anos, viu
crescer o número de fiéis assembleanos visto que ali o povo via na missão da santidade uma
possibilidade de emergir socialmente a partir do batismo no Espírito Santo. Assim, “sem
cobranças” maiores, no que diz respeito à manutenção da obra, a Assembléia de Deus então se
configurou numa doutrina popular, atendendo principalmente a classe menos favorecida e
discriminada na Bahia que basicamente era composta de negros, o que se torna uma
contradição na sua história porque afinal ela surgira como uma possibilidade de
pentecostalismo branco nos EUA.
Os problemas sociais enfrentados pelos ex-escravos e seus descendentes eram muitos
e, portanto, a religião era fator de autoidentificação num grupo social tão estigmatizado e
discriminado. Assim, como nos EUA, também no Brasil, a Palavra era levada a esses homens
numa promessa de igualdade, donde ali todos, independente de qualquer coisa, eram filhos de
Deus. Optar pela igreja representava galgar um reconhecimento na sociedade, o que o
colocava numa situação bem mais confortável. O sucesso logo veio a aparecer e o crescente
número de fiéis não parava de se propagar, levando à expansão da palavra para o interior da
Bahia: “É maravilhoso ver um povo, outrora desprezível, hoje cheio de gratidão a Deus,
pela salvação que recebeu em Cristo; por esse motivo, as portas abrem-se à pregação do
Evangelho.” (DA SILVA, M., apud CONDE, 1960, p.193 grifo nosso)
É no início do século XX, diante de uma sociedade tão injusta e problemática que se
firma essa missão com propósitos dantes construídos, em nome da fé. “O fogo pentecostal
está aceso em nosso meio vencendo obstáculos, destruindo preconceitos e Jesus está
salvando almas e batizando-as com o Espírito Santo.” (CONDE, 1960, p.193 grifo nosso)
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Dessa forma a Assembléia de Deus no Brasil, em nome do Espírito Santo, torna-se o
maior grupo do pentecostalismo clássico, com o um contingente de 589.803 fiéis que se
reconheceram como de cor preta e 4.001.728 de cor parda, perfazendo um total de 4.591.531
negros que representa segundo fonte IBGE, 54,54% 88 em sua população. Vale ressaltar que
esta pesquisa foi feita numa distribuição de população residente por cor ou raça, conforme a
religião, e esse fato se dá, principalmente, nas áreas onde a população negra é mais presente
como em Salvador89.
Em Paripe, bairro popular de Salvador, a Assembléia de Deus inaugurou sua jornada
em 1943, com a fundação da Igreja Matriz na rua 1º de Janeiro. Dado o ponto de partida,
vários outros templos foram construídos em localidades diferentes do bairro, atendendo
inclusive a sua dinâmica social.

4.4 Igreja/Afro descendência/Interdições – A modelagem do afrodescendente pela
igreja e o seu reflexo na escola.

A religião foi um mecanismo de criação de reprodutores e acabou por transformar-se
num elemento fundamental de “inclusão”. Assim, como resposta à problemática vida
mundana, ser religioso traduziu-se numa nova forma de comportamento, muitas vezes
segregacionista, levando a sociedade cada vez mais a intolerância e exclusão sócio-cultural.
Isso pela necessidade do homem de crer que é preciso alcançar o conforto e o bem-estar a
partir da elevação do espírito que, por sua vez, no caso dos cristãos só será possível através da
obra do Senhor que determina a formação de grupos particularmente ‘homogêneos’, onde o
fiel, baseado na fé que dispõe à sua doutrina, passa a aceitá-la e segui-la como verdade única e
inquestionável.
É nesse jogo de estruturação de representações simbólicas, em prol dessa formatação
de pensamento e comportamento fiel a Cristo, que no interior das igrejas Assembleanas 90,
delimita-se o campo de ação dessa doutrina pentecostal, através de proibições que vão desde a
maneira como se apresenta esteticamente o irmão à sua alimentação e vida social.
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campo em estudo.
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Esse comportamento, que aos poucos vai compondo o habitus religioso assembleano,
contribui para que os mesmos se destaquem em meio a outros grupos religiosos. Ele tem
como alicerce de sua condição doutrinária a negação de tudo que não corresponda a sua
ideologia. Para isso, nega-se o mundano em busca da santidade. “Uma santidade que distancia
os homens do mundo à sua volta, fazendo-os viver como se pertencessem a outra dimensão ou
realidade (OLIVEIRA, Marcos, 2004, p.76-77)”.91 Nesse caso, ser santo é estar separado do
mundo e para isso pressupõe-se que para ser pentecostal, o indivíduo deve ser conduzido por
uma visão teológica que não abre espaço para a reflexão e para o questionamento uma vez
que questionar induz seus membros a se distanciarem da vontade de Deus. 92
Distanciar-se de Deus representa ir de encontro ao que a igreja prega: não cultuar
imagens, não cultuar a vaidade, não participar de festas, principalmente as litúrgicas, não
comer comidas que sejam oferendas em dias de santo, não dançar nem praticar esportes que
incitem a violência, sob pena de sofrer punição, aplicada pelo pastor caso incidam em alguma
quebra das normas: “Se você não obedece, você vai ser disciplinada. Quer dizer fica sem
tomar a ceia, sem participar do culto de oração, só participa do culto público.”(informação
verbal) 93
Há algum tempo, a Assembléia de Deus considerada uma das denominações
pentecostais mais rígidas em sua doutrina, vem sofrendo aos poucos um processo de
secularização como forma de atender às necessidades de seus fiéis, principalmente, os jovens.
Muitas das regras impostas desde a sua fundação já sofreram alterações, como exemplo,
podemos citar a própria relação da igreja com a educação. Antigamente muitos eram contra o
avanço dos fiéis na escola e menos ainda nas universidades. O que importava era a Palavra e
para isso o estudo da Bíblia bastava. Mas as atribuições do mundo moderno, assim como a
necessidade de inserção do fiel no mercado de trabalho que está cada vez mais exigente, vêm
modificando o discurso em relação aos espaços de educação e qualificação. Ainda que de
forma cautelosa, hoje há todo um incentivo e procura às escolas como forma de garantia do
futuro.
Além disso, outros aspectos da vida cotidiana dos fiéis assembleanos tem se
modificado nesse processo de secularização e tem gerado discussões e conflitos que ao longo
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de anos vem provocando a cisão da Assembléia de Deus, 94 dando origem a ministérios
independentes dentro da denominação.
Com o advento da teologia da prosperidade, e o surgimento de novas igrejas e o
crescimento da concorrência, é comum cada vez mais o uso de inovações e
estratégias para atrair o povo. E dentro dessa perspectiva, observa-se igrejas ou
ministérios assembleianos totalmente descaracterizados, ou irreconhecíveis em suas
formas litúrgicas e ministeriais. É por isso que hoje encontramos Assembleias de
Deus "à moda antiga", e Assembleias de Deus do "samba do crioulo doido".
Infelizmente a Assembleia de Deus do "samba do crioulo doido" é o modelo mais
adotado e o que esta em maior sintonia com o mercado evangélico nos últimos dias.
(SERGIO, 2011)95

Se levarmos em consideração a questão estética, hoje já observamos que cortar os
cabelos, alisá-los e ou mesmo colocar um “mega-hair” já é aceitável e visto como uma forma
de embelezamento necessário desde que sem “excessos”, mas a aceitação não é a mesma se
for um “penteado afro”.
Era pecado cortar o cabelo. Mas, agente tem que se embelezar. E hoje eu uso mega
hair e tô usando e se não gostarem vou continuar usando. E ninguém me diz nada,
me sinto bem. (informação verbal) 96
Eu já soube que às vezes me olham feio por causa do meu cabelo. Eu digo que vou
andar Black Power e o povo diz que não, que é feio. Na igreja que eu freqüento,
somente eu uso tranças e não me acho bem aceita pelo grupo. Se for para todo
mundo andar natural é para todo mundo andar de cabelo duro, eu acho que o alisante
é pior que as minhas tranças. Porque ele muda a estrutura do cabelo e assim muda o
que Deus fez.(informação verbal)97

As mudanças na estética tem causado discussão e muitas vezes a diversidade de
opinião a respeito dessa questão gera conflito e dissabores nas denominações. Para muitos
assembleanos, alterar o comportamento tradicional da Assembléia de Deus é um retrocesso e
não avanço. É como se aos poucos a igreja fosse ficando cada vez mais próxima do “mundo”.
Mas, ainda que permita determinadas mudanças ela não contempla a estética e a cultura
negra.
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Em Paripe é facilmente percebido esse processo, pois já são muitos os ministérios independentes da
Assembléia de Deus ali presentes. Também essa questão foi identificada na pesquisa quando no censo os alunos
ao identificarem sua denominação faziam questão de apontar o ministério o qual congrega.
95
Mario Sérgio é de Joinville, Santa Catarina, Brazil. Formado em História pela Univille, pós-graduado em
História Cultural, professor de História do Centro Evangélico de Educação e Cultura (CEEDUC) e da rede
municipal de ensino de Joinville. Membro da Assembleia de Deus de Joinville, congregação do Parque dos
Cedros/Costa e Silva. Coautor do livro "O Reino entre príncipes e princesas" - 75 anos de história da Assembleia
de Deus em Joinville (Editora Refidim). Disponível em:
http://mariosergiohistoria.blogspot.com.br/2011/11/assembleia-de-deus-e-sua-fragmentacao.html
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Informação coletada em entrevista a Luana – 27 anos assembleana desde os dez anos, realizada em Salvador,
no dia 20 de setembro 2008.
97
Informação coletada em entrevista a Juliana. 21 anos negra e assembleana, realizada em Salvador, no dia 18 de
março 2008.
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A discriminação do outro, por conta da sua aparência, fica visível nessas congregações
e, diante disso, a estética negra está cada vez mais ausente nas igrejas evangélicas. O ideal é
manter-se distante de tudo que lembre o “feio”. O “embelezar-se” está na condição de
necessidade de reconhecimento e aceitação no grupo, onde o parâmetro utilizado para
adequação aos modelos de beleza pré-estabelecidos, são as características físicas do branco
como o “belo”, o “limpo” e, portanto, o modelo ideal a ser apreciado, copiado e aceito.
Além disso, tudo que signifique e/ou faça referência à cultura negra é visto como
pecado, seguindo a ideia de que está associado ao candomblé, que sempre foi demonizado
pela doutrina cristã. Então, as Igrejas Protestantes têm como parâmetro afirmar que tudo que
vem de matriz africana é demoníaco e deve ser evitado, excluído e ou extirpado da sociedade.
Essa visão chega à escola das mais variadas formas entre os alunos cristãos e isso é facilmente
perceptível nas atividades esportivas, comemorativas ou de integração.
No Sete de Setembro, ao longo de doze anos, com o projeto Kayodê, as oficinas que
mais apresentaram resistência dos alunos cristãos e suas famílias foram justamente: capoeira,
dança afro e hip hop98. Fato constatado tanto no momento da primeira pesquisa, em 2008,
quando 36 alunos de duas turmas do 1º ano do Ensino Médio 99 responderam aos questionários
se posicionando a favor ou contra participar de algumas atividades voltadas a cultura de
matriz africana, como também aparecem nas entrevistas feitas a fiéis assembleanos na mesma
ocasião (2008), na postura e o argumento dos pais no grupo focal, dados da pesquisa em
2010/2011.
O primeiro trabalho consistiu basicamente de um levantamento inicial do
posicionamento dos alunos diante do que vinha sendo desenvolvido pela escola com a Lei
10.639, já focando esse possível conflito religioso. Foram escolhidas duas turmas de 1º ano do
Ensino Médio, compostas somente de alunos que haviam ingressado na escola naquele ano.
Aplicado o pré-teste, no início do ano letivo, as aulas transcorreram normalmente e o
conteúdo programático de História foi todo ele adaptado, focando de forma bastante
contundente a questão da religiosidade na formação das sociedades antigas. Ao final do
mesmo ano, tendo os alunos contato com a história e cultura de matriz africana, a partir das
aulas e do projeto presente na escola, foi solicitado aos mesmos, com base no universo
religioso que eles se encontravam, tão plural e divergente e o que eles apreenderam nas aulas,
98

Vale ressaltar que o projeto Kayodê a partir de 2008 passou a contar com oficinas práticas de capoeira,
berimbau, dança afro (maculelê), hip hop, teatro.
99
Nesse caso, as turmas contemplava alunos de vários grupos religiosos. O trabalho consistiu em um pré-teste,
seguido de uma intervenção e debate e para finalizar um pós-teste. Ver modelo dos testes e questões do debate
em anexos 4 e 5.
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o que eles conheciam ou desejam conhecer acerca da realidade desse universo. Foi solicitado
que fizessem cada um três questões para que fossem debatidas na sala entre eles, já que essa
diversidade religiosa configurava-se também naquele espaço.
Analisando mais uma vez esses dados de grande relevância para o contexto aqui
discutido, veremos o quanto o posicionamento religioso influencia no comportamento desse
aluno. As questões elaboradas pelos alunos para o debate, nada mais nada menos, tinham
basicamente um foco nas religiões de matrizes africanas. Fato que durante o debate causou
desconforto em vários momentos. Como nas turmas havia uma predominância de alunos
evangélicos, a demonização e negação do Candomblé foi forte e esteve muito presente no
debate, ainda que um ou outro saísse em defesa dessa religião, não demorava ter seu
argumento derrubado. O que se verificou foi que, nesse corpo a corpo, o discurso cristão
assumiu total controle, inclusive demonstrando preparo para argumentar em favor de seus
princípios. Além disso, devemos considerar que naquele momento, eles já eram maioria, o
que reforçava os argumentos e logicamente teve resposta no momento de devolutiva do pósteste.
Os testes consistiram de um questionário com 14 questões que iam desde a
identificação com idade, sexo, filiação religiosa até o seu conhecimento e relação com a
história e a cultura de matrizes africanas. O mesmo questionário foi aplicado como pré e pósteste a fim de verificar se haveria mudança nas opiniões dos alunos após a intervenção
pedagógica e contato com o projeto na escola. Assim foi feito o levantamento e
reconhecimento dos sujeitos da pesquisa, identificando sua opção religiosa e de que forma ele
se reconhece etnicamente.
4.4.1 Gráfico 1- Características religiosas - 1º D100
Pré-teste religioso

Pós-teste religioso

Católico

Católico
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Ao analisar os gráficos atentar para a diferença dos mesmos em relação ao quantitativo da amostra. Tal fato se
deu por conta dos questionários terem sido aplicados em momentos distintos o que gerou uma variação nos
dados por conta da ausência/presença dos alunos na turma.
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4.4.2 Gráfico 2 – Características religiosas - 1º A
Pré-teste religioso

Pós-teste religioso

C atólico
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1
1
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7
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E s pírita

7
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O utras

Fonte: Dados da pesquisa, 2008.

No primeiro quesito, o de identificação religiosa, a comparação das turmas entre o pré
e pós-teste apontou que o 1º D, no pré-teste, tinha um grupo dividido em evangélicos,
católicos e outros (indecisos), o que mudou no pós-teste quando surge no grupo uma
identificação do candomblé, diminuindo o grupo indeciso. Tal situação pode estar atrelada à
forma como a turma conduziu a discussão no debate quando se tratava do candomblé, onde
apesar da forte influência do grupo protestante, uma minoria em defesa do candomblé
sustentou muito bem os questionamentos, derrubando muitas vezes os argumentos
evangélicos.
- E o que você me diz daquela figura que tem na porta do terreiro de chifre e rabo?
Ele é um Deus ou é o diabo?
- E quem disse que o diabo tem chifre e rabo? Alguém já viu o diabo? A Bíblia diz
que o demônio não vem de chifre e rabo, ele é lindo e de olhos azuis. (informação
verbal) 101

Havia, no grupo, alguns alunos que não assumiam sua simpatia para com o
candomblé, mas levantavam a bandeira de respeito à diversidade religiosa, fortalecendo esse
discurso: - Eu acho que as pessoas costumam criticar a religião dos outros por falta de

101

Debate realizado em outubro de 2008 e gravado em sala como parte complementar da pesquisa – fechamento
da intervenção pedagógica. As questões foram elaboradas pelos alunos e no momento do debate foram utilizadas
na íntegra. Nesse caso, a questão levantada foi: A fé religiosa é um dos caminhos para a melhoria do ser
humano?
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conhecimento ... e outra coisa, eu acredito que os orixás foram pessoas que fizeram o bem e
que foram transformadas em santos para serem lembradas. 102
Mesmo se posicionando como protestantes, ou católicos muitos alunos trouxeram no
discurso, ainda que timidamente, uma defesa para o Candomblé, fato que possivelmente
contribuiu para que alguém que, no primeiro momento, tivesse se escondido no pré-teste,
tivesse agora a coragem de se identificar como candomblecista, aparecendo então no pósteste.
Essa mesma questão, na turma do 1º A, um grupo maior em número e diversidade
religiosa, apresentou no pré-teste uma maioria evangélica, seguido de católicos, espíritas,
adventistas e, surpreendentemente, dois alunos se identificam como sendo do candomblé.
Curiosamente, ao contrário do 1º D, a turma do 1º A apresentou um posicionamento
contrário: no pré-teste, aqueles dois alunos que, para a minha surpresa identificaram-se como
sendo do Candomblé, não se assumiram como tal no pós-teste. O pós- teste trouxe novos
dados e um grupo anteriormente tão diverso após o debate se reduziu a dois grupos religiosos:
o Candomblé e o Espiritismo, com o grupo indeciso crescido de quatro para sete e o
Adventista ter sido reduzidos à zero.
Tal mudança deu-se ao fato de, nessa turma, o debate ter sido bastante agressivo no
que diz respeito ao candomblé, diferente do que ocorreu na turma do 1º D. Não houve contra
argumentação que derrubasse os ataques feitos pelos evangélicos, ao contrário, a demonização
do candomblé permeou todo o debate e somente um aluno saiu em sua defesa, mas não
conseguiu sustentar sua argumentação diante dos ataques evangélicos.

Só existem dois caminhos, Deus e o Diabo. Quem não adora Deus, adora o Diabo.
Deus é a verdade, é a vida. Deus é a cura verdadeira. Desde quando você faz uma
coisa para ver a infelicidade de uma pessoa, você tá seguindo o diabo.
- Achei a pergunta equivocada. Minha avó mesmo é do candomblé, ela adora os
deuses lá, mas também crê em nosso Deus. Essa parte de macumba, isso é feitiçaria,
é a parte do candomblé que as pessoas usam para fazer o mal. Mas, tem pessoas que
seguem direito e não fazem macumbas. ( informação verbal)103

A falta de conhecimento a respeito do candomblé não permite ao aluno que saia em
sua defesa de maneira consistente e seu discurso prejudica ainda mais a imagem de sua
102

Debate realizado em outubro de 2008 e gravado em sala como parte complementar da pesquisa – fechamento
da intervenção pedagógica. As questões foram elaboradas pelos alunos e no momento do debate foram utilizadas
na íntegra. Nesse caso, a questão levantada foi: A fé religiosa é um dos caminhos para a melhoria do ser
humano?
103
Debate realizado em outubro de 2008 e gravado em sala como parte complementar da pesquisa – fechamento
da intervenção pedagógica. As questões foram elaboradas pelos alunos e no momento do debate foram utilizadas
na íntegra. Nesse caso, a questão levantada foi: O candomblé diz adorar vários Deuses e porque fazem
macumbas para fazer mal aos outros se Deus diz que devemos amar uns aos outros?

80
religião diante dos colegas, pois ele afirma existirem dois lados: o positivo e o negativo.
Associa o segundo a feitiçaria, dando margem à turma questionar essa dualidade, reforçando a
influência negativa do candomblé enquanto religião.
No candomblé, faz a feitiçaria. Nós seres humanos tendemos para o lado de praticar
o mal, querendo ou não, somos voltados para o mal. Se existe isso, óbvio... briguei
com Juliana, isso e aquilo, vou fazer uma macumba para ela. E existem pessoas que
fazem sim!
- A maioria das pessoas que são da macumba, por que eu converso com todo mundo,
sem discriminação, a maioria diz que faz sim! Eu tinha uma amiga mesmo, que eu
gostava muito dela, ela não fazia nada na escola e passava de ano. E ela dizia: eu
faço, eu faço macumba e passo de ano! (informação verbal)104

A ideia que se tem é que ao contrário da igreja onde o irmão através da oração e do
bom comportamento, seguindo a doutrina, alcança a graça e a salvação, no candomblé, faz-se
o oposto, a aliança aí não é com Deus, mas o “pacto com o diabo” garante a ele alcançar os
seus objetivos, sejam eles “bons ou ruins”. Nesse momento, o medo de ser reconhecido pela
turma como praticante do Candomblé fez com que esses alunos recuassem em suas respostas,
negando essa identidade religiosa. Fato registrado quando somente se identificam no pós-teste
dois grupos religiosos: católicos e evangélicos. Todos os outros se escondem na alternativa
“outros”, como forma de não reconhecimento.
Constatar que o possível crescimento do número de evangélicos no Colégio Sete de
Setembro poderia ser a causa do retrocesso com o projeto de valorização da história e cultura
africana, ficou claro com o resultado do trabalho, assim como a percepção de que ao assumir
a identidade evangélica, o fiel passa a assumir uma nova postura ética e estética, que não
contempla o modelo negro 105. Dessa forma, eles transferem essa visão demoníaca que têm das
religiões de matrizes africanas para o trabalho que a escola faz com a cultura negra. Como se
aceitar fazer parte desse trabalho, representasse contribuir com apologia às formas
demoníacas de culto. Os atabaques utilizados nas oficinas de percussão, na capoeira e nas
oficinas de dança, os seus toques, são diretamente relacionados à religiosidade e traz para
esses espaços uma resistência ao trabalho com a Lei 10.639/03. Esse mesmo universo é
composto de uma comunidade especificamente afrodescendente, que assume essa identidade.
Esse fato tanto aparece em 2008 quanto se confirma no censo realizado em 2010.
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Debate realizado em outubro de 2008 e gravado em sala como parte complementar da pesquisa – fechamento
da intervenção pedagógica. As questões foram elaboradas pelos alunos e no momento do debate foram utilizadas
na íntegra. Nesse caso, a questão levantada foi: O candomblé diz adorar vários Deuses e porque fazem
macumbas para fazer mal aos outros se Deus diz que devemos amar uns aos outros?
105
O modelo negro em questão está associado a questão estética e cultural que é uma das bandeiras dos
movimentos de resistência negra no Brasil.
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4.4.3 Gráfico 3 - Características étnico raciais 1º D106
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Fonte: Dados da pesquisa, 2008

4.4.4 Tabela 1- 1º D Características étnicas e religiosas
Pré-teste

Pós-teste

negro

branco

índio

mestiço

outros

Total

negro

branco

índio

mestiço

outros

Total

Católico

1

1

0

2

0

4

Católico

3

1

0

1

0

5

Evangélico

2

2

1

3

0

8

Evangélico

2

1

0

5

0

8

Candomblé

0

0

0

0

0

0

Candomblé

1

0

0

0

0

1
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0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0
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0
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0

0

0

Espírita

0
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0
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2
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0

0

3
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1

1

0

0

0

2

Total

5

3

2

5

0

15

Total

7

3

0

6

0

16

Fonte: Dados da pesquisa, 2008
4.4.5 Gráfico 4 – Características étnico-raciais 1ºA
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Fonte: Dados da pesquisa, 2008
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Ao analisar os gráficos e tabelas atentar para a diferença dos mesmos em relação ao quantitativo da amostra.
Tal fato se deu por conta dos questionários terem sido aplicados em momentos distintos o que gerou uma
variação nos dados por conta da ausência/presença dos alunos na turma.
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4.4.6 Tabela 2 – 1º A Características étnicas e religiosas
Pré-teste

Pós-teste

negro

branco

índio

mestiço

outros

Total

negro

branco

índio

mestiço

outros

Total

Católico

3

0

0

2

0

5
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5
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0
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0
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3

0
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Fonte: Dados da pesquisa, 2008

Em 2008, a análise dos dados inclusive revela um fato curioso que é a diferença desse
sentimento de pertencimento no pré e no pós-teste. Nos dois momentos, o ser afro descente
assume a posição de maioria nas duas turmas, mas há um aumento percentual desse
reconhecimento no pós-teste. Nesse caso, devemos somar aqueles que se identificam como
sendo negros – que para minha surpresa é maioria e o resultado permanece no pós-teste - à
aqueles que se identificam como mestiços, que representa o segundo grupo, maior número.
Os dados atuais reforçaram essa resposta, demonstrando não somente o avanço e
crescimento dos grupos cristãos no âmbito da escola em questão, mas esse sentimento de
pertença com a sua origem étnico-racial: o reconhecer-se negro107. Vejamos os gráficos a
seguir:

107

Na pesquisa de 2008, a relação entre o ser evangélico e afrodescendente é perceptível se observamos o
cruzamento dos dados nas tabelas 1 e 2. Na pesquisa atual a análise feita foi a partir do percentual apresentado
nos dois gráficos: 5 e 6, onde o percentual de cristãos supera o de não cristãos assim como o de negros e
mestiços. Nesse momento por conta do curto prazo para realização da pesquisa e o volume de questionários a
serem analisados não foi possível o cruzamento das informações, o que não inviabiliza que o mesmo seja feito
futuramente.
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4.4.7 Gráfico 5 – Características religiosas dos alunos do CESS 2010

Colégio Estadual Sete de Setembro - Percentual Religioso Atual – Fonte: Dados da pesquisa de censo realizado
em 14/09/2010. Total da amostragem: 595 alunos

4.4.8 Gráfico 6 – Características étnico raciais dos alunos do CESS 2010

Colégio Estadual Sete de Setembro - Percentual Religioso Atual – Fonte: Dados da pesquisa de censo realizado
em 14/09/2010. Total da amostragem: 595 alunos

Se estabelecermos uma comparação entre os dados até aqui apresentados, veremos que
a situação anterior se manteve. Em 2010, como mencionado no cap.I, o censo revela um
percentual de 76% de Cristãos ali matriculados, sendo 54% evangélicos das mais variadas
denominações protestantes e 22% católicos, seguido de 4% do candomblé, 2% espírita, 1%
umbanda, 10% marcaram outras, 4% não responderam e 3% marcaram mais de uma resposta,
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demonstrando haver ali presente também grupos que vivem num “trânsito religioso”. 108
Tendo também a maioria desses sujeitos se reconhecido enquanto negro ou afrodescendente :
42% se reconhecem negro, 36% mestiço, 9% branco, 6% índio e 7% marcaram outros, não
justificando a resposta. Podemos perceber que essa maioria de cristãos é, também, em sua
maioria, afrodescendente. Afinal se juntarmos os 42% de negros com os 36% de mestiços,
teremos um total de 78% de afrodescendentes109.
Em termos quantitativos, o resultado desse censo de 2010 foi bastante significativo
para a comprovação do que já se vem discutindo desde 2008. O que não temos como
comprovar aqui é se esse reconhecimento a uma identidade afrodescendente é fruto do
trabalho que a escola vem desenvolvendo ao longo desses anos, porque como percebemos no
primeiro trabalho, ao adentrar esse espaço, os alunos já se identificavam como tal e a
intervenção da escola talvez só contribuiu para reforçar esse sentimento de pertencimento.
Como a proposta aqui não está focada nesse aspecto, apesar da importância de nos
debruçarmos sobre esse dado para a compreensão do nosso sujeito, chamo atenção para a
relação de conflito ainda existente nesse ambiente e muito presente entre os alunos e suas
famílias em relação à Lei 10.639.
Em 2008, quando questionados a respeito do que eles gostariam ou não gostariam de
estudar e/ou conhecer a respeito da cultura de matriz africana, me surpreendi com as respostas
dos alunos no pré e pós-teste.
4.4.9 Tabela 3 - No que diz respeito à cultura afro você gostaria de estudar:110

Pré-teste

108

Pós-teste
1ºD

1ºA

1ºD

1º A

Música

2

7

Música

4

10

Dança

4

1

Dança

5

4

Estética

4

4

Estética

4

1

Dados da pesquisa coletados do censo realizado no dia 14 de setembro de 2010. O termo trânsito religioso
aqui utilizado faz referência a indivíduos que não têm uma religião em específico, mas que frequenta vários
espaços religiosos em busca de conforto espiritual e de acordo com sua necessidade.
109
É importante ressaltar que diante das observações no campo e do histórico da formação da comunidade é
possível inferir que os declarados mestiços podem ser considerados afrodescendentes. Assim como diante das
observações o percentual dos que se declaram brancos pode estar distorcido por conta da forma como a
identificação étnica foi construída no Brasil. Não quero afirmar no entanto que utilizo da teoria norte americana
one drop rule como base para minha argumentação, mas sim da percepção visual do grupo em questão.
110
Nesse caso a tabela não inclui o total da amostra por tratar-se de uma questão de múltipla escolha, podendo o
aluno marcar mais de uma.
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Religião

5

5

Religião

1

1

Capoeira

4

2

Capoeira

5

1

Culinária

7

8

Culinária

6

9

Outros

3

2

Outros

2

0

Não opinaram

1

0

Não opinaram

1

2

Fonte: Dados da pesquisa, 2008

Analisando a relação entre o pré e o pós-teste, veremos a forte presença da culinária,
pois essa já se faz presente no cotidiano desses alunos, mesmo que dotada de uma nova
proposta e significado, impostos por suas doutrinas protestantes:
No que diz respeito à comida, você pode comer de tudo desde que não seja comida
de preceito de candomblé. O acarajé, por exemplo, se a baiana não for de candomblé
(paramentada de baiana, toço, colar de contas...) e também na igreja já tem irmãs
que fazem acarajé para vender. A baiana pode ter feito um pacto para vender...
(informação oral)111

A culinária é aceita dentro das condições impostas pela igreja, não havendo problema
de ser consumida se for preparada pelo irmão e sem seguir nenhum preceito religioso, fato
comprovado nas respostas do 1º D, onde a culinária continuou predominando como aspecto
da cultura afro de maior interesse dos alunos. Todavia, o mesmo não ocorre com os outros
aspectos, principalmente quando se trata da turma do 1º A, uma turma de composição
evangélica mais radical, diferente do 1º D, que basicamente manteve as mesmas respostas no
pré e pós-teste. A turma do 1º A teve uma mudança de opinião considerável em relação à
capoeira e a estética, talvez fruto da influência do debate. A religião foi um dos aspectos que
liderou o ranking da rejeição após o debate. Como a capoeira, nesses grupos, na maioria das
vezes, é vista como parte do candomblé, devido aos cânticos e instrumentos usados nas rodas,
ela sofre a reboque também essa negação.
Tem um lado da capoeira que é religioso, como uma forma de saudação, as músicas
que muitas vezes são cantadas em dialetos que invocam o religioso. Se você puder
praticar sem se envolver com a parte filosófica, ficando só com a técnica e a arte,
não tem problema. O mesmo acontece com as artes marciais. (informação verbal)112
111

Informação coletada em entrevista a Laura 36 anos assembleana, realizada em Salvador, no dia 20 de março
2008. O ciclo de oração aí referido, se trata de um culto fechado que acontece em algumas igrejas da Assembléia
de Deus denominado Culto das Maravilhas, onde uma irmã que tem o poder da revelação, recebe o Espírito
Santo e revela aos irmãos todas as mazelas que os vem acometendo e diante das orações o mesmo poderá ser
curado de suas enfermidades se essas estiverem diretamente relacionadas a perseguições malignas, feitiços e etc.
112
Informação coletada em entrevista a Jorge 30 anos negro assembleano realizada em Salvador, no dia 10 de
abril 2008.
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Até os meus treze anos eu fiz capoeira. A capoeira é ligada ao candomblé, então não
pode. Depois que eu comecei a entender eu saí. Folclore, maculelê, nada disso
agente participa.(informação verbal)113

Analisando os dados dos testes, podemos avaliar esse conflito tão presente na
formação das famílias que tem que lutar contra seus princípios religiosos a fim de permearem
o espaço da educação pública.
Sendo a identidade um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, ela é
marcada por meio de símbolos que acabam por determinar a diferença entre os grupos
distintos e a diferença, por sua vez, determina a exclusão 114. Uma vez evangélico, o indivíduo
não pode se misturar. Ser diferente requer seguir o modelo, portanto, não pode haver um
evangélico “mundano”. Nesse processo de estruturação do ser evangélico, temos a
desestruturação do ser negro? Se as trocas simbólicas determinam o ponto de partida para a
reconstrução da identidade desse homem, num processo dicotômico que estabelece a relação
entre o bem e o mal e se considerarmos que a construção de uma identidade tanto é simbólica
quanto social e por isso ela é marcada pela diferença e possivelmente a exclusão, teremos
grupos marcados simbolicamente como inimigos e/ ou inferiores? Partindo do princípio
segundo o qual:
[ ...] a identidade marca o encontro de nosso passado com as relações sociais,
culturais e econômicas nas quais vivemos agora... a identidade é a intersecção de
novas vidas cotidianas com as relações econômicas e políticas de subordinação e
dominação (RUTHERFORD, 1990, p. 19-20),

Poderemos assim, situar a condição do afrodescendente protestante e, no caso do
pentecostal, como um grupo que por conta de todo um passado de discriminação, exclusão
econômica e social, tem violado os seus sistemas simbólicos ancestrais quando os
significados atribuídos a estes requerem uma relação de poder, definindo quem faz parte ou
não do grupo em ascensão. A igreja atua diretamente no comportamento do afrodescendente,
afastando-o de suas raízes ancestrais115, pois para ele é terminantemente proibido qualquer
contato com essa cultura dita pela igreja como impura e demoníaca.

113

Informação coletada em entrevista a Luana 27 anos negra assembleana, realizada em Salvador, no dia 20 de
setembro 2008.
114
A relação identidade x diferença aqui citado, tem como base a ascensão de um grupo em função da exclusão
do outro através da comparação e reestruturação simbólica destes. WOODWARD, Kathryn. Identidade e
Diferença: uma introdução teórica e conceitual – Identidade e diferença: A perspectiva dos estudos culturais.
Org. Tomaz Tadeu da Silva. Editora Vozes. RJ 2000
115
O termo ancestralidade aqui utilizado parte do principio de que na visão dos grupos de resistência que deram
origem às políticas afirmativas dentre elas a própria Lei 10.639, a valorização da identidade negra se dá no
reconhecimento e aceitação da cultura de matriz africana.
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Como atrair o afrodescendente para a valorização dessa cultura uma vez que muitas
vezes ele cresce ouvindo e acreditando se tratar de algo impuro e demoníaco, que não o
edifica? Assim fica explícito que, uma vez construída essa imagem negativa da cultura negra,
muito difícil será desmitificar esse discurso que vem sendo pregado há anos, tendo a Bíblia
como argumento divino e incontestável.

Desde os anos 1980, o Brasil vem conhecendo um aumento do número de
indivíduos declarados evangélicos. Ainda que essa explosão, conhecida nos anos
1990, tenha uma tendência à estagnação, como atesta o Censo Demográfico de
2000. Na literatura especializada, fala-se que a principal religião beneficiada pelo
declínio do catolicismo foi o protestantismo, cujo número de adeptos não deixou de
aumentar: representavam apenas 2,6% da população em 1940, alcançando 16,2% em
2000. Entre 1991 e 2000, a taxa de crescimento dos protestantes foi superior a 50%.
Essa progressão do protestantismo no Brasil é inseparável da multiplicação das
denominações protestantes, observada no século XX, fruto do aparecimento e
crescimento de denominações pentecostais nos grandes centros urbanos e nas zonas
rurais (COSTA, JACQUET, 2009, p.).

O crescimento do protestantismo no Brasil nos anos 80 resulta em grande parte da
forte progressão dos pentecostais, que representavam 49% dos protestantes em 1980 e 67%
em 1991 (MACHADO, 2005). Todavia, a partir do censo de 1991, nota-se uma relativa
estagnação do percentual de pentecostais entre os protestantes (68% em 2000). Assim, no
Brasil, o protestantismo é uma religião de conversos.116
Diversos templos compõem o cenário e entram em concorrência por fiéis nos centros
urbanos e na periferia das capitais brasileiras. A quantidade de templos e a diversidade dos
nomes de denominações sugerem o quanto o pentecostalismo tem sido um fenômeno religioso
de massa no Brasil. Esse fenômeno é ainda mais evidente na periferia das cidades, quando o
observador menos atento chega mesmo a imaginar que o pentecostalismo é a única expressão
religiosa daquela massa. Essa impressão é, no fundo, confirmada pelo vai e vem de fiéis,
principalmente mulheres, portando suas Bíblias; pelas pregações públicas (nas praças e nos
trens); pelos deslocamentos de grupos de jovens para os encontros musicais nos templos;
pelas idas de crianças, acompanhadas por suas mães, aos templos à noite e nos fins de
semana; pelas interjeições pronunciadas em diferentes locais por mulheres em meio a uma
conversação: “Tá amarrado!” ou “Em nome do Senhor Jesus...!”.
Esse crescimento tem chegado à escola, não somente na figura do educando, mas
também de gestores, educadores e funcionários, trazendo uma série de discussões que vão

116

Conforme os dados do ISER, 70% dos protestantes não foram nascidos ou criados num lar evangélico.
Instituto de Estudos da Religião. Comunicações do ISER. Ano 4. Rio de Janeiro, 1985.
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desde os conteúdos que são trabalhados em sala de aula, até as relações de intolerância
religiosa entre esses sujeitos.
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5. Capítulo 4
Identidades em conflito?!
A formação da identidade evangélica no cotidiano escolar.
“O que a escola ensina e a sociedade acredita
só serve para tirar a glória que é devida somente a Deus!”
(CPAD, 2011, p.10)

Nos últimos vinte anos, o número de indivíduos praticantes e declarados
evangélicos117 aumentou. Esse crescimento, tem nos levado a refletir sobre a proporção da
influência do cristianismo protestante nos mais variados contextos da sociedade de forma que
podemos inferir que atualmente o Brasil passa a ser considerado também um ‘país de
evangélicos’.
Os dados do último Censo realizado pelo IBGE (2000) ilustram bem esse crescimento. Naquele ano, havia no Brasil 17,7 milhões de brasileiros incluídos na
categoria de pentecostais, o que equivale a 67,65% do total de 26,2 milhões de
evangélicos. Desse número de pentecostais, 47,47% pertenciam à Assembléia de
Deus; 14,04% à Congregação Cristã do Brasil. Portanto, 61,5% dos pentecostais
faziam parte dos dois maiores e mais antigos movimentos pentecostais no país e,
curiosamente, os menos estudados pela academia. (CAMPOS, 2005, p.113)

Dentre o aparato institucional brasileiro, o ambiente educacional é visivelmente o
lugar onde as relações sociais, de modo geral, interagem e divergem. Diante dessa realidade,
não podemos deixar de pensar sobre o impacto de tal fenômeno na escola pública, onde se
encontra a maior parte dos filhos dessa população convertida ao longo dos últimos anos. 118
Apesar disso, o IBGE, com base no censo de 2000, afirma ser a hegemonia religiosa
ainda do cristianismo católico mesmo que as pesquisas já apontem que essa vem perdendo
fiéis para as crescentes “ondas” de expansão protestantes pentecostais. 119 É importante
117

Utilizo durante o texto os temos cristão e evangélico. O primeiro considerando todos aqueles que pertençam a
um grupo religioso de base cristã. O segundo está associado a todos os indivíduos que faça parte de grupos
cristãos protestantes que na observação feita se autodenominam evangélicos.
118
Vale retomar aqui a discussão acerca de que grupos sociais estão realmente inseridos nas escolas públicas em
Salvador. Para isso é interessante nos reportarmos à discussão dos capítulos 2 e 3, onde apontam a relação da
população afro descendente com a escola e as religiões cristãs. Além disso, os dados da pesquisa trabalhados no
capítulo 3 demonstram esse percentual de afro descendentes evangélicos na escola pública.
119
A diminuição da porcentagem dos católicos, de 83,8% (1991) para 73,8% (2000); em números absolutos, os
católicos aumentam de 121,8 milhões (1991) para 125 milhões (2000); - o aumento da porcentagem dos
evangélicos, de 9,05% (1991) para 15,45% (2000); em números absolutos, de cerca de 13 milhões para 26
milhões; (As religiões no Brasil segundo o censo de 2000 Pe Alberto Antoniazzi – Revista de Estudos da
Religião número 2 /2003/ Pp.75-80 ISSN 1677 1222.
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ressaltar que essa crescente onda protestante a que nos referimos é todo movimento que se
inicia no século XVII com o Movimento Pietista e se expande ao século XIX com o
Movimento de Santidade que determinam às divisões pentecostais que chegam ao Brasil no
século XX.120
É fato que essas alterações no campo religioso brasileiro vêm provocando inúmeros
questionamentos e reflexões na sociedade, principalmente no contexto da educação, onde as
variadas doutrinas cristãs e os conteúdos escolares entram em choque, evidenciando as
tensões presentes nesse espaço, por conta das disparidades ideológicas e religiosas.
Dessa tensão gerada entre religiosidade e educação, uma das questões importantes
torna-se, assim, entender como igreja e família preparam crianças, adolescentes e jovens 121
para lidar com outros valores, que não são, normalmente, coincidentes com o das instituições
de ensino.

De que forma o ambiente escolar interfere na formação religiosa dos cristãos?

Como eles devem agir diante de discussões, temas e conteúdos que questionem sua fé? Que
orientações ele deve seguir para não se corromper com as ideologias e comportamentos do
mundo presentes em sua sala de aula? Como separar o “joio do trigo” uma vez que na escola é
obrigatória à formação do homem e sendo essa uma instituição pública, ela deve ser laica e
democrática, atendendo a todos com respeito e igualdade?
Tanto no censo realizado no interior da escola, quanto no grupo focal que contou com
a participação de pais e mães122 de estudantes da escola, o objetivo era de realizar uma
aproximação com o campo empírico, buscando compreender, os conflitos e negociações dos
evangélicos nas relações estabelecidas entre suas doutrinas e a escola, a partir da inserção dos
conteúdos de História e Cultura Africana, com a Lei 10.639/03. Para isso, a pesquisa que
desenvolvemos tem a intenção de obter informações que vão desde a relação idade-série do
aluno à sua formação religiosa, denominação e doutrina, a escolha da escola (os pontos
positivos e negativos avaliados nessa escolha), perspectiva de futuro (nesse caso educacional,
profissional e espiritual), aceitação e/ou negação de conteúdos abordados em sala de aula, a
120

Para maior compreensão desse processo histórico da expansão protestante ver mapa histórico em anexo 6.
O campo onde foi realizada a pesquisa: o Colégio Estadual Sete de Setembro, atende entre novicentos e mil
alunos distribuídos em trinta turmas nos três turnos e em dois níveis de escolaridade: Ensino Fundamental II e
Ensino Médio, atendendo nos dois casos também Educação de Jovens e Adultos com Tempo Formativo I e II no
noturno. Dessa forma, há uma variação de idade que vai dos 9 aos 16 anos no Ensino Fundamental; dos 16 aos
20 no Ensino Médio regular, podendo chegar aos cinquenta anos no EJA nas turmas do noturno. Por isso, no
texto vai haver uma variação nos termos crianças, adolescentes, jovens e/ou adultos, até mesmo porque esse é
fruto dois momentos diferentes da pesquisa que dialogam entre si.
122
O grupo focal se resumiu ao trabalho com oito famílias cristãs com o objetivo de compreender o
entendimento delas acerca da Lei 10.639 na escola. Assim, devemos compreender que as relações de família e
escola vão além do que podemos identificar nesse primeiro momento. Discutir essas relações requer um trabalho
mais amplo e cuidadoso inclusive em relação ao seu conceito, que aqui não foi contemplado por conta do tempo
cabendo essa discussão num próximo momento.
121
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influência no comportamento dos cristãos a partir do contato com esses conteúdos e com os
colegas “descrentes”123, assim como com os projetos culturais presentes na escola.
Como vimos em muitas passagens anteriores, a pesquisa que origina a problemática
atual desta dissertação apresenta como resultados, lá em 2008, as preocupações que uma
população de frequentadores da escola tinham com relação à suposta má influência da escola
no comportamento do crente:

Certo dia, lá na igreja, um irmão auxiliar do pastor chamou atenção de todos em
relação à escola: ele pediu que o povo vigiasse seus filhos na escola, pois a escola
não era mais de confiança. Agora é Lei na escola as crianças fazerem trabalhos nos
terreiros. A sorte dele é que sua filha lhe conta tudo. Então ele orientou a filha
dizendo que não fizesse, que ela tirasse zero mas não fizesse! E se ela fizer vai
apanhar, porque quem manda nela sou eu e não as professoras!. E depois ele iria à
escola conversar com a professora. (informação verbal)124

Atualmente muitos são os problemas entre as doutrinas e os conteúdos escolares, e,
para que as aulas aconteçam, devem ser negociadas entre professores e alunos.
Em 2003, a Lei 10.639 surge com o objetivo de inserir a história e a cultura africana
no conteúdo escolar que, aliado a todos os debates de combate ao preconceito no Brasil, acirra
as insatisfações de determinados grupos religiosos. Eles não aceitam e nem permitem discutir
temas relacionados à questão africana por entenderem se tratar de uma apologia ao
Candomblé, para muitos visto como uma religião demoníaca.
Ao tratar da problemática dos temas e conteúdos escolares, as famílias apontaram
várias questões e disciplinas que para eles são irrelevantes na construção do conhecimento na
escola. Não somente os temas ligados à história e cultura africana são motivos reais de
preocupação. Mas como será que os professores lidam com essas questões? Como eles
percebem ou não haver resistências por parte dos alunos em determinados temas e conteúdos?
Os questionamentos nos leva mais uma vez ao campo para coletar informações dos
professores e funcionários sobre a percepção deles a respeito da escola, focando a atuação dos
alunos frente às atividades propostas nesse espaço.
Tratando-se do professor, ficou evidente que essa relação entre a História e Cultura
Africana com o Candomblé faz parte também do imaginário desse grupo. Durante a pesquisa,
perguntados através de um questionário, sobre o que sabiam sobre as leis 10.639 e 11.645, no
123

A utilização da palavra “descrente” se deu ao fato de durante o grupo focal ser pronunciada com frequência
pelos participantes do grupo ao referirem-se aos alunos não cristãos presentes na escola. Assim há a
compreensão por parte dos evangélicos que todos aqueles que não transitem no seu espaço de fé ou seja, não
correspondam ao seu grupo religioso não são considerados descrentes.
124
Informação coletada em entrevista a Laura 36 anos assembleana, realizada em Salvador, no dia 20 de março
2008.
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entendimento deles, as leis estariam relacionadas às religiões de matrizes africanas e
indígenas e, portanto, ao ensinamento obrigatório de conteúdos e práticas do candomblé, da
umbanda, etc. Dos vinte e três professores, catorze compreendem que sim, seguido de quatro
que disseram não saber responder, três que não responderam, um que disse que não deveria
mas... e, somente um, negou haver relação.
Assim é fato que a demonização das religiões de matrizes africanas é uma construção
secular, ancorada num preconceito que acabou por fazer parte do imaginário coletivo,
principalmente daqueles que interagem com o cristianismo. Se considerarmos que a sociedade
brasileira sempre teve o cristianismo católico como religião oficial, negando outras
possibilidades de culto como legítima, neste sentido, é presumível que as famílias cristãs, ao
reconhecerem a relação da Lei com a religião, questionem a sua criação:
O que eu quero dizer é que o presidente deveria observar quanta confusão surgiu
depois que tanta coisa que vieram por curiosidade descobrir estudando, obrigando...
sobre a decisão que tomou não foi de um dia pra noite. Eu acredito assim, que nós
temos que obedecer a Lei, o próprio Evangelho prega que dai a César o que é de
César e dá a Deus o que é de Deus. Que é lei e nós temos que obedecer e continuo
contra é obrigar como ela falou eu tenho que fazer um trabalho, mas não é de
coração, falar sobre a cultura deles. (informação verbal)125

Os dados da pesquisa no grupo focal revelaram que há uma constante preocupação dos
pais acerca da responsabilidade da escola no trabalho com a Lei 10.639.

Por outro lado, a

preocupação se dá também em forma de angústia pessoal uma vez que se veem apegados à
necessidade de cumprir, mesmo que arduamente, os créditos dados pela escola ao tema já que
se trata de uma Lei Federal e a própria Bíblia impõe obediência às questões políticas.
A Bíblia fala que devemos obedecer à lei dos homens. Se nós temos que obedecer a
lei dos homens Deus tá vendo não é? Ele sabe de todas as coisas. Então na terra nós
ficamos submissos, tem coisas que nós temos que aprender a ser submissos. Se nós
arrumamos um emprego, você vai ter que ficar submisso ao patrão, ao seu chefe.
Você só não pode ser submisso em casa, aí retire aquilo que não é seu, ai você não
pode porque senão você vai estar passando um pano no rosto. Mas se ele lhe der
uma ordem você vai ter cumprir... você não vai dizer ao seu patrão, olhe eu não vou
não porque senão você vai perder o seu emprego, e hoje você precisa do seu
emprego, então nós precisamos ter que ser submisso na terra, infelizmente se o
presidente acha que tem que ser assim. (informação verbal)126

Paralela à preocupação de cumprir o seu dever de bom cristão, eles reconhecem a
necessidade de se aprender sobre a história e cultura de outros povos, mesmo de África, como
forma de não somente atingir o mercado de trabalho, por almejarem adentrar a universidade e
os concursos públicos, mas também como forma de lidar melhor com as relações
125
126

Informação coletada no grupo focal realizado em Salvador em 10 de fevereiro de 2011. (participante 1).
Informação coletada no grupo focal realizado em Salvador em 10 de fevereiro de 2011. (participante 3).
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estabelecidas entre suas igrejas e os grupos de missões. É importante para o fiel que deseja
crescer na sua igreja que ele detenha o conhecimento cultural de outros povos 127, pois assim
ele estará preparado para dar continuidade à obra.
A Bíblia diz que devemos obedecer a Lei dos homens. Se o homem botou a Lei,
então nós temos que obedecer, mas não somos obrigados a cumprir a Lei e fazer o
que ele quer. Se for uma lei voltado para agente aprender e depois levar para o
púlpito, nós não podemos fazer isso. Mas, como ela falou, temos que aprender
porque hoje, ainda mais evangélico Cristão, temos que aprender a cultura africana,
pode ser da Índia, pode ser da Suíssa, onde for. Por que o missionário tem que
aprender a cultura aonde ele vá. Se for na índia ele tem que entrar na índia como
visitante, não pode entrar como missionário senão ele volta, na África o missionário
tem que chegar lá e comer na bacia como ela falou e se não comer ele não serve pra
aqui volte!. Ele tem que praticar as leis de lá, mas ele não pode passar a crer o que
são dos africanos ele tem que praticar o Evangelho como Jesus foi, então se é Lei
como ela está dizendo tem que estar na escola. (informação verbal)128
É lei não vamos poder aceitar e também aprender porque nem tudo podemos levar
para dentro de casa e nem também devemos participar, e também concursos hoje em
dia tudo envolve isso aí né? (informação verbal)129

Negociar esses conflitos merece cautela. É preciso pensar, avaliar e saber separar o
que convém ou não ao cristão. Compreender que há limites que não devem ser ultrapassados,
porque nem tudo que é visto ou dito lhes convém ou edifica. A dificuldade de estabelecer
esses limites e neutralizar determinadas questões em sala de aula, fez com que muitas igrejas
pentecostais durante algum tempo não incentivassem seus fiéis a avançarem nos estudos,
alegando ser a Palavra o conhecimento mais importante, “não cabendo aos irmãos alisarem os
bancos da ciência, mas os bancos da igreja”

130

.

(...) a revelação de um espaço sagrado permite que se obtenha um “ponto fixo”,
possibilitando, portanto, a orientação na homogeneidade caótica, a “fundação do
mundo”, o viver real. A experiência profana, ao contrário mantém a homogeneidade
e, portanto, a relatividade do espaço. Já não é possível nenhuma verdadeira
orientação, porque o “ponto fixo” já não goza de um estatuto ontológico único;
aparece e desaparece segundo as necessidades diárias. (Eliade, 2010, p.27)

Nesse caso, as instituições públicas representam parte desse mundo profano que
constitui um “mal necessário” aos jovens evangélicos, fruto da ascensão do mundo pós127

Muitas igrejas evangélicas sobretudo, as pentecostais mantêm missionários em várias partes do mundo e o
continente africano assim como a América teve forte expansão de denominações protestantes, que se
implantaram nesses territórios conquistando milhares de adeptos. Na Assembleia de Deus é muito comum se
preparar fiéis missionários que transitam de um continente ao outro fazendo a pregação da Palavra, e para isso é
importante conhecer a cultura e a história local. Na igreja de Tubarão uma das visitadas durante a pesquisa, o
primeiro domingo de cada mês é aberto a um culto de missões e é muito comum ter ali presentes missionários
africanos e/ou brasileiros que fazem parte de missões na África.
128
Informação coletada no grupo focal realizado em Salvador em 10 de fevereiro de 2011. (participante 8).
129
Informação coletada no grupo focal realizado em Salvador em 10 de fevereiro de 2011. (participante 3).
130
SANTOS. Deyse Luciano de Jesus - “Tá repreendido em nome de Jesus!”: Religião, identidade e conflito
com a implementação da lei 10.639. Curitiba : Appris Editora e Livraria Ltda-ME.
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moderno que interrompe o discurso levado ao púlpito pelo pastor. Com a quebra de
paradigmas sociais, à medida que o avanço capitalista e a globalização foram impondo ao
homem a necessidade de se qualificar para manter-se na disputa do mercado de trabalho, os
fiéis tendem a investirem na educação como veículo de ascensão social.
Para ter uma formação para o mundo no mercado de trabalho, não depende só da
igreja e da família, depende mais da escola. Porque se a pessoa não aprender a ler,
escrever e ter uma formação para falar melhor, então não vai ter formação para o
mercado de trabalho. Já na igreja não, se agente tiver na igreja o tempo todo, da
igreja pra casa, nunca vai crescer. Até na igreja mesmo, ele precisa ter a escola,
então a família sozinha... eu mesmo aprendi a ler e escrever em casa, mas se eu não
continuasse estudando? Eu não ia ser cobrador de ônibus. Por que o problema é esse,
a escola ensina a parte material e a igreja o espiritual... (informação verbal)131

A partir desse ponto, as preocupações com a influência das instituições educacionais
nas questões espirituais continuaram ou até mesmo aumentaram e, como forma de lidar com
essa questão, essas instituições religiosas promovem debates e reflexões através das
publicações e escolas dominicais como forma de se preparar no sentido de fortalecimento da
fé e imunizar-se das interferências “negativas” do conhecimento secularizado:
Os adolescentes? Tem temas você e a escola. Já os adultos não. Mas, o que a
senhora tá perguntando? Se nos cultos falam da escola, se eles incentivam a estudar?
Incentivam. Não, não pode deixar de estudar para ir para a igreja! Você vai estudar,
e vem os dias para a igreja que você pode vir. A mesma coisa são os alunos de 15-17
anos, de 12-14, de 7-11 todos esses têm uma lição que fala: você e a escola. Eles
querem saber como você vive na escola, a relação que você tem na escola e orienta
como se comportar na escola. (informação verbal) 132

A escola precisa garantir o direito à diversidade, não podendo haver discursos
particularizados, ao contrário, ela faz parte dessa homogeneização relativa do espaço público
já que ao mesmo tempo em que o ambiente escolar é formado por sua diversidade cultural, ele
se consagra como um espaço democrático, que tem seu “ponto fixo” centrado no objetivo
proposto por seu Projeto Político Pedagógico, seguindo as diretrizes curriculares que visam
atingir o macro em seu contexto metodológico. Esse tratamento dado à escola como
formadora de opiniões diversas, a partir de um conteúdo e metodologia que devem atingir do
coletivo ao particular, representa para o evangélico um problema uma vez que para ele,
ciência, filosofia e história estão juntas na Palavra e somente ela importa. Para o religioso, a
possibilidade de vida se dá a partir de sua relação com o sagrado. Ele é o real por excelência,
ao mesmo tempo poder, eficiência, fonte de vida e fecundidade (Eliade, 2010, p. 31-32).
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Informação coletada no grupo focal realizado em Salvador em 10 de fevereiro de 2011. (participante 8).
Informação coletada no grupo focal realizado em Salvador em 10 de fevereiro de 2011. (participante 8) Fala
de um pai, o único no grupo composto por oito pessoas sendo sete dessas mães. Diácono da Assembleia de Deus
e tem três filhos matriculados na escola no Ensino Fundamental e Médio.
132
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Frequento a igreja e meus filhos vão para a escola dominical. Meu único problema é
com a sala de aula porque o livro de história... Joana lê o livro de história, que é na
aula da pró Deyse, e no livro tem um determinado lugar que fala sobre os Deuses
num certo país lá eles adoram ratos, os ratos são deuses e ela sem querer entender. Minha mãe se a Bíblia diz que agente não pode adorar então porque tá ensinando
isso na sala? Então ela tá tendo uma dificuldade de aprender certas coisas...!
(informação verbal) 133

Não compreender a existência de outras formas de religiosidade, emerge a todo tempo
na formação religiosa construída no interior das igrejas protestantes, onde a orientação,
através da interpretação da Palavra, constitui a formação da identidade evangélica.
Logicamente essa identidade perpassa e influencia a relação do fiel em todos os ambientes em
que ele transita e na escola não é diferente.
Em uma das publicações da CPAD (2008)134 - Casa Publicadora da Assembleia de
Deus, destinada ao trabalho com crianças de 11 a 12 anos nas escolas dominicais, observamos
como uma série de orientações que são transmitidas às crianças:
A ciência nunca falha? A ciência é feita por homens que utilizam capacidades dadas
por Deus, o criador. Mas os homens são imperfeitos, portanto, suas obras também
podem ser. A Bíblia nunca falha? Claro que não! Deus não falha e não mente. Ele é
perfeito, é diferente dos homens. A Bíblia não é uma obra dos seres humanos, é uma
obra de Deus que usou homens para nos transmitir sua Palavra. (CPAD, 2011, p.4/5)

A relação religião e ciência, aí estabelecida, parte do principio básico que a religião
tem Deus como o centro de todas as coisas, o chefe supremo da humanidade, pois, sem ele,
nada seria possível. Se a ciência existe é porque Deus dotou o homem de capacidade para
isso. Tudo que ele produz no campo científico como explicação aos acontecimentos no
mundo, como por exemplo a Teoria do Big Bang, foi por obra divina. Inclusive para os
assembleanos, a teoria do Big Bang apoia o ensino bíblico confirmando que o universo teve
um princípio; logo, essa teoria acaba ajudando-os a aumentar a sua fé em Deus. (CPAD, 2011,
p.10/11)
Deus, como criador, jamais poderá ser comparado à criatura, que nada mais é que uma
criação sua, por isso a sua representação perfeita, onisciente e onipresente. A escola, quando
aborda em seus conteúdos temas que de alguma forma questiona essa visão religiosa, é vista
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Informação coletada no grupo focal realizado em Salvador em 10 de fevereiro de 2011. (participante 9) Fala
de uma mãe evangélica da Assembléia de Deus. A filha tem 11 anos e atualmente é aluna do 7º ano.
134
Como já citado foram utilizadas publicações da CPAD – Casa Publicadora da Assembléia de Deus - e da
Associação Torre de Vigia de Bíblia e Tratados. Inicialmente em 2008/2009 foram adquiridos alguns desses
exemplares a fim de contrapor as imagens e o discurso destes com as atividades desenvolvidas durante a
pesquisa no campo. Retomando a pesquisa em 2011, essas publicações foram reanalisadas agora com um novo
olhar que era o de identificar ali a influência da igreja na vida escolar e cotidiana do fiel. Foram adquiridas novas
publicações da CPAD e se integraram à pesquisa as brochuras oferecidas pelos alunos Testemunhas de Jeová.
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com ressalvas e, dependendo do professor, é como se estivesse professando uma heresia, uma
negação a Deus. Tal situação é muito comum nas aulas de História, Filosofia e Biologia, que
debatem acima de tudo a origem das espécies e do pensamento humano, discutindo a relação
entre o homem, o seu meio e como se dá essa interação a partir das relações e isso gera
conflitos na demonstração das evidências frente às escrituras sagradas e as suas mais variadas
interpretações.
Numa outra publicação da CPAD de 2009, destinada a alunos de 15 a 17 anos, na lição
quatro, são discutidos temas relacionados à Filosofia, ao Humanismo, ao Materialismo e ao
Ateísmo. Esses temas são apontados como doutrinas filosóficas contrárias aos princípios
bíblicos. No texto, eles chamam atenção para como a ciência, através do humanismo, passou a
valorizar o homem colocando sempre Deus em segundo plano: “Ela afirma que o homem é
pó, centro do universo e Deus é alguém totalmente indispensável. Isso é uma heresia!”
Paralela à supervalorização humana, eles chamam atenção ao materialismo: “Para os
materialistas, o universo não foi criado, seu surgimento seria explicado pela teoria evolutiva
que está na contra mão do ensino da Palavra de Deus”(CPAD. 2009 p.20). Assim vai sendo
construída uma relação entre o discurso filosófico e o religioso, usando passagens bíblicas
referentes ao gênesis. Nesse contexto, o ateísmo é posto como uma doutrina filosófica e
relacionada ao materialismo: “O ateísmo é a outra fachada do materialismo” (CPAD. 2009
p.20). Para eles, o ateísmo mantém a ideia de que os bens materiais são mais importantes do
que a busca por Deus.
Num dos momentos do grupo focal, desenvolvido durante a pesquisa, foi questionada
a opinião dos pais ali presentes a respeito de temas ou assuntos que não devam ser ensinados
na escola e:
Tem um aí que eles ensinam que eu até estudei um ano no Edson Tenório que ensina
sobre Marx aquele que é o pai... que ensina... todos eles são ateus! Como é o nome
da disciplina mesmo? É, esqueci o nome agora! que as professora tudo... você olha
mesmo e vê que as professoras são mesmo... não têm nem um pingo de Deus na vida
delas, é não crê. Ela foca tudo naqueles homens que fundou o ateísmo tudo contra
Deus, ninguém fala em Deus nenhum deles aí, então eu achei aquela disciplina uma
das piores que tem, que deveria não ter, eu estudei. Filosofia... é isso aí. De todas as
professoras que eu conheci, todas são alvoraçadas, não tem a cabeça no lugar... é
com os cabelão assim pra cima...- Eu sou assim mesmo quem quiser goste de mim! e
braba né? Você vai conversar com uma delas não lhe atende direito e só vai à
filosofia naqueles homens que fundou esse negócio... os filósofos são todos ateus,
ninguém crê em Deus então para mim não devia ter. Religião também é complicado
porque religião no Brasil só fala de católico ou então do candomblé, não focam a
Bíblia... . (informação verbal)135
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Informação coletada no grupo focal realizado em Salvador em 10 de fevereiro de 2011. (participante 8).
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Confirmando essa preocupação com as disciplinas já mencionadas, podemos observar
também, nesse discurso, o esvaziamento no argumento ao se referir aos temas, assim como o
estereótipo dado ao professor dessas áreas que caracteristicamente se posiciona de forma
muitas vezes contrária e/ou diferenciada dos outros educadores. A problemática levantada nos
conteúdos e a necessidade de promover junto à turma uma maior reflexão também tem sido
uma grande preocupação por parte dos professores que diariamente vem observando a
interferência da religião na escola, principalmente quando alguns temas e/ou atividades
propostas entram em confronto com o apreendido pelos alunos cristãos em seus cultos de
doutrina, revelando a resistência e o desconforto de ambos nesse processo.
Voltando aos questionários respondidos pelo grupo de professores do Colégio
Estadual Sete de Setembro 136, confirmou-se que há um entendimento que há um afastamento,
que é visto como um “problema”, entre o que se ensina na escola e a crença da Palavra. Dos
vinte e três professores que participaram da pesquisa, quando questionados a respeito dos
possíveis conflitos entre os conteúdos das disciplinas e a questão religiosa em sala de aula,
catorze afirmaram identificar em suas aulas problemas com os alunos evangélicos. Dentre os
“problemas” identificados e enfrentados em sala por conta das orientações religiosas dos
alunos, os interlocutores da pesquisa destacam os seguintes:
Tivemos conflitos nas aulas práticas de educação física, jogar meninos com
meninas, usar o short ou até mesmo praticar esportes. No entanto, sempre procurei
alternativa para contar com todos. (Dados da pesquisa 2011 – questão 08 –
15/07/2011)
Como professor de Física, alguns temas dessa disciplina causam algum tipo de
problema nos alunos evangélicos e católicos que acreditam nos dogmas de suas
religiões. Ex: fenômenos naturais, evolucionismo, vida em outros planetas... enfim,
continua existindo dualismo entre religião e ciência. (Dados da pesquisa 2011 –
questão 08 – 12/07/2011)
Diante de algumas exposições em sala de aula já deparei com alguns conflitos de
concepções a respeito de algumas atividades e temas discutidos. Ex: alunos que não
dançam e nem participam de atividades da semana da consciência negra porque
acham que faz parte do Candomblé. Alguns quando falamos de religião acham que
as outras religiões não buscam a Deus, “evangélicos”, principalmente quando se fala
no Candomblé. (Dados da pesquisa 2011 – questão 08 – 18/07/2011)
Trabalho com humanas e quando temos que elencar por exemplo causas e
consequências de fatos históricos, observa-se os questionamentos de alunos que não
concordam com o que é relatado na história. (Dados da pesquisa 2011 – questão 08
– 07/07/2011)

É fato que a relação do fiel cristão com a escola é bastante conflituosa e que esse
problema se estende ao quadro geral de disciplinas por incompatibilidade de compreensão e
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Ver questionário em anexo 7.
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aceitação de determinados conteúdos e regras aplicados nesse espaço, que entram em choque
com suas convicções religiosas137.
Por outro lado, as questões ligadas à religiosidade estão presentes na escola não
somente na figura do aluno e suas famílias, mas também no corpo dirigente, professores e
funcionários, refletindo muitas vezes essa conflituosa diversidade. Aspectos ligados à religião
e educação têm representado também motivos de discussão nas reuniões e sala de professores.
Em uma das observações na escola, num bate papo durante o intervalo, um professor
questionava a imposição do cristianismo através de símbolos que eram permitidos pela escola
que fossem expostos como: crucifixos, Bíblias e/ou frases espalhadas nas áreas de lazer,
secretaria e sala da direção. Ele discutia a importância de se valer a laicidade dos espaços
públicos em respeito a outros grupos religiosos, por não ser a Bíblia a única palavra. Uma
professora católica interferiu na fala, questionando o que ele havia afirmado, dizendo não
haver outro livro sagrado a não ser a Bíblia e se tinha, ela desconhecia. Criou-se um momento
de tensão e o professor, começou a questionar o que a professora havia aprendido de História
porque existia vida fora do imaginável mundo cristão e ela deveria ser levada em
consideração por uma questão de respeito à diversidade cultural.
Ao analisar os dados dos questionários respondidos pelos professores e
funcionários138, tratando-se da opção religiosa, verificou-se que tanto professores quanto
funcionários são na maioria cristãos católicos e protestantes:
5.4.1 Tabela 4 - Professores – Possui alguma religião? Frequenta alguma igreja, culto, centro?
Sim
Não
Não respondeu
Total

14

9

0

23

(Dados da pesquisa 2011 – questão 01 – 07-15/07/2011)

137

Na condição de professora de História, nesse mesmo espaço, muitas vezes vi-me em conflito durante as aulas
por conta dos transtornos gerados por discussões e temas que eram motivo de desagrado ao número cada vez
mais crescente de alunos evangélicos. Falar sobre a origem da vida e os mitos da criação, por exemplo, sempre
foi problemático, mas nos últimos anos, tratar desses temas tem sido uma verdadeira queda de braço e
dependendo da resistência da turma, quase impossível.
138
Ver em anexo 8 questionário funcionários.
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5.4.2 Tabela 5 - Professores – Qual igreja, culto, centro você frequenta?
Católico Evangélico
Test.
Candomblé/ Espírita
Não
Outras Total
de
Umbanda
respondeu
Jeová
6
3
0
1
1
2
1
23
(Dados da pesquisa 2011 – questão 01 – 07- 15/07/2011)

5.4.3 Tabela 6 – Funcionários – Você possui alguma religião?
Sim
Não
Não respondeu
15
2
0

Total
17

(Dados da pesquisa 2011 – questão 01 – 07- 15/07/2011)

5.4.4 Tabela 7 - Funcionários – Qual a sua religião?
Católico

Evangélico

Test. de
Jeová

Candomblé/
Umbanda

Espírita

5

4

2

3

1

Não
Outras
respondeu
0

0

Total

17

(Dados da pesquisa 2011 – questão 01 – 07- 15/07/2011)

Considerando que tanto os protestantes quanto os católicos são cristãos, se somarmos
professores com funcionários, continuamos com uma esmagadora diferença em relação aos
outros grupos religiosos aí presentes. Em terceiro lugar nessa soma, o grupo de adeptos das
religiões de matrizes africanas destaca-se candomblé e umbanda, o que é curioso,
principalmente por parte dos funcionários porque eles declararam-se fazendo questão de
identificarem-se 139.
Diante desse contexto, a pergunta é qual a diferença entre o ser cristão na condição de
aluno e ser cristão na condição de funcionário e/ou professor? Ou não há diferença alguma e
esses também mantêm certa resistência ao lidar com temas e conteúdos que contrariem seus
dogmas religiosos, mas pelo fato de ocuparem esses espaços na condição de educadores,
prefiram maquiar essa resistência?

139

O destaque para esse acontecimento se deve ao fato de durante as observações, perceber que os funcionários
sempre se colocavam contra as religiões de matrizes africanas e no trato com os alunos às vezes chegavam a ser
ofensivos. Fato presenciado por todos na escola e muitas vezes discutidos entre os alunos que chegava à direção
da escola e aos professores envolvidos com o Projeto Kayodê como forma de reclamação por parte dos mesmos.
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Se por um lado, o professor se sente estigmatizado e, a depender da situação, ofendido
pelo aluno no momento em que é questionado e/ou não participa das aulas, dando pouco valor
às mesmas, por outro, pensemos: o que se passa na cabeça do professor evangélico que
precisa lidar na condição de educador com determinados temas e valores que são contrários a
sua fé?
Nesse contexto, passei a analisar o perfil desses alunos e ao longo do ano de 2011 140, e
percebi que havia ali alguns alunos que, apesar de não concordarem com muitas coisas que
eram discutidas durante as aulas, demonstravam uma postura de interesse na compreensão do
conteúdo, sem resistências e, quando possível, argumentavam de forma pacífica e segura.
Ao final de uma das aulas, em uma turma do Ensino Médio, comecei a conversar com
uma aluna que se identificou como Testemunha de Jeová. Ao me debruçar nos dados do
censo, descobri que, além da Batista e da Assembleia de Deus, dentre as 61 denominações
cristãs reveladas pelo censo 141, as Testemunhas de Jeová aparecem como o terceiro grupo em
maior número presente no Colégio Estadual Sete de Setembro. Alguns meses depois, uma
aluna do 6º ano do fundamental me presenteou com uma brochura: As Testemunhas de Jeová
e a Educação. Naquele momento, despertou meu interesse nesse grupo religioso que, se
assim posso afirmar, impôs-se na pesquisa como que exigisse um olhar sobre si.
As Testemunhas de Jeová, que têm culto e doutrina diferenciado em relação às igrejas
pentecostais142, mantêm em comum a todas as denominações cristãs o principio da educação
religiosa em seus templos, que são desenvolvidos através de estudos da Palavra, auxiliados
por publicações que servem além do suporte de compreensão da Bíblia e relação da sua

140

A escola em questão mantêm em seu quadro trinta turmas distribuídas nos três turnos. No meu caso em 2011,
lecionei em quatorze: cinco no matutino – Ensino Médio, quatro no vespertino – Ensino Fundamental II e cinco
no noturno – Ensino Médio e Tempo Formativo/EJA.
141
Tomando como parâmetro as religiões cristãs protestantes: se somarmos as variadas vertentes da igreja Batista
encontradas no censo ela está em primeiro lugar, seguido da Assembleia de Deus e Testemunha de Jeová. Mas se
considerarmos que essas variadas formas sofreram modificações doutrinárias significativas – por exemplo: Igreja
Batista Pentecostal Mundial – então a Assembleia mesmo sofrendo também cisões, a base doutrinária permanece
a mesma por isso assume o ranking seguida das Testemunhas de Jeová.
142
As Testemunhas de Jeová é uma religião cristã não trinitária, que adoram exclusivamente a Jeová e são
seguidores de Jesus Cristo. Apesar de cristãos possui características de culto diferenciado das demais
denominações o que acabou por caracterizá-los como uma religião sectária ou seita. São ainda conhecidas por
recusarem muitas das doutrinas centrais das demais religiões cristãs e pelo apego a fortes valores que afirmam
ser baseados na Bíblia, nomeadamente quanto à neutralidade política, à moralidade sexual, à honestidade e à
recusa em aceitar transfusões de sangue. “Partindo da sociologia religiosa, ao contrário, a seita é qualquer grupo
religioso marginal e periférico, cortado do tronco maior, com uma estrutura fechada, reticente diante da
sociedade e dos outros grupos religiosos, cuja pertença se deve à livre e voluntária decisão do adepto”(Navarro –
Dicionário de Ecumenismo – 2002, p.316 grifo nosso). No caso da Assembleia de Deus, “No plano doutrinal
assemelham-se muito a todos os demais grupos pentecostais: aceitação da Bíblia como única regra de fé e
costumes, batismo no Espírito, cuja confirmação será o batismo de água somente para crentes adultos,
importância dos dons de cura, glossolalia e interpretação de línguas, valor simbólico do significado da santa
ceia.” (Navarro – Dicionário de Ecumenismo – 2002, p.24)
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doutrina com a vida quotidiana do cristão. Na pesquisa, os dados dos questionários
demonstram que os TJs não se identificam como evangélicos, afirmando serem praticantes do
Estudo Bíblico.
Ao contrário da Assembleia de Deus, que tem nas suas publicações informações
destinadas aos fiéis que as adquirem para frequentar as escolas dominicais, as Testemunhas de
Jeová distribuem suas brochuras nas áreas de seu interesse, justamente uma estratégia de
divulgar e ampliar essa discussão. A escola passou a ser uma área de fundamental importância
para esse grupo que passou a investir na compreensão dos professores a respeito de seus
dogmas.
Spinoza, filósofo holandês, escreveu: “Tenho-me esforçado a não rir das ações
humanas, nem chorar por elas, nem odiá-las, mas compreendê-la” Se o senhor ou a
senhora for professor ou professora, confronta-se com o desafio de tentar
compreender os conceitos, a formação e as convicções dos estudantes aos seus
cuidados, inclusive os alunos que são filhos de Testemunhas de Jeová.
Ocasionalmente, esses estudantes talvez adotem uma atitude que parece
inconvencional em certas questões. No entanto, quando essas ações resultam
claramente das convicções religiosas e morais do aluno, merecem receber atenção.
(Sociedade Torre de Vigia e Tratados, 2011, p.2 grifo nosso)

Em março de 2011, a publicação da Associação Torre de Vigia informava a respeito
dos princípios e crenças ensinados a alguns dos seus alunos pelos pais deles para que o
professor compreenda mais facilmente as Testemunhas de Jeová e cooperem com eles. Os
Testemunhas de Jeová, no entanto, têm a mesma compreensão de todos os cristãos em relação
à escola. Para eles, os filhos devem aproveitar o máximo da educação escolar e, para este fim,
ensinam aos mesmos a cooperarem com os professores. A Bíblia ensina também a sujeição às
leis do país em que se vive, portanto quando a instrução escolar é obrigatória até certa idade,
as Testemunhas de Jeová acatam essa lei. Romanos 13:1-7 (Torre de vigia, 2011, p.5).
A escola serve como veículo de informação a inserção do fiel cristão no mundo
moderno. Não há trabalho sem educação e frequentar as instituições de ensino é um direito do
jovem que tem na premissa de dever do Estado e da família a responsabilidade de garantir-lhe
a escola:
Para ter uma formação para o mundo no mercado de trabalho... não depende só da
igreja e da família... depende mais da escola, por que se a pessoa não aprender a ler e
escrever ter uma formação para falar melhor então ele não vai ter formação para o
mercado de trabalho... Já na igreja não... se agente tiver na igreja o tempo todo... da
igreja pra casa, da igreja pra casa, ele nunca vai crescer... até na igreja mesmo ele
precisa ter a escola, então a família sozinha... eu mesmo aprendi a ler e escrever em
casa... mas se eu não continuasse estudando? Eu não ia ser cobrador de ônibus que ia
precisar ser... precisa de matemática de português... já na igreja você vai só
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aprender a Bíblia o que Deus quer de nós espiritualmente. Por que o problema é esse
a escola ensina a parte material e a igreja o espiritual... (informação verbal)143
Assim como todos os pais, as Testemunhas de Jeová preocupam-se com o futuro dos
filhos. Portanto, dão muita importância à educação. “A educação deve ajudar as
pessoas a se tornarem membros úteis da sociedade. Deve também ajudá-las a
valorizar sua herança cultural e a viver uma vida mais satisfatória.” (Sociedade
Torre de Vigia e Tratados, 2011, p.4)144

A educação formal se constitui num ambiente de treinamento para a vida cotidiana, de
forma a habilitar o indivíduo a se preparar para atender as suas necessidades futuras. Por isso,
o desempenho nesse ambiente está meramente associado às questões práticas diárias, pouco
interessando reflexões mais profundas, principalmente se essas forem de encontro às
doutrinas religiosas. É nesse discurso pregado por denominações cristãs que, em quase todos
os casos, se percebe uma unanimidade na forma de interpretação do conhecimento científico,
o que tem sido um pouco preocupante, no que diz respeito ao trato com a diversidade na
escola visto que muitas vezes, na tentativa de compreensão de determinados conceitos, são
propostas novas formas de ver e interpretar os fatos, ocasionando situações segregacionistas e
etnocêntricas.
Em uma dessas brochuras, dedicadas a reflexão sobre a origem da vida, as
Testemunhas de Jeová respondem a cinco perguntas. Uma dessas perguntas: Será que toda
vida tem um ancestral comum? “Se a teoria da evolução for verdade, ela certamente deve ter
uma explicação razoável sobre o surgimento espontâneo da primeira célula “simples”. Por
outro lado, se a vida foi criada, deve haver evidências de que até mesmo a menor das criaturas
é resultado de um projeto inteligente.”145 Mas o que muito chama a atenção nessa publicação
é a forma como, a partir da reflexão da teoria evolucionista, questiona-se a ideia de origem do
homem a partir de uma vida unicelular.
Fato: Todos os organismos vivos possuem projetos similares de DNA, a “linguagem
de programação”, ou código, que determina forma e as funções de sua célula ou
células. Pense no seguinte: Será que essa similaridade existe, não por que esses
organismos tiveram um ancestral em comum, mas por que tiveram o mesmo
projetista? (Associação Torre de Vigia de Bíblias e tratados, 2010, p.26)

A conclusão aí encontrada está centrada na impossibilidade dos pesquisadores
conseguirem, através de fósseis tão antigos, reproduzirem fielmente as feições, cor de pele e
pelos dessas criaturas extintas, que segundo Darwin, deu origem ao homem. Como não há
143

Informação coletada no grupo focal realizado em Salvador em 10 de fevereiro de 2011. (participante 8).
As Testemunhas de Jeová e a Educação - Associação de Bíblia e Tratados Torre de Vigia em São Paulo - SP
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consenso entre os cientistas sobre como devem ser a classificação desses fósseis, então as
gravuras e representações dessa teoria baseia-se em ideias pré-concebidas e suposições de
pesquisadores e artistas, não em fatos. Argumentos que chegam à cabeça do fiel como
verdades inquestionáveis e que, portanto, devem ser aceitas por todos, afinal os dogmas
religiosos são postos como verdades absolutas.
Imaginando aulas de História em turmas do 6º ano do Ensino Fundamental II, é
praticamente impossível o professor discutir temas como mitos e teorias científicas que
traduzem a origem da humanidade se a criança vem de uma vertente protestante, onde para
ela, a confiança deve estar na Palavra. Quando isso ocorre, é muito comum ver a cara de
espanto e/ou negação das crianças em relação à aula. Afinal quem está certo? O professor ou
o pastor? Qual a importância disso na minha vida se sei que trata de uma mentira?
Em uma dessas situações, dando aula a respeito dos mitos de origem, foi oferecido
através do livro didático três formas de se conceber Deus. Como em cada um desses
exemplos, ele deu origem ao mundo e a humanidade. O livro didático trazia como proposta de
discussão um mito Iorubá, um mito Kayamurá e o mito Cristão e a discussão trazia os alunos
á reflexão acerca da possibilidade de culturas religiosas diferentes e importantes a cada povo
que as compõem. Como durante as aulas só foi possível debater o tema devido ao tempo da
aula ser curto, as atividades foram encaminhadas para casa e, no retorno, no momento da
correção, uma aluna evangélica levantou a mão e, após trazer sua resposta, que por sinal
estava coerente com o texto, ao final disse: “Olha, pró, mas eu não acredito nisso! Meu pai
disse que era para eu responder por que estava no livro, mas que a nossa verdade é outra e
tudo isso aqui é mentira!”.
Refletindo a condição religiosa dessa criança e, sobretudo respeitando a escolha e a fé
da família, como deve se posicionar o professor diante de situações como essa?
Há possibilidade de discutir ciência num ambiente predominantemente cristão? É
possível manter a atenção dos alunos em determinados temas se eles resistem à compreensão?
Como incentivar a capacidade crítica em nossos alunos se ele resiste a discutir temas
relevantes à compreensão dos conteúdos científicos?
Durante séculos, o modelo de educação construído tinha a figura do professor como
detentor do saber e, por isso, passível de merecer respeito e ser acatado em seus discursos
durante as aulas. A figura imponente desse educador representava ameaça e muitas vezes
exercia total influência em suas turmas, sendo ele até muitas vezes responsável pelas escolhas
feitas por seus alunos, como que cursos e rumos seguir profissionalmente. Com o tempo,
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muitas foram as mudanças que interferiram nessa relação professor x aluno. A escola passou a
conviver com uma realidade cada vez mais distante do que se tinha como “ideal”.
Esse contexto repercute e influência ora positiva ora negativamente no ambiente
escolar, pois todos aí envolvidos não estão preparados para lidar com tantas mudanças. Neves
(2005), ao discutir a crise dos paradigmas em educação na óptica da psicologia, aborda como
o rompimento com o modelo seguro de educação reativa medos básicos inerentes ao ser
humano, como no caso do professor. O retorno ao estado confusional inicial de sua vida lhe
traz a insegurança com os conteúdos e consequentemente na sua prática. Além disso, o medo
ao novo, após ele estar acomodado na sua prática, o novo meio que o desinstala e o volta à
condição de iniciante, fazendo-o mais uma vez inseguro. Além do medo da perda, que é
consequência desses dois processos anteriores, que se traduz justamente na perda do que já
estava estabelecido e lhe dava confiança de certo grau de certeza de si mesmo, permitindo-lhe
a vivência da tranquilidade! (RIVIÉRE, 1978, apud NEVES. 2005 p.53)146

E a educação tem um papel a desempenhar. Ela tanto pode ser serva do modelo que
aí está, realimentando-o acriticamente, como pode ser uma reflexão crítica a este
modelo, buscando alternativas em cima de uma prática social concreta. Esta prática
deveria buscar a emergência de valores de solidariedade, liberdade e igualdade. (...)
A ousadia do fazer é que abre o campo do possível. E é o fazer – com seus erros e
acertos – que nos possibilita a construção de algo consistente. (GARCIA, 2005,
p.66/67)147

Assim, para o professor, independente de sua condição religiosa, o rompimento com o
modelo educacional ao qual ele se encontrava acomodadamente inserido, representa uma
alerta para a necessidade de buscar alternativas válidas à sua prática pedagógica, destituindose inclusive da condição do representante do saber e compreendo ser parte integrante dessa
relação de ensino aprendizagem também na posição de aluno. Uma vez feito isso, talvez seja
possível compreender a diversidade ali presente e dialogar com ela, abrindo mão de vaidades
e se permitindo conhecer melhor o outro.
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5.1 “ Cada um é cada um?! O jeito evangélico de ser...”148

Para ser fiel à Cristo, é preciso obediência e temor à Palavra com mudança nas atitudes
e ações que, aos poucos, vão simbolicamente atribuindo novas características ao indivíduo,
provocando um distanciamento de seus antigos círculos de amizade rumo à adequação à nova
identidade. Faz parte da orientação da igreja ditar as regras de comportamento de seus fiéis,
que vão desde a questão estética à comportamental. O evangélico deve seguir a palavra e ser
obediente a doutrina, libertando-se das coisas do mundo, as quais não o edificam e isso requer
inclusive repensar o ciclo de amizade. “O adolescente que se envolve com grupos que fazem
uso de músicas mundanas ou se vestem de modo indecente e desrespeitem seus pais, estão
contrariando os preceitos bíblicos.” (CPAD, 2011, p.5)149
Compreender essa transição do mundo à santidade é, acima de tudo, considerar que
esse sujeito, aos poucos, é forçado a lidar com as rupturas de suas antigas identidades,
rompendo com padrões de comportamento até então estabelecidos. Nesse momento, há a
percepção de que a identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos
sistemas culturais que nos rodeiam (Hall¸1987). Assumir a identidade evangélica com todos
seus dogmas e doutrinas, muitas vezes, leva o sujeito a crer que ele vive num mundo paralelo:
- Minha mãe, se a Bíblia diz que a gente não pode adorar, então porque tá ensinando
isso na sala? Então, ela tá tendo uma dificuldade de aprender certas coisas e a escola
dominical ensinou que o trigo não deve se misturar com o joio, então ela diz: Minha mãe, mas se diz que a gente não pode se misturar com pessoas erradas, se
minha aula diz que eu não posso me misturar com o joio... eu sou o trigo!
(informação verbal)150

Essa postura muito comum entre os adolescentes evangélicos traz à escola uma grande
preocupação já que, nesse espaço, as relações devem, antes de tudo, partir da premissa de que
todos são iguais, portanto não deve haver segregações. Inclusive, faz parte da metodologia de
muitas instituições o incentivo a trabalhos de grupo, passeios e projetos de integração a fim de
promover uma boa relação entre os alunos, onde todos devem ter o mesmo direito e devem ser
aceitos em sua particularidade. No entanto, atualmente a escola pouco tem conseguido
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avançar nesse espaço de diálogo e respeito entre seus membros, devido às discussões que
giram em torno da diversidade cultural e religiosa de sua comunidade.
Relativizar o espaço escolar, está cada vez mais difícil uma vez que diante da disputa
pelo reconhecimento a diversidade, a tendência tem sido a identificação de diversos conflitos
ideológicos em busca de afirmação das identidades em questão: o negro, o índio, o
homossexual, a mulher e até mesmo a religião, tem tido um importante papel nesse contexto.
O problema está no fato de que são variados os sistemas culturais que nos rodeiam e,
naturalmente, uma diversidade de relações estabelecidas, originando grupos cada vez mais
segregados e organizados em seus dogmas e valores próprios. Por conta disso, está cada vez
mais difícil romper as barreiras do preconceito já que a criança, quando desde cedo é
conduzida pelos seus pais à vida religiosa, não compreende a importância da escola como
construção de um conhecimento válido em sua totalidade, pois, de certa forma, desconstrói os
valores por ela apreendido na igreja e mesmo que esse espaço seja para o jovem uma
perspectiva de futuro, ele não tem como competir com a sua subjetividade espiritual. Aos
poucos, essa percepção do jeito evangélico de ser vai promovendo adaptações à nova
realidade na qual ele convive, como já foi visto, mudando não somente a sua percepção de
mundo como também a forma de interagir com ele.
Prefira os amigos que gostam de estarem presentes nos cultos e eventos da igreja,
para que, assim, sua vida espiritual cresça na graça e no conhecimento. Enquanto
pessoa e criatura de Deus, todas as coisas são permitidas a você, isto é, você é livre
para fazer o que quiser, pois Deus lhe deu o livre direito de julgar as coisas. Porém
enquanto filho de Deus, nem tudo lhe convém: assim como a sua aparência reflete
sua raça e tipo físico de sua família, como filho de Deus, você precisa refletir Deus,
o seu pai, tanto na forma de se vestir como na de agir e de falar. ( CPAD, 2011,
p.6)151

Estar bem relacionado é ter amigos que façam parte de seu mesmo grupo religioso,
pois as más companhias corrompem os bons costumes, por isso é preciso que tome cuidado, é
necessário separar o joio do trigo. Toda essa ação da igreja e da família acaba por instalar uma
zona de desconforto na cabeça do adolescente que, ao mesmo tempo em que deve fidelidade
aos seus dogmas, precisa dividi-lo com o “mundo” da mídia, da escola e das relações sociais.
No espaço escolar, esse conflito se evidencia e, muitas vezes, é muito latente quando crianças
evangélicas discriminam ou são discriminadas, combatendo e/ou aceitando participar das
atividades culturais da escola. É muito difícil, na escola, se delimitar a área em que cada um
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dos grupos atuam ao contrário, a interação é inevitável ainda que não seja de forma
intencional, promovendo uma integração desses grupos.
A família tem sido providencial porque são os pais que, na orientação religiosa,
encaminham o filho ao Senhor, mas nem sempre o adolescente está disposto a acatar as
orientações da família e da igreja, o que por sua vez torna a zona de conflito ainda mais
perigosa, pois ele não define o lado em que está e esse trânsito, em vários lugares, serve de
fator de complicação na construção de sua identidade.
A obrigação nossa é mostrar o evangelho e pregar o evangelho e ensinar como ele
deve andar, mas forçar eu não forço! Agora tem papel também que eu não gosto. Aí
eu digo: - meu filho porque você não conversa com a professora? Se precisar eu vou
lá e converso com ela. Por que fica complicado porque tem papel que nós sabemos
que os cristãos não devem se envolver. E eu como uma mãe que tô querendo levar a
palavra para os meus filhos, apesar da idade deles não quero que eles fiquem
confusos, minha mãe disse uma coisa e na escola eu preciso fazer outra por causa de
uma nota, aí então disse pra eles não se preocupem e falem olhe pró eu não vou
fazer, por isso e isso. (informação verbal)152

Quem é ele afinal? Crente, descrente ou simplesmente um aluno? A diferença se faz
presente no que esse adolescente pretende como futuro e, em determinado momento, cabe a
ele decidir se vai ser uma simples pessoa ou criatura de Deus ou se vai fazer parte dessa
grande família de fiéis, tornando-se mais um filho de Deus, seguindo as regras e
determinações do Pai para que como um bom cristão, alcance uma vida plena.
É nesse sentido que a transição se dá, partindo do principio da regulamentação e
oficialização do discurso religioso, delimitada a partir de necessidades específicas a cada
grupo, assegurando privilégios e estabelecendo modelos a serem aplicados no âmbito das
relações sociais. Para Bourdieu (2005), o comportamento é estabelecido através da conduta do
habitus que, por ser vago e fluído, necessita de ser regulado, evitando-se situações
possivelmente perigosas, onde através da codificação, tender-se- á a uma formatação
unificada que conduzirá a sociedade.
É nesse jogo de estruturação de representações simbólicas, em prol de uma
modelagem de pensamento e comportamento fiel a Cristo, que no interior das igrejas
protestantes se tecem os significados e delimita-se o campo de ação de suas doutrinas, através
de proibições que vão desde a maneira como se apresenta esteticamente o fiel, à sua
alimentação e vida social, constituindo assim a “cultura” cristã.

152

153

Informação coletada no grupo focal realizado em Salvador em 10 de fevereiro de 2011. (participante 1).
Utilizo aqui o conceito de cultura proposto por Everardo Rocha, quando em diálogo com Geertz traz a cultura
constituída a partir de um conjunto de verdades relativas aos atores sociais que nela aprenderam por que e como
153

108
A escola pública, enquanto um ambiente laico, deve estar livre de qualquer situação
que revele uma postura proselitista. É bem verdade que, durante séculos, ela serviu como um
espaço de negociação e reprodução de uma mentalidade cristã que aqui aportou com o
colonizador, no século XVI, submetendo os povos escravizados e colonizados a sua visão
religiosa. Pensar o respeito à diversidade nesse espaço, é algo novo, que emerge do grito dos
até então excluídos e marginalizados que, em busca de seu reconhecimento enquanto cidadãos
e sujeitos de sua própria história, pressionam os órgãos públicos a implementarem políticas de
reparação na tentativa de construir uma consciência voltada a reivindicar uma identidade
afrodescendente.
Abrir espaço para que se possa discutir a História e Cultura Africanas na escola, é
desestruturar um ambiente que já vinha ultrapassado em seu discurso e método, que
repousava em berço esplêndido como dono do conhecimento. Descobrir que não mais exercia
esse poder e que ainda havia muito a aprender com a proposta de se trabalhar a diversidade
cultural na escola, gerou resistências e conflitos. Mas, para além da relação de conflito entre
educadores, gestores e órgãos públicos, que impõe esse trabalho, percebemos a resistência de
alunos e pais ao se discutir determinados temas em sala de aula, principalmente se esses
abordarem a diversidade cultural e as suas múltiplas verdades. Tal resistência vem se
constituindo como mais um dos entraves na produção crítica e reflexiva no cotidiano escolar,
até então entendido como resultado do crescente número de conversos às religiões de matriz
cristã presentes nesse espaço que, na fundação de suas doutrinas, exerce uma centralidade na
forma de ver o mundo, discordando e negando tudo que não faça parte desse contexto.
Está em jogo a própria prática da laicidade que tem alimentado muitos debates sobre
sua expressão real na escola pública, que deve, por princípio, não ser local de proselitismos. A
escola tem sido efetivamente esse espaço neutro, aberto a discussão e negociação sempre?
A escola precisa ser vista como um espaço de conflito para ser viva. O problema se encontra
na própria natureza da escola, das diferenças que cotidianamente constitui esse espaço de
construção de saberes.
É preciso levar em consideração que a escola é um ambiente reprodutor de
desigualdade e não possibilita o acolhimento da diferença, apesar do “discurso” considerá-la
como um ambiente que deva ser democrático e, por isso, estar a serviço da comunidade,
existir. As culturas são versões da vida; teias, imposições, escolhas de uma “política” dos significados que
orientam e constroem nossas alternativas de ser e de estar no mundo. ROCHA, Everardo. O que é
etnocentrismo. Coleção Primeiros Passos. Editora Braziliense. São Paulo, 1984, p.89.
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independente de questões de fé. No entanto, entre os ideais de Estado e República e os
‘fazeres’ sociais, cotidianos, de sujeitos em interação, muitas situações são colocadas,
desafiando várias regras.
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6. Capitulo 5
“Unindo o Joio ao Trigo...”
Negociando conflitos e delimitando espaços

A mudança que vem ocorrendo no perfil religioso, no Brasil, não somente reflete as
questões de fé, mas tem provocado alterações significativas no contexto político e social. O
fato é que o cristianismo protestante e, principalmente, o pentecostal, em sua particularidade
de culto e organização, propõe uma convivência baseada nos ensinamentos bíblicos que, a
partir de cada denominação, tenderá a uma “segregação cultural”, que muitas vezes
compromete o diálogo e o contato com os “não evangélicos”. É cada vez mais comum, nos
espaços de interação social, visualizar grupos diferenciados culturalmente.

Nesse projeto também a presença dos pentecostais nos bairros populares já
introduziu sinais visíveis e inéditos desta nova dimensão ética ou moralista. É já
bem conhecida e frequentemente comentada a transformação cultural assim induzida
na relação com a família, à vida profissional e o trabalho, o corpo, o sexo, o uso do
tempo e o preenchimento das horas de lazer, o álcool, a aparência física etc.
(SANCHIS, 1996, p.57) 154

Essa diferença, estabelecida através das características estéticas e comportamentais,
determina a separação entre os grupos, criando estigmas. Na escola, é muito comum
identificarmos esses grupos religiosos não somente devido à sua forma de vestir e portar-se
diante dos colegas, mas, como já visto, também nos discursos e posicionamento durante as
aulas.
Entretanto, diante de tantos problemas que a sociedade vem enfrentando, a religião é
vista como um caminho à salvação. Ela atua não somente no plano espiritual, mas no
cotidiano das pessoas, servindo como ponto de apoio, amparo e resposta a várias questões de
ordem prática. É na religião que muitos fiéis enxergam a solução para os desafios de enfrentar
situações conflitivas provocadas, por exemplo, pelo consumo de drogas, a entrada na
criminalidade, a aflição física e às experiências de sofrimento em geral (Costa e Jacquet,
2006)155.
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Nos bairros periféricos de Salvador, onde os problemas sociais são mais evidentes, o
papel da igreja representa também um espaço de integração social visto que a população
presente nessas comunidades, em sua maioria, é composta de negros, vítimas do preconceito e
exclusão social que, na falta de oportunidades, ocupam ainda hoje as áreas de maior risco e
carente de políticas públicas de qualidade. Muitas vezes é na igreja que os fiéis terão contato
com o mundo a que foram excluídos156.
No Brasil, é fato que a grande massa de fiéis cristãos e, sobretudo, pentecostais, é
composta por afrodescendentes. Em Paripe, bairro do Subúrbio Ferroviário de Salvador,
campo onde se desenvolveu a pesquisa, não é diferente. Aliás, cabe afirmar que nas igrejas
evangélicas a comunidade de fiéis é majoritamente negra, chegando perto, provavelmente, de
100%. As igrejas têm realizado atividades mobilizadoras de sua população, incluindo-se aí
atividades voltadas ao lazer, organizadas por e para grupos de jovens: idas ao teatro,
espetáculos de música, dança e retiros espirituais em praias, fazendas e/ou viagens para outros
Estados. Há ainda ali a possibilidade de ascensão do jovem ao grupo de missionários que
terão oportunidade de estudar e viajar para outros países, pregando a palavra, aproximando
cada vez mais as questões espirituais com as atividades voltadas ao lazer, ao prazer e elevação
da autoestima do fiel principalmente dos mais jovens.
É necessário adequar os espaços de orientação religiosa aos anseios dos jovens, de
maneira que eles se sintam bem e não desejem transpor os muros da igreja em busca de
diversão no mundo.
Para Alice, uma adolescente na Austrália, as manhãs de segunda feira na escola são
previsíveis e estressantes. Ela diz: “Todas as minhas colegas ficam falando sobre o
que fizeram no fim de semana”. Contam histórias que parecem tão empolgantes,
como as quantas festas foram e quantos garotos beijaram – e até como fugiram da
polícia... Parece tão assustador, mas divertido! Elas chegam a casa às cinco da
manhã, e os pais nem ligam. Mas eu tenho que estar na cama antes mesmo de
começar a noite delas.
Depois de me contarem suas aventuras do fim de semana, minhas colegas
perguntam o que eu fiz”. E o que eu fiz? Fui às reuniões cristãs e participei da
pregação. Tenho a sensação de que perdi algo de bom. Por isso acabo dizendo que
não fiz nada. Então perguntam por que não fui com elas.
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Mantendo a comparação entre Brasil e Estados Unidos no que diz respeito à expansão do cristianismo
protestante pentecostal, veremos que nos dois casos a conversão à religião por parte dos afro descendentes para
além das questões espirituais representava um reconhecimento social. O sentimento de ser “desterrado”,
“imigrante” ou “estrangeiro” que sempre tomou conta do africano trazido para ser escravo na América. Cheryl J.
Sanders (1996) conseguiu com notável síntese ligar as igrejas holiness negras dos EUA, principalmente a
African Methodist Episcopal Church, tanto durante o período da defesa da santificação wesleyana como
posteriormente, no período pentecostalizante, à ideia de que os crentes dessas igrejas holiness-pentecostais
combinavam bem o sentimento de “exílio” com a busca da “santidade”. Eram eles os “santos no exílio”, pois
estavam no mundo, mas não se sentiam parte do mundo. No entanto, isso os ajudava na construção de um
sentido para a vida, a despeito de condições raciais extremante injustas. SILVEIRA CAMPOS. Leonildo – As
origens do Pentecostalismo Brasileiro: Observações sobre uma relação ainda pouco avaliada. Revista USP, São
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Quando a segunda-feira termina, seria de esperar que as coisas ficassem mais fáceis.
Mas não ficam. A partir da terça, todo mundo começa a falar dos planos para o
próximo fim de semana. E eu fico sentada escutando. Fico tão deslocada!”
(DESPERTAI, 2011, p.10) 157
O apóstolo Paulo nos deixou uma advertência: “Não se enganem: As más
companhias estragam os bons costumes.” (1CORÍNTIOS, 15:33) Estragar os bons
costumes significa perder o conteúdo dos valores espirituais, morais e familiares.
Em outras palavras, se você escolher mal os seus amigos, eles vão destruir toda a
boa educação que a sua família e a igreja lhe deram.(CPAD, 2011, p.14) 158

Dessa forma, há todo um investimento por parte das denominações cristãs para
auxiliar as famílias na educação de seus filhos na religião. Na dificuldade em ensinar os
valores religiosos aos filhos, as famílias apontam não somente a preocupação com as
amizades, mas com a mídia: televisão, filmes e internet, que são reprodutores de valores do
mundo e acabam incentivando os jovens a desviarem seu caminho.
Hoje em dia para criar nossos filhos é a maior dificuldade: a mídia, os colegas... Eu
mesmo converso com minha filha e tem colegas dela que dizem ah... Vamos fazer
isso, vamos para tal lugar... e aí eu digo a ela: você tá vendo que essa colega aí não
dá para você andar... Isso tá certo? Não... e se isso não tá certo nem adianta você ir.
Também tem a televisão, o computador, agente tira tudo. Aquele caso das duas
meninas que foram degoladas, que simplesmente tinha uma que a família também
era cristã... “Eu tenho certeza que o pai e a mãe levavam para a igreja, que o pai e a
mãe falavam de Jesus e elas praticamente por ter outras amizades diferenciais da
igreja, saía e fazia coisas que a mãe e o pai não sabiam e coisas erradas (informação
verbal)159

A escola por ser um ambiente democrático e de produção de conhecimento,
obrigatoriamente deve estar aberta às mais variadas discussões. É também nesse espaço que
as diferenças interagem entre si, trocando experiências e conhecimento. Durante os dias
letivos, os jovens no mínimo, permanecem vinte horas semanais de suas vidas nas instituições
de educação e ali, muitas vezes, lhe é revelado um mundo fora dos muros da igreja. Desde o
contato com os colegas não cristãos – e nesse caso a influência vai desde o comportamento
“errado” que pode ser uma má influência, à estética que pode chamar atenção e despertar o
desejo de fazer parte do mundo que não deve ser o seu enquanto fiel - aos valores éticos
construídos na escola que podem entrar em choque com a proposta da família e da igreja.
O conflito gerado em torno das atividades escolares amplia-se quando associado aos
recursos disponibilizados pela escola aos alunos. A internet e os vídeos podem reportar o
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No texto publicado na brochura Despertai: A verdade sobre o ocultismo - Associação de Bíblia e Tratados
Torre de Vigia em fevereiro de 2011. O nome da adolescente foi alterado para manter o anonimato e trata-se de
uma entrevista feita revista para dialogar com os jovens o conflito cultural na escola.
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Casa Publicadora da Assembléia de Deus - Adolescentes Vencedores – 13-14 anos. O relacionamento entre o
crente e o mundo 2011.
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adolescente a uma realidade não interessante aos olhos do pai e da igreja. Nesse caso, as
orientações são claras e a importância da manutenção das escolas dominicais e estudos
bíblicos, como contrapartida ao discurso do mundo, são fundamentais. As publicações
orientam os adolescentes ao aproveitamento dessas atividades de forma consciente, evitando
assim o questionamento à doutrina.

Se você gosta de brincar, de conversar na internet e de passear, faça isto com
pessoas evangélicas. Se gostar de assistir televisão, priorize os programas que
edificam. Quanto mais valorizamos o que é nosso, maior será o crescimento e o
respeito dos que vivem a vida cristã autêntica. (CPAD, 2011, p.22)
Seja aluno assíduo na Escola Dominical. Assim você será fortalecido
espiritualmente e crescerá na graça e no conhecimento de Deus (2 PE 3.18) (CPAD,
2011, p.20)

Mas, no espaço escolar, todos os males estão presentes desde o contato com os
“descrentes” aos conteúdos e atividades pedagógicas como vídeos, slides e temas divulgados
nas aulas que, para muitos pais, podem ir de encontro a suas doutrinas e costumes.
Então... eu deixo meus filhos assistir televisão. - Mainha vou assistir esse DVD! Aí
eu digo: - esse pode, esse pode, esse não pode. Rei Leão eu não deixo. Ela gosta da
Barbie eu deixo ir assistindo... porque a Barbie incita muito a vaidade, e as jovens
que devem ficar magra para ficar bonita! A magia... eu vou tirando aos poucos... eu
não posso chegar e quebrar os DVDs dela porque ela foi criada desse jeito porque
ela não foi criada comigo. O homem aranha não assiste, o Rei Leão incentiva o
homossexualismo, então eu vou tirando aos poucos porque eles não sabem... e o rei
leão mostra mesmo o mesmo sexo se beijando e as crianças vêm aquilo ali e acha
certo e não é! (informação verbal)160
É preciso ficar atento ao conteúdo das programações veiculadas na televisão. Muitos
programas apresentam valores de cultura popular que nada tem a ver com os
princípios da fé cristã. Evite assistir filmes que tentam distorcer e ferir princípios
bíblicos, além de afetar seu modo de vida cristão. Não assista novelas, pois elas
incentivam à prática da prostituição, da mentira e do homossexualismo, sem falar
nas cenas de filhos que desrespeitam os pais. (CPAD, 2011, p.29)

Produzir aulas diversificadas e com a utilização de recursos de áudio e vídeo,
atualmente, tem sido um grande desafio por conta do que tratar e como tratar com as turmas.
As regras da vida cristã aplicam-se a todas as questões da vida mundana. A televisão, o
cinema, o teatro, a internet, os jogos e até mesmo as práticas esportivas são vistas com
ressalvas. A família deve estar atenta e saber orientar os filhos para esse contato.
Assim a vida cristã “autêntica” determina valores culturais e comportamentais que
estigmatizam o grupo de alunos evangélicos, que não tem como ser totalmente separado dos
160
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não evangélicos. Principalmente nas instituições públicas de ensino, essa união do “joio ao
trigo” se faz presente e é preciso estar atento para isso porque nem todos buscam o caminho
da santidade.
Joio ou trigo? Eles são bem parecidos. Parecidos, mas não são iguais. Até que os
dois cresçam e estejam prontos para a colheita, não podem ser identificados... Deus
permite que o joio viva bem pertinho do trigo, todavia no dia da colheita final o joio
será separado do trigo e lançado para bem longe. O trigo é símbolo de provisão,
alimento, nutrição e energia. O joio é uma planta ruim que cresce nas plantações de
trigo. Ela não se difere do trigo, a não ser quando está próxima a colheita. “O joio
são os filhos do maligno”. (Mateus 13.38b) Sabemos que no meio dos filhos do
reino, da boa semente, dos crentes fiéis, há os “filhos do Maligno”. Estas plantas
(trigo e joio) podem viver juntas, mas jamais devem se misturar. (CPAD, 2008, p. 89) 161

Como identificar o joio na escola? O joio é todo aquele que não cumpre efetivamente
com a doutrina cristã. Efetivamente porque, para o cristão, aqueles que estão presentes no
culto, mas ainda mantêm um comportamento duvidoso, não fará parte da colheita. É preciso
ter atitudes e comportamento fiel a Cristo ou, caso contrário, não fará parte dos escolhidos. O
temor a Palavra torna a religião cristã como a única verdade de modo aos fiéis verem-se como
superiores a outros grupos religiosos.
Devemos nos sentir honrados em sermos seguidores de Jesus Cristo. Para vergonha
de muitos evangélicos, existem pessoas não cristãs que se sentem orgulhosas em
afirmar que são seguidores de outras religiões. (CPAD, 2011, p. 17) 162
“Susana era uma mãe de santo no Brasil.”. Seu desejo era usar seus poderes
paranormais para ajudar os necessitados. Ela também gostava de “conversar com sua
falecida mãe”. Mas, depois de um tempo, a “mãe” implorou que Susana se matasse
para que pudessem viver juntas no mundo espiritual. Isso perturbava Susana e
provocava pesadelos. Daí, Susana e seu marido começaram a estudar a Bíblia com
as Testemunhas de Jeová. Foi muito difícil ‘se oporem ao Diabo’, mas com o
tempo ele ‘fugiu deles’. (Tiago 4:7) Agora eles sentem paz, e Susana não tem mais
pesadelos. “Agradeço a Jeová por muitas coisas”, escreveu ela, “mas sou
especialmente grata por ele nos ter libertado da escuridão espiritual.” (Despertai!,
2011, p.8)

Todos aqueles que professam outra fé são também incluídos no grupo “maligno” e que
não farão parte da colheita. Essa posição que se coloca o cristão vem causando problemas no
interior das escolas, muitas vezes por questões de intolerância a outros grupos religiosos e as
regras e atividades escolares.163
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Casa Publicadora da Assembléia de Deus - Pré - adolescentes – 11-12 anos. As parábolas de Jesus.
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Em Paripe há uma forte presença de Terreiros de Candomblé e Umbanda. No Sete de Setembro ainda que
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No dia 23 de março de 2011 houve um caso de intolerância religiosa e homofobia na escola: um aluno
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O calendário festivo da escola é mais um dos exemplos de que a questão religiosa vem
tomando corpo e modificando as relações no contexto educacional brasileiro. Ao longo dos
anos, ele vem sofrendo alterações, devido à resistência dos alunos em participar das
atividades. Mesmo as datas presentes no calendário cristão não são mais contempladas nas
atividades pedagógicas.
Atividades que promovam momentos de descontração com músicas, vídeos, palestras
e dança, são mantidas nesse espaço sem divulgação. No Colégio Sete de Setembro as
propostas são organizadas nos bastidores da escola e não são divulgadas aos alunos para que
não haja um esvaziamento por parte dos discentes no dia da programação.164 Até que ponto o
crescente número de cristãos podem modificar os espaços de educação a partir da resistência e
do conflito entre suas doutrinas, as normas e as atividades escolares?
Um fato curioso é que o Colégio Estadual Sete de Setembro há doze anos tem um
trabalho voltado à valorização da cultura negra e ainda assim está cada vez mais povoado de
alunos evangélicos. Um trabalho que não se concentra nas atividades da semana da
Consciência Negra, no mês de novembro, mas que já avançou há alguns anos para as
atividades em sala, onde os conteúdos relacionados à História e Cultura da África já fazem
parte do planejamento das aulas desde a implantação do Projeto Kayodê, no Projeto Político
Pedagógico da escola em 2003, tornando a Unidade De Ensino uma referência no trabalho
com a Lei 10.639/03. Considerando que se trata de uma Instituição que não dispõe de espaço
físico para atividades voltadas ao lazer, com salas pequenas e quentes 165 e que concorre com
outras com infraestrutura imponente no bairro, muitas das vezes com vagas ociosas, podendo
atender a demanda desses seus alunos, como compreender a superlotação das turmas e a
predominância dos grupos protestantes nesse espaço?
É bem verdade que as negociações e conflitos estabelecidos entre a escola e as
famílias cristãs, aos poucos, foram alterando o quotidiano de ambos. Tanto as famílias tentam

perseguindo com brincadeiras e ofensas o chamando de viado macumbeiro. O caso foi parar no Ministério
Público denunciado pela mãe do menino que não suportando mais as gozações agrediu a colega com uma tapa
no rosto passando a sofrer ameaças pela mesma, sua família e amigos.
164
O Colégio Sete de Setembro há alguns anos não promove festividades relacionadas ao calendário
normalmente adotado pelas escolas. A decisão de anular completamente essas propostas se deu ao fato de nos
dias programados os alunos não comparecerem. Somente as atividades desenvolvidas pelos projetos: Kayodê
(projeto de consciência negra) e FACE (Festival Anual da Canção Estudantil) são contempladas. Ainda assim,
em se tratando do Kayodê as programações não são divulgadas por receio da resistência e possível ausência dos
alunos. No caso FACE, há uma aceitação muito grande por conta deles se sentirem a vontade com a música visto
que, eles participam com produções gospel dos mais variados ritmos.
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Como citado no primeiro capítulo, a escola funciona num prédio alugado e dispõe de dez salas, sem quadras
de esporte, ou área para as atividades físicas.
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conviver com a diversidade cultural na escola, como a escola tenta se adaptar à demanda
dessas famílias, alterando e/ou modificando seu contexto pedagógico.
As alterações na escola vão desde a permissão da mudança no uniforme – no caso de
algumas denominações protestantes as meninas não podem usar calça e por isso as
evangélicas são liberadas a utilizarem saia no fardamento – até a compreensão nas ausências
nas festividades, liberação dos alunos para participação de congressos e atividades religiosas
com carta de suas denominações e ausência nos sábados letivos. 166As famílias, por sua vez,
fazem sua parte, intermediando o choque entre a Palavra e a Escola, a religião e o mundo.
Situação muitas vezes difícil para compreensão dos adolescentes:

Então ela tá tendo uma dificuldade de aprender certas coisas... a escola dominical
ensinou que o trigo não deve se misturar com o joio. Então ela diz: - minha mãe,
mas se diz que agente não pode se misturar com pessoas erradas? Aí eu mostrei a ela
que na Bíblia tem que agente deve amar ao próximo como a ti mesmo! E começo a
explicar a ela e às vezes ela não quer aceitar com aquela agonia por que é do mundo:
- Ah se minha aula diz que eu não posso me misturar com o joio... eu sou o trigo!
Então eu digo a ela: - minha filha você tem que ganhar ela para Jesus! (informação
verbal)167

A tensão gerada desse “mal necessário” na vida do cristão, que é a escola, tem sido um
eterno conflito. Tratando-se do caso aqui analisado, onde a escola, além dos problemas já
conhecidos pelos pais, desenvolve um trabalho de integração da cultura africana e de respeito
à diversidade, tão negado e demonizado no interior das igrejas protestantes, como manter essa
realidade, ou ainda por que estar nesse espaço se existe a possibilidade de matrícula em outras
escolas?
Uma das questões do grupo focal esteve atrelada à compreensão da escolha do Colégio
Sete de Setembro por essas famílias. Todos os anos, no momento da primeira reunião de pais,
os mesmos são comunicados das propostas e projetos da escola, assim como da
obrigatoriedade dos alunos interagirem com esse espaço. Ainda assim, a adoção pelo Sete de
Setembro, por parte dessas famílias, tem sido grande.
- Por que vocês escolheram o Sete de Setembro para matricular seus filhos? O que
vocês acham da escola? Por que nós sabemos que no bairro tem outras escolas
maiores, com áreas melhores, quadras de esportes, de lazer...
- Eu porque logo no início do Sete de Setembro, lá na rua 21 de abril, a irmã
Nascimenta trabalhava como merendeira e a diretora era Marta, ela me disse que a
escola Sete de Setembro era muito boa, a diretora era muito boa, apesar de ser
166

Os alunos Adventistas do Sétimo Dia por conta de sua doutrina não participam das aulas aos sábados. Vale
ressaltar que essas liberações não retira a falta do aluno só justifica. Caso ocorra uma atividade para avaliação
naquele dia ele tem direito a segunda chamada. Esse acordo foi estabelecido entre a direção e os professores com
registro em ata de reunião.
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Informação coletada no grupo focal realizado em Salvador em 10 de fevereiro de 2011. (participante 9).
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católica. É católica, mas também ora e é temente a Deus. É católica mais é uma
pessoa dedicada, ora e é uma boa diretora e a escola lá vai muito bem. 168 Então
fomos lá e gostamos, Marta recebeu agente muito bem então eu matriculei primeiro
Renata e depois fui trazendo os outros... (informação verbal)169
- Eu também tive referência, porque minha filha mais velha estudava lá em cima no
Edson e às vezes vinha chorando desesperada por causa da violência. E como a
maioria da família do meu marido já estudaram no Sete de Setembro, me disseram
que a escola era muito boa, a direção, os professores. E como nós pais, queremos o
melhor para nossos filhos... não importa de que forma assim que seja honesta...
(informação verbal)170
- Foi referência também... minha filha estudava num colégio particular e lá só
ensinava até a quarta série. Eu até estudei aqui quando era lá na outra rua quando era
no Gisele171. Eu estudei lá. E nem sabia que tinha passado pra cá. E aí me falaram
muito bem do ensino, da direção que faz muita diferença, graças a Deus!.
Infelizmente, passamos por um momento difícil, passamos juntos... mas eu não
pensei em tirar minha filha daqui, porque aqui é uma família e não é só quando está
tudo bem... quando a coisa aperta estamos todos juntos. “E se depender de mim ela
vai continuar aqui.” (informação verbal)172

Associar a escolha à indicação de outras pessoas foi uma resposta quase unânime.
Todos disseram ter ouvido falar muito bem da escola e dos professores. O interessante é que
essas referências partiram de outras famílias e/ou funcionários também cristãos. Vale ressaltar
que já em 2002, o trabalho com a cultura de matriz africana já existia na escola e a resistência
em realizar o trabalho dava-se inclusive por parte dos funcionários que eram contra as
atividades desenvolvidas pelos alunos em sala. 173 Mas ao contrário do que se pudesse
imaginar, esse trabalho não intimidou a presença maciça de cristãos aí matriculados.
À medida que os anos avançam, o Sete de Setembro conquista cada vez mais a
confiança dos pais. A escola, por desempenhar um bom trabalho com a educação que conferiu
aprovações na UFBA, IFBA, UNEB, entre outras universidades particulares, com todas as
dificuldades, apesar de ainda manter uma nota pouco desejável na avaliação do MEC é o

168

Naquele momento – 2002/2003 a escola tinha na direção a professora Marta que era católica e sempre
iniciava as aulas com orações no pátio com todos os alunos. A irmã Nascimenta que era funcionária da escola na
época, fazia parte da Igreja Assembleia de Deus. Irmã Nascimenta tem o dom da revelação através do Espírito
Santo e sempre foi uma pessoa respeitada na comunidade cristã. Acredito que de certa forma ela exerceu uma
forte influência na comunidade, que acatou sua opinião a respeito da escola e matricularam seus filhos no Sete de
Setembro.
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Informação coletada no grupo focal realizado em Salvador em 10 de fevereiro de 2011. (participante 8).
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Informação coletada no grupo focal realizado em Salvador em 10 de fevereiro de 2011. (participante 6).
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Educandário Gisele era uma escola particular que faliu e o prédio foi alugado ao Estado para alocar o Sete de
Setembro na sua fundação. Depois o prédio apresentou vários problemas e outra escola particular abriu falência,
o Centro de Orientação Educacional e a escola foi transferida para esse prédio também alugado pelo Estado onde
permanece até hoje.
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No momento em que estive no trabalho com o grupo focal me reportei às minhas aulas de história lá em
2002/2003 e à irmã Nascimenta. Lembro que várias vezes depois da aula ela chamava os alunos para conversar
sobre os conteúdos que eram abordados em sala. Algumas vezes chegamos a conversar a respeito, mas sem
conflitos mantivemos o diálogo até sua saída da escola por motivos de aposentadoria.
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segundo lugar no bairro na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e do
Exame Nacional do Ensino Médio 174, perdendo para o Colégio Estadual Carlos Barros175 que
está em primeiro lugar. Para além dessas questões, o aumento do índice de violência no bairro
tem limitado o raio de ação dos jovens, pois a disputa por áreas de interesse dos traficantes
promoveu a construção de fronteiras que não devem ser ultrapassadas sem permissão dos
“controladores de área.”

176

Assim os problemas com a violência acabam interferindo também

na escolha que os pais fazem da escola.
Diante da necessidade do cristão em adentrar o espaço de educação, visando uma
melhor oportunidade no mercado de trabalho, não tendo como alternativas escolas
confessionais, as famílias dialogam e negociam a permanência nesses espaços. Para tanto,
muitos tiveram que reavaliarem seus posicionamentos e se permitirem esse diálogo de forma a
compreender o papel e o trabalho da escola. As famílias que participaram da pesquisa no
grupo focal, quando questionados sobre o trabalho da escola com a História e Cultura de
Matriz Africana, não apontaram ver nada de negativo na escola que reportasse ao trabalho
com a Lei 10.639/03. Todas as respostas foram direcionadas ao trabalho dos professores e/ou
funcionários.
Refeita a pergunta de outra forma: Como Cristãos, em algum momento, vocês se
sentiram ofendidos ou a escola feriu seus princípios religiosos, morais ou familiares? Em
algum momento seu filho chegou em casa e vocês pensaram “isso não gostei!”. Em algum
momento a escola pecou nesse aspecto?
Houve uma enorme inquietação, burburinho e somente dois pais arriscaram falar:
Não que minha filha é cristã e ela participa muita na escola e graças a Deus ela
nunca foi ofendida não, nem por professor nem por coleguinha. (informação
verbal)177
Eu até, tive aqui assistindo uma apresentação no ano passado da consciência negra
no mês de novembro e tinha lá uma parte da apresentação que tinha uma dança da
umbanda... mas na realidade eu não tenho esse negócio comigo de porque tem a
umbanda não ver, eu vi e eu gostei de ver aquela apresentação. Mesmo tendo aquela
parte da umbanda eu não tenho nada a ver com isso, eu acho que tem que mostrar
como o mundo é as outras religiões. Tem evangélico que é muito radical é fechado,
174
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eu não vou ver aquela apresentação! Eu não. Venho assistir para ver o lado bom e
o lado ruim e depois passar para eles. Quando eu estudava que tinha trabalho na
escola para agente ir ao teatro Casa do Comércio e Jorge Amado aí teve gente que
disse assim, mas você é evangélico e foi? Fui vi muita coisa que eu não sabia e que
eu aprendi e não tive problema nenhum. Na escola eu participava de projetos e às
vezes me destacava nas apresentações. Então alguns acharam que eu não deveria,
porque dia da consciência negra, mas é cultura e é da Bahia ... e nós somos
descendentes de africanos ... (informação verbal)178

A priori, a posição dos pais foi favorável ao trabalho, dizendo não ver problemas em
participar das atividades. Mas devemos considerar que a maioria preferira não se pronunciar,
talvez até porque já haviam discutido a questão da imposição da Lei 10.639/03 e, naquele
momento, deixaram clara a necessidade de cumprirem mais uma vez a Palavra, submetendose às Leis Civis. Talvez possamos avaliar a inquietação e o burburinho no grupo como um
incômodo. De alguma forma, a impressão é de que se houvesse a possibilidade de interferir no
trabalho da escola eles não hesitariam em se pronunciar.
O segundo pai, depois de falar a respeito da flexibilidade que deve ter o cristão para
lidar com determinados temas e atividades da escola, afirma a importância da família nesse
espaço como forma de aprendizado que inclusive vai servir no diálogo em casa, na orientação
com os filhos: “Venho assistir para ver o lado bom e o lado ruim e depois passar para eles.”
(Participante 8 – grupo focal – 2011)
Transitar nesse espaço, ainda que seja difícil, pode ser muito útil no momento das
escolhas e orientações com os filhos. É necessário conhecer para criticar e montar as
estratégias de convívio com o mundo fora da igreja. A mídia, os livros, a escola, a internet e o
contato com os colegas “descrentes” são ameaças visíveis à vida cristã. Mas, paralelo às
preocupações com esses contatos, as igrejas já vêm preparando seus fiéis para uma relação
pacífica. Como vimos já são muitas as publicações voltadas à reflexão do cristão com o
mundo, onde há discussões dos mais variados temas que afligem a sociedade.
Em uma das publicações da Torre de Vigia voltada a educação, o texto de abertura traz
uma citação da Enciclopédia Delta Universal:

A educação deve ajudar as pessoas a se tornarem membros úteis da sociedade. Deve
também ajudá-las a valorizar sua herança cultural e a viver uma vida mais
satisfatória. (Associação Torre de Vigia Bíblia e Tratados, 2011, p.6) 179

O que pensar a respeito dessa afirmação? Seria esse o pensamento ideal a ser
produzido dentro das escolas? O livre arbítrio dotou o homem da capacidade de escolha. Cabe
178
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a ele decidir os espaços que deseja transitar. Além disso, a valorização da herança cultural
desse homem deve ser considerada em seus mais variados aspectos, independente de onde ele
esteja nesse momento, a sua ancestralidade deve ser levada em conta. É necessário
compreender a sua origem e o valor disso para a sua construção subjetiva.
Mas até que ponto essas questões têm realmente importância na sociedade atual? Os
grupos marginalizados no processo de formação da sociedade brasileira, o índio e o negro,
assim como as mulheres, os homossexuais, e os religiosos, de forma geral, debatem dia a dia a
necessidade de se firmarem socialmente. Todos têm direitos! Mas cabe a quem compreender
isso? Somente as autoridades devem estar atentas a essa diversidade e, através de projetos de
Lei, “obrigar” o reconhecimento desses grupos na sociedade?
E a escola, que há séculos tem prestado um desserviço à inclusão das “minorias”, por
representar os interesses dos grupos dominantes, sendo uma mera reprodutora de seus ideais e
princípios, que proposta terá para modificar esse cenário?
Os valores cultivados em nosso meio e reproduzidos pela escola delimitavam um
espaço hierarquicamente organizado e preconceituoso. A ideia de educação proposta por
Testemunhas de Jeová de valorização do outro em sua individualidade, na prática, não se
sustenta visto que eles próprios concebem que o ideal é a compreensão do mundo através do
cristianismo, ou seja, o estudo da Palavra. Partindo desse principio, o que seria o respeito ao
diferente se é apresentada uma proposta unificada de pensamento como parâmetro de
construção social.
Parece haver uma enorme contradição no discurso TJ. Certamente não seria diferente
entre outros religiosos. A realidade não muda se invertermos o espaço religioso ou
denominação. Para o fiel, a interpretação do mundo e as ações neste são concretamente
estabelecidas a partir de sua doutrina, seja ela cristã, candomblecista, espírita ou qualquer
outra. Perante as Leis, somo iguais em direitos e cidadania e, talvez, até no que diz respeito à
ancestralidade, mas somos diferentes em crença. E essa diferença também garantida por Lei 180
dá-nos o direito de optar pela forma religiosa a que mais nos convém. E isso não que dizer
que, nas nossas diferenças, não possamos buscar a igualdade ao levantarmos a bandeira de
reparação. A Lei 10.639/03 vem contribuindo inclusive para repensarmos as condições em
que se constrói a identidade negra.
180

O advento da República e a Primeira Constituição republicana foi o marco da laicidade no Brasil. A
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no Brasil desde finais do século XIX.
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É necessário pensar as relações que se estabeleceram com o afrodescendente na
diáspora, tenha ela ocorrido em qualquer ponto do planeta. Ser negro independe de condição
social e/ou religiosa. É uma condição étnica racial subjetiva e particular, pois se pensarmos no
ser negro no Brasil, pode haver uma variação de qualificação, aceitação e tratamento que foi
construída durante a nossa história e independe do espaço de convívio. Por isso precisamos
identificar o ponto crucial dessa ancestralidade, em que aspectos ela traduz-se no cotidiano do
afrodescendente, ainda que esteja ou não associada à questão religiosa.
Além disso, a opção religiosa nem sempre foi imposta ao negro como condição de
sobrevivência na diáspora. Ela foi muitas vezes adotada de espontânea vontade, ainda que
muitas sejam as justificativas para que fizesse essa escolha, não podemos desconsiderar ser
essa uma opção e não mera imposição.
A conversão dos escravos se deu em parte como decorrência da conversão de seus
senhores, em parte, porque nos Anais da Igreja Presbiteriana encontramos alguns
poucos relatos que mostram que não foi exclusivamente por imposição que os
negros aderiram ao protestantismo. Em 1879:
De Felismina se registra que esperou quatro anos sem obter o consentimento de seu
senhor, até que conseguiu realizar o sonho trazendo consigo uma companheira de
cativeiro.181
E. Leonard lembra também “a história de um escravo que recebia maus tratos de
seus senhores por ser membro piedoso da Igreja Batista da Bahia.” Existem também
relatos da conversão de ex-escravos.182 (NOVAES, FLORIANO, 1985, p.10)

Enquanto sujeitos ativos numa sociedade em ascensão, a conversão ao cristianismo
representou novas possibilidades de existência no mundo. Como já vimos, o contexto
histórico e social determinou construções de identidades variadas do negro na diáspora,
contudo não modificou a forma como esse vem sendo tratado em sociedade. Essas múltiplas
identidades convergem na condição racial e divergem nos aspectos culturais e religiosos.
Ainda assim é possível identificarmos nesses grupos diversos características culturais em
comum, pois ainda que haja divergência nas doutrinas e formas de culto, alguns aspectos
permeiam a vida da população negra e, ao mesmo tempo em que se distanciam do que seria
sua matriz africana, também não a negam por completo.
Analisando como exemplo o pentecostalismo, veremos que, ainda que de forma
particularizada e adequada à sua organização doutrinária, não somente o fato de ter sido
181
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fundado por um negro filho de ex-escravo, mas a forma como foi delimitado o seu espaço
simbólico, remete-nos a várias características da cultura ancestral africana.
Devemos, contudo, ressaltar que Seymour se tornou o agente catalisador de toda
uma situação que clamava pelo advento de uma nova teodicéia. Isso ocorre, segundo
Bourdieu (1982, p. 49), naqueles momentos em que formas de entender e explicar a
vida não mais estão em sintonia com as condições sociais, gerando novas demandas,
as quais somente podem ser atendidas por uma palavra profética. O profeta é,
portanto, o “homem da crise”, que, escudado em seu próprio exemplo, reinicia a
produção de um capital religioso. Walter Hollenweger (1999, p. 33 e segs.), no
entanto, nos chama a atenção para o impacto da cultura africana, além da
protestante, católica e indígena, sobre a maneira pentecostal de realizar a
recomposição de crenças e práticas cristãs para um novo contexto. Seymour foi
capaz de fazer a síntese, de catalisar e de descobrir as raízes africanas do movimento
pentecostal. Por isso, Azuza Street se tornou o cadinho em que se produziria uma
religiosidade que valorizaria alguns traços da tradição negra: oralidade da liturgia;
teologia e testemunhos oralmente apresentados; inclusão de êxtase, sonhos e visões
nas formas públicas de adoração; holismo quanto às relações corpo-alma; ênfase nos
aspectos xamânicos da religião; uso de coreografias e de muita música no culto.
Essa ligação entre pentecostalismo e cultura negra, o que explicaria o seu sucesso no
Brasil, encontrou em Roger Bastide (1989, pp. 512 e seg.) um arguto estudioso.
(SILVEIRA, 2005, p.112)

No livro O Negro Evangélico, publicado pelo ISER, Regina Reyes Novaes e Maria da
Graça Floriano, em entrevistas a fiéis presbiterianos, discutem as relações raciais no
protestantismo brasileiro. As autoras identificaram a diferença estabelecida entre o
protestantismo histórico e o pentecostalismo. Na pesquisa apresentada, os presbiterianos
justificam a baixa representatividade dos negros entre eles por se tratar de uma forma de culto
que não os atrai. Para os presbiterianos, os pretos sentem-se melhor nas igrejas pentecostais:

Há menos pretos aqui, infelizmente, como em toda igreja. Porque preto não gosta do
evangelho: é samba, feitiçaria. Na Assembléia de Deus tem mais preto porque é
puxado para o espiritismo. A pessoa que sai do espiritismo vai para lá. (NOVAES,
FLORIANO, 1985, p. 18)
A raça negra procura mais a Assembléia, ali tema maior número de pessoas negras.
Acho que na Assembléia de Deus de qualquer maneira, são pessoas mais humildes;
pessoas que procuram reunir mais os irmãos. Eu frequento a Assembléia não como
membro e sei disto. Quero dizer humildes financeiramente. Um irmão da
Assembléia me perguntou, um dia, como é que eu me sentia no meio de professores
universitários, doutores e advogados e eu disse para ele que eu me sentia muito bem.
(NOVAES, FLORIANO, 1985, p. 18)

O que se percebe, na fala dos fiéis presbiterianos, é que a possível aproximação da
Assembléia de Deus com a cultura negra a faz uma denominação diferenciada e propicia a
acolher a população negra por se reportar a essa cultura ancestral a que ele está ligado. Além
disso, a forma como se referem ao culto relacionando-o ao espiritismo e a feitiçaria de forma
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negativa. A negação que se dá, sobretudo, é não somente ao aspecto religioso, mas a
inferiorização do negro: “Há menos pretos aqui, infelizmente, como em toda igreja. Porque
preto não gosta do evangelho: é samba, feitiçaria” (NOVAES, FLORIANO, 1985, p.18 grifo
nosso) A infelicidade de não poder contar com a presença do negro na Igreja Presbiteriana
está diretamente associada a sua incapacidade de compreensão e aceitação do evangelho. O
mais interessante é que essa é a fala de uma mulher negra Presbiteriana.
A segunda justificativa utilizada para explicar a predominância de negros na
Assembleia de Deus está no fato de serem pessoas financeiramente humildes e, portanto, de
difícil adaptação em espaços mais abastados e intelectualizados, o que mais uma vez coloca o
negro como inferior ao branco.
No cenário cristão brasileiro, católicos, protestantes históricos, pentecostais e neopentecostais disputam fiéis e mantêm suas diferenças. Mas, analisando a pesquisa publicada
pelo ISER, fica claro como o preconceito étnico racial está presente na visão dos protestantes.

Na tensão entre a subjectividade individual e subjctividade colectiva, a prioridade é
dada à subjsctividade individual; na tensão entre subjectividade contextual e
subjectividade abstracta, a prioridade é dada à subjetividade abstracta. ( SANTOS,
Souza, 2010, p.137)
(...) a subjectividade do outro é negada pelo “facto” de não corresponder a nenhuma
das subjectividades hegemônicas da modernidade em construção: o indivíduo e o
Estado. (SANTOS, Souza, 2010, p.139)183

Precisamos compreender que, para além dos problemas gerados por essas
particularidades em ascensão, elas se constituem do desejo de cada um em fazer parte deste
ou daquele grupo e, por isso, devem ser respeitados. Afinal somos fruto de construções e
reconstruções de identidades que, na dinâmica social reconfigura-se a cada dia, assumindo
posturas posições e ideologias diferentes e de acordo com os interesses próprios. Ainda que
tentemos unir os cristãos, integrando-os em único grupo religioso, isso não é possível visto
que as doutrinas diferenciam a posição de interação dos fiéis em seu cotidiano.
O bairro de Paripe é basicamente composto de uma população negra e, como vimos,
muitos são os problemas existentes nesse espaço. A escola é o campo de ação da comunidade.
Os problemas da comunidade refletem diretamente na escola e é na sala de aula que os grupos
sociais se expressam. No Colégio Sete de Setembro, a comunidade está sempre presente na
escola, seja em momentos festivos, reuniões de pais ou até mesmo problemas estruturais da
escola há uma participação efetiva desses sujeitos.
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A Lei 10.639/03 inaugurou nesse espaço um debate a favor da diversidade cultural a
partir da problemática relação com a história e a cultura do negro. Partindo da importância de
reconhecimento de uma identidade negra, a comunidade do Sete descobriu-se enquanto
instituição de educação dotada de uma diversidade cultural e religiosa. É nesse contexto que
se estabelecem as negociações e conflitos entre os grupos. E não tem sido possível sustentar
posicionamentos radicais visto que falamos de uma sociedade que, ainda que não queira e/ou
aceite, o olhar deve estar voltado ao respeito à diversidade. Como vimos, mesmo os grupos
mais fechados tendem a flexibilizar suas atitudes diante dos demais.
As mudanças das concepções hegemônicas modernas ou ainda talvez a mudança do
olhar do sujeito à sociedade tenha revelado algo novo (SANTOS, 2010, p.144) ou até então
escondido por não estarmos prontos para essa nova leitura do mundo baseada na sua
diversidade cultural. A partir do momento em que novos olhares são lançados à sociedade,
desestruturou o que Souza convencionou chamar de lealdade terminal ao Estado que
estabelecia a tentativa de unificação e redução das múltiplas identidades e subjetividades a um
modelo imposto pela classe dominante.
Uma vez que lançado esse novo olhar, a sociedade moderna entra em crise. Caem-se
os paradigmas culturais e as reivindicações passam a fazer parte do cenário cotidiano das
grandes metrópoles.
As novas-velhas identidades constroem-se numa linha de tensão entre o demos e o
ethnos e contra a identificação entre ambos, até a pouco julgadas não problemática, e
que o Estado nacional liberal levou a cabo. A crise desta forma de Estado acarreta
consigo a problematização de tal identificação. Cabe pois, perguntar: quem sustenta
a nova, ou renovada, tensão entre demos e ethnos? Julgo que a cultura. Daí a
autoconcepção das identidades contextuais como multiculturalidades, daí o
renovado interesse pela cultura nas ciências sociais, e daí, finalmente, a crescente
interdisciplinaridade entre ciências sociais e humanidades. (SANTOS, S., 2010,
p.148)

É com esse território permeado de subjetividades que a escola lida diariamente,
articulando e negociando as relações aí estabelecidas. Considerando, assim, que não existe
uma cultura única na escola, temos, então, que as normas escolares (o institucional) passam
por um viés que leva em conta sua outra face, ou seja, os modos como elas são assumidas
cotidianamente (o “vivencial”) (TOSTA, 2009, p.131).
Dessa forma, muito sutilmente e sem se dar conta, o Sete de Setembro tem mantido
essa articulação com famílias, alunos, professores e funcionários. E não somente essa escola,
mas toda a rede vem dialogando com essas mudanças sociais que alteram cotidianamente suas
ações, sem que perceba isso. Educar para a diversidade consiste em quê afinal? Tentar
contemplar a todos na sua individualidade ou assumir a proposta de diálogo e convivência do

125
grupo em destaque? Quais devem ser os pontos de intersecção a serem trabalhados na sala de
aula a fim de contemplar o todo sem correr o risco de construir uma nova proposta
integradora e unificada?
Muitas são as questões e poucas as respostas que são dadas pelas instituições de
educação, até mesmo porque não se pode produzir modelos e métodos que se apliquem
perfeitamente em todos os espaços. A sala de aula é o espaço onde se constrói democracia.
Cada turma é única e ao mesmo tempo plural.
Nesses espaços, o respeito deve ser mútuo para que se possa estabelecer uma boa
convivência em grupo. Dessa forma, as instituições educacionais tem um longo caminho a
percorrer a fim de fazer valer a Lei 10.639/03 como política real de reparação. Partir do
reconhecimento à diversidade cultural e religiosa de sua comunidade deve ser um bom
começo.
Para isso, é preciso cuidado para que haja um esforço de contemplar a todos de forma
igualitária; ainda que um grupo se destaque em relação ao outro em termos percentuais, é
preciso garantir o contato e o respeito com os diversos grupos presentes nesse contexto, de
forma a contribuir para a formação de uma sociedade mais justa.
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Considerações Finais

Acreditando que a verdade está sempre oculta e depende da visão e leitura que cada
indivíduo faça dela, então o que seria verdadeiro num universo tão complexo e diverso, onde
múltiplos olhares se sobrepõem a um mesmo objeto? Nesse trabalho utilizei as minhas lentes
de professora, pesquisadora e curiosa para, numa proposta etnográfica, convidá-los à reflexão
de um tema cada vez mais presente nas discussões em sala de aula, que é a diversidade
religiosa e os conflitos no cotidiano das instituições de ensino básico a partir da Lei
10.639/03. Mas esse é o meu olhar, um olhar que pode diferir e distanciar-se de muitos outros
que virão por se tratar de uma questão polêmica, complexa e de grande relevância para a
discussão nos ambientes de educação.
Há cinco anos, quando me envolvi com o tema, o que muito me incomodava era a
resistência da comunidade cristã em lidar com conteúdos ligados a História e Cultura de
matriz africana. Naquele momento, com o comprometimento político de contribuir para a
construção de uma identidade afrodescendente na escola, através da valorização da história e
cultura africana, o meu objetivo era compreender como se constitui a identidade negra cristã e
se há um distanciamento declarado desses fiéis à cultura de matriz africana. Conviver com a
demonização dessa cultura por parte dos evangélicos, principalmente os pertencentes às
denominações pentecostais muito me inquietava durante as aulas.
Ao ir a campo, muitas fichas caíram e outras surgiram ampliando não somente a
discussão em torno da pesquisa, mas a visão de mundo do pesquisador que provavelmente, no
primeiro momento ainda estivesse preparando-se para abrir mão de algumas resistências e
subjetividades que impunham certo preconceito a respeito ao outro.
Ricardo Franklin (2004) em seu livro: Afro descendente - identidade em construção,
fala como o desenvolvimento da identidade afrodescendente é processual, assumindo
estágios. Segundo ele (2004, p.70), o primeiro estágio está ligado à submissão à cultura do
outro, passando à cultura de impacto que se traduz na morte do estágio de submissão,
avançando para o estágio de militância, momento de reconstrução da identidade afro centrada,
onde o indivíduo se reconfigura, inclusive esteticamente. Ao final dessa construção ele pontua
o estágio de articulação como um convite à alteridade, sem conflitos nem sentimentos de
raiva, mas de pertencimento, utilizando-o da melhor forma no seu plano de ação. No entanto,
apesar de compreender como importante esse processo, devo reconhecer que ele se dá de
forma diferenciada nos mais variados grupos, uma vez que para além do reconhecer-se como
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negro o sujeito adota políticas e práticas que delimitam suas ações na sociedade o
diferenciando dos demais grupos e/ou modificando ou reconfigurando essa identidade.
Considerando então que a identidade não pode ser estável, visto que ela está em constante
mudança a partir das interações no cotidiano do sujeito, acredito ter sido essa a trajetória que
venho percorrendo desde 2000 até hoje, quando iniciei as atividades como profissional de
educação na Rede Estadual de Ensino Básico no Estado da Bahia. Assim compreendo o olhar
inicial lançado sobre o campo, influenciado por questões pessoais enquanto mulher, negra e
de periferia.
A posição de professora pesquisadora no cotidiano de minhas atividades em sala de
aula contribuiu, acima de tudo, para a compreensão da minha própria identidade. Foi possível
avançar todos os estágios desse processo junto com o amadurecimento das minhas ideias, à
medida que, mergulhava na pesquisa. E perceber que uma vez avançado todos os processos
propostos por Franklin, novas possibilidades se abriam e modificavam o agir, o pensar e o
estar naquele lugar. Para Tosta pesquisar o cotidiano exige, ainda, construir relações de
interação que envolve também, o pesquisador. Trata-se de uma construção gradativa de
comportamentos que vão se desvelando e outros que vão se estruturando, quando de uma
observação sensível e sistemática no campo da pesquisa (TOSTA, 2010, p. 140).
Foi dessa interação entre o investigador e o campo pesquisado que as lentes foram
ampliando e novos questionamentos surgiram. O motivo disparador da pesquisa transformouse em mais um dos tantos problemas que foram compondo esse trabalho. Compreender como
vem constituindo-se a identidade do negro evangélico que, a priori, esteve centrada no
discurso de demonização da cultura africana, aos poucos foi se diluindo e se reconfigurando
na compreensão do sentimento de pertença deste fiel afrodescendente em sua denominação
religiosa e, a relação conflituosa que ele estabelece com a escola, sobretudo pela proposta de
identidade com base no reconhecimento dos atributos culturais africanos propostos pela Lei.
Hoje, ao final de mais uma etapa, muitos outros problemas emergiram durante a pesquisa que
aqui não tenho como dar conta, mas que são pontos a serem pensados para uma nova proposta
de trabalho com o tema.
Desde 2008 que os dados da pesquisa apontaram que, ainda que não aceitem o contato
com a cultura de matriz africana – o que é uma contradição por parte desses sujeitos, pois
ainda que de forma resignificada percebe-se que ela está presente nesses espaços, seja na
música, na culinária e até mesmo nas formas de culto, esses fiéis reconhecem-se como negros.
O que foi comprovado nos dados obtidos no campo (2008/2011), e comparados com os dados
do censo de 2000.
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Nesse contexto, o que dizer então do ser negro e evangélico? Tomando como base o
modelo de negritude construído em Salvador a partir dos movimentos de resistência, é
possível ser negro e evangélico?
Talvez a pergunta a ser feita naquele momento fosse: que identidade negra se pretende
construir? De que negro estamos falando? Existe um modelo de negritude a ser seguido?
É fato que, independente da condição religiosa e/ou social, no Brasil, o negro sempre
sofreu com o preconceito e a discriminação. Negar a sua ancestralidade cultural foi o artifício
utilizado durante séculos como forma de aceitação e reconhecimento social, uma vez que lhe
foi construída uma imagem de negação e inferioridade por conta de seu pertencimento étnicoracial. Assim como também é fato que o cristianismo foi o grande responsável por essa
negação que tinha nesse argumento uma estratégia de imposição de sua ideologia.
Reparar essa situação não tem sido fácil, principalmente por estarmos vivendo numa
sociedade em verdadeira ebulição, onde a democracia e o respeito à diversidade étnica,
cultural e sexual tem servido a inúmeros questionamentos por parte de religiosos. Atualmente
a questão religiosa tem avançado no plano dos debates acerca das questões que acometem as
mudanças estruturais da sociedade. A família, as relações de gênero e os problemas
enfrentados pela juventude de maneira geral, sempre foram alvo de ataque dos grupos
religiosos que, no propósito de manter a ordem, impõe-se como modelo social.
A escola é o campo de ação da sociedade. Os problemas inerentes à comunidade
refletem na escola, pois é na sala de aula que os diversos grupos sociais expressam-se e
muitas vezes se impõem. A abertura democrática nos espaços de educação com a discussão de
temas e propostas inovadoras de trabalho tem modificado esses espaços que refletem os
anseios e desejos da comunidade de que fazem parte. Assim a tendência tem sido adotar
medidas de adequação da escola aos interesses da comunidade local, pois o despreparo dos
sujeitos envolvidos com a educação tem contribuído em grande parte para certo retrocesso no
avanço dessa democracia.
A Lei 10.639, como uma política de reparação e, portanto, de caráter obrigatório nas
escolas, é um exemplo dessa problemática na educação contemporânea. Introduzir o
reconhecimento e valorização da História e da Cultura de matriz africana nas escolas
brasileiras, depois de séculos de negação, exclusão e demonização dessa cultura, tornou-se um
grande entrave ao reconhecimento e aceitação da Lei Federal. Além disso, a imposição desse
trabalho muitas vezes desconsidera a contextualização histórica dessa negação, construída,
sobretudo, religiosamente com o cristianismo.
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Nesse momento a pesquisa revela como a proposta de trabalho da Lei 10.639 inaugura
não somente uma proposta de reparação e igualdade à população afrodescendente há tanto
negada pela história, mas também, os reflexos dessa negação a partir da religião que vem
contribuindo para a manutenção de um discurso preconceituoso e intolerante. Observamos
que os cristãos presentes na escola desenvolvem estratégias e negociam os conflitos entre suas
doutrinas e os conteúdos escolares de forma a se manterem presentes nesse espaço.
Estratégias que vão desde o fardamento escolar à forma de se comportar e dialogar com o
professor em sala de aula a respeito de determinados temas, são orientações que já fazem
parte do cotidiano das denominações religiosas cristãs presentes em suas publicações,
aplicadas nas escolas dominicais e nos grupos de estudo da Palavra, assim como, em alguns
momentos são citados nos cultos. É necessário perceber que a escola exerce um papel
fundamental na vida desses sujeitos, principalmente por representar a garantia do futuro no
mercado de trabalho e ascensão social e assim é vista e aceita por todos que mantêm a
responsabilidade de adentrar nesse espaço tomando cuidado com o que ali deve ser ou não
apreendido. Compreender essas questões diz respeito principalmente a pensar na sala de aula
como uma realidade possível de convivência da diversidade cultural e religiosa, facilitando o
trabalho do professor.
É necessário reconhecer a importância dessa ancestralidade, compreendendo a sua
recriação na diáspora, sem tentar recriar a África no Brasil, até mesmo porque o continente
tem sofrido complexas alterações no que diz respeito a sua cultura e religiosidade ao longo de
séculos de sua história. Nesse contexto, o que não mudou foi como vem sendo tratado o negro
no contexto social mundial. Independente da posição social que ocupe, ele sempre é visto
como feio e incapaz. Essa é a questão que os movimentos de resistências e as políticas de
reparação desejam dar conta. Um sentimento de pertença em busca de uma união contra a
discriminação e o preconceito, porque ser negro independe, principalmente, de religião e essa
reivindicação deverá contribuir para a aceitação e o reconhecimento dessa diversidade de fé.
Considerando a proposta de Franklin (2004) na construção de uma identidade
afrodescendente a partir de estágios e adotando o conceito de identidade como algo a ser
“construído” a partir de interação do indivíduo em seus espaços de diálogo, percebemos que
os conflitos e resistências das famílias cristãs e suas denominações têm sido negociadas nas
escolas numa troca de interesses – a família em manter seus filhos nos espaços públicos de
educação formal e a escola em garantir a matrícula desses alunos como forma de responder
positivamente sobre o seu trabalho a comunidade. Assim se criam estratégias de convivência
que vão modificando o olhar das famílias cristãs adequando-se a esses espaços e ao fazer
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pedagógico das instituições de ensino que precisam considerar as particularidades vigentes em
seu conjunto e tentar administrá-las da melhor forma possível.
Dessa forma, essa dinâmica não somente tem recriado possíveis espaços de
convivência social como contribui para o surgimento de “novas identidades”. No caso aqui
trabalhado, devo dizer que é possível pensar em “identidades” construídas e/ou resignificadas
no interior das salas de aula. Identidades negras que podem divergir religiosamente, mas, que
convergem no seu sentimento de pertencimento étnico racial em busca da alteridade.
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Anexo 1
Colégio Estadual Sete de Setembro Turma: _________ Data:______/______/_______
O questionário abaixo tem por objetivo realizar um levantamento de dados na nossa escola para um trabalho de
pesquisa. Tem como propósito conhecer melhor a comunidade escolar em sua diversidade cultural e religiosa.
Buscamos contribuir para uma reflexão acerca da importância do respeito a essa diversidade na tentativa de
podermos dialogar respeitando a particularidade de todos os grupos aqui presentes. Para responder o
questionário fique atento pois :
 Você não precisa se identificar (NÃO colocar nome), por isso fique à vontade para ser o mais
fiel possível em suas respostas.
 Nas questões que tem como opção “outras”, a linha ao lado poderá ser usada para que você
identifique essa opção.
 As questões 10, 11 e 12 devem ser respondidas por escrito.
1.Qual a sua relação com a escola? (no caso de ser pai/mãe ou responsável, responder identificando a
idade e o sexo do filho)
Estudante
Idade _________
Pai

sexo:

Mãe

masculino

feminino

Responsável por estudante

2. Você se definiria como:
Negro

Branco

Índio

Mestiço

Outros

________________________

3. Que religião freqüenta hoje (no caso de freqüentar várias, pode assinalar os diversos
quadradinhos)?
Evangélico
Outra(s)

Candomblé

Umbanda

Espírita

Católico

_______________________________

4. Antes de optar por essa religião, a que religião você pertencia? (no caso de frequentado várias,
pode assinalar os diversos quadradinhos)
Católico
Outras

Evangélico

Candomblé

Umbanda

Espírita

_______________________

5. Se você é evangélico (cristão, crente, protestante, Batista, etc) , qual o nome da sua Igreja ?
_____________________________________________________________________________________
6. Na sua casa todos pertencem a sua religião? SIM

NÃO

ALGUNS

nesse caso,

quem?______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7. Você pratica a sua religião regularmente?

Sim

Não

Quantos dias você frequenta por semana? ______________________________
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8. Na sua casa, quais as outras religiões presentes ?
Católica

Evangélica

Outras

Candomblé

Umbanda

Espírita

____________________________

9. A religião influencia no seu comportamento cotidiano? (no caso de ser pai/mãe ou responsável,
responder pensando no filho)
Escola
Outros

Namoro

Trabalho

Lazer

Leituras

Televisão

___________________________________________________________________________

10. Até que ano estudou seu pai? (no caso de ser pai ou responsável respondendo: até que ano você
estudou?)
Até a 4ª série

até a 8ª série

2º grau incompleto

primário incompleto

ginásio incompleto

2º grau

Não estudou

11. Até que ano estudou sua mãe? (no caso de ser mãe ou responsável respondendo: até que ano
você estudou?)
Até a 4ª série

até a 8ª série

2º grau incompleto

primário incompleto

ginásio incompleto

2º grau

Não estudou

12. Além de você, quem mora na sua casa?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
13. Qual a profissão de seus pais? (no caso de ser pai/mãe ou responsável: responder apontando sua
profissão)
PAI:_____________________________________MÃE:______________________________________
Atualmente sem emprego: PAI

Atualmente sem emprego: MÃE

14. Que profissão você deseja seguir? (no caso de ser pai/mãe ou responsável, responder pensando
no filho)
____________________________________________________________________________________
Obrigada por sua participação!
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Anexo 2
Grupo focal – Foi iniciado com nove famílias, e concluído com oito. Sendo que cinco foram
representadas por mães, duas por avó e uma pelo pai de alunos.
Critérios utilizados para seleção do grupo:
 Ter filhos matriculados na escola há mais de um ano.
 Ser cristão (nesse caso o grupo era composto de sete protestantes de maioria
pentecostal e uma católica, mas a filha aluna da escola TJ).
 Ter disponibilidade em contribuir com a pesquisa.
Foi realizado em três etapas:
 Primeiro momento no dia 21 de dezembro de 2011
 Segundo momento 10 de fevereiro de 2011
 Terceiro momento: a devolutiva no dia 20 de julho de 2011
(Questão 1 – apresentação)
Para iniciar gostaria que vocês se apresentassem, dizendo o nome do filho. Se tem mais de um
filho citar e dizer a série. Qual a religião de vocês? De qual denominação fazem parte? E se na
casa de vocês todos fazem parte da mesma religião e/ou denominação.
(Questão 2 )
Por que vocês escolheram o Colégio Estadual Sete de Setembro para matricular seus filhos? O
que vocês acham da escola? Por que nós sabemos que no bairro tem outras escolas maiores
com áreas melhores, quadras de esportes, de lazer... Por que vocês escolheram o Sete de
Setembro?
(Questão 3)
A escola tem trabalhado muito pensando em contribuir para uma melhora na educação e
aprendizagem de seus filhos. Vocês sentem ou observam isso? Vocês acham que a escola
realmente está trabalhando pra isso?
(Questão 4)
Em casa em que momento vocês falam com seus filhos sobre a escola, sobre o que se passa na
escola? Há esse diálogo do que aconteceu na escola hoje? Nesse diálogo vocês percebem que
está havendo uma melhora nessa educação?
(Questão 5)
Para vocês o que há de negativo e positivo na escola?
(Questão 6)
Como Cristãos em algum momento vocês se sentiram ofendidos ou a escola feriu seus
princípios religiosos, morais ou familiares?
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(Questão 7)
Em algum momento o filho chegou em casa e vocês pensaram isso não gostei... Em algum
momento a escola pecou nesse aspecto?
(Questão 8)
Vocês já ouviram falar da Lei 10.639/03?
A Lei 10.639 ela foi criada no Governo Lula e promulgada no ano de 2003. E a Lei diz que é
obrigatório as escolas públicas e privadas trabalharem com História e Cultura Africana. Como
é obrigatório, é lei, tem que está nos conteúdos dos livros e no Projeto Político Pedagógico da
escola. Ela é de 2003 e já estamos em 2010, ela já tem sete anos. O que vocês acham de se
ensinar história e cultura africana na escola?
(Questão 9)
Na opinião de vocês, é interessante que se faça o trabalho com história e cultura africana? O
que se deveria discutir na sala de aula a respeito disso?
A lei é importante ou não? E se é ou não é como ela deve ser trabalhada? Porque já é lei, tem
que ser trabalhado se é lei tá aí como deve ser trabalhado?
Eu quero saber de vocês como deveria ser discutido esse tema?
(Questão 10)
A escola já trabalha com a história e cultura africana desde 2002 antes da Lei 10.639/03. Nós
temos um projeto que articula o conhecimento teórico da História e Cultura Africana com
oficinas culturais (dança, hip hop, teatro, capoeira, percurssão, a rádio...), que é o projeto
Kayodê.
Os filhos de vocês gostam das oficinas de cultura propostas pelo projeto?
O que vocês acham das oficinas? Será que as oficinas tão dando conta dessa proposta?
(Questão 11)
Um tema que surgiu no nosso debate foi a preocupação com a educação dos filhos, sobretudo
se quisermos que eles sigam a nossa religião (a da mãe). Nesse caso, eu gostaria que cada
um(a) de vocês desse uma opinião sobre as dificuldades de ensinar religião/valores religiosos
aos filhos. Podem contar situações familiares ou dar exemplos. Cada um(a) que responder vai
antes dizer se na família tem pessoas (no caso, o marido/companheiro/mulher, filhos, etc) que
não é da mesma religião que a sua.
(Questão 12)
Para vocês os filhos seguem a religião de quem, normalmente. A do pai ou a da mãe?
(Questão 13)
Na igreja são discutidos temas relacionados à escola? O que se espera da escola?
Na opinião de vocês, há temas/assuntos que não devem ser ensinados/discutidos na escola?
Quais são eles?
Na opinião de vocês, o que a escola pode ensinar melhor do que a família e a igreja?
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Anexo 4 - Pré/Pós- Teste utilizado na pesquisa em 2008
Colégio Estadual Sete de Setembro

Professora: Deyse Luciano Turma: _________

Data:______/______/_______
Responda o questionário abaixo justificando sua resposta.
1. Quantos anos você tem? ______ sexo: masculino

feminino

2. Caracteristicamente você se definiria como:
Negro

Branco

Índio

Mestiço

Outros

Justifique__________________________________________________________________________________
3. Qual a sua religião?
Católico

Evangélico

Candomblé

Umbanda

Espírita

Outras

Justifique__________________________________________________________________________________
4. Você pratica a sua religião regularmente?

Sim

Não

Justifique__________________________________________________________________________________
5. Na sua família quais as religiões cultuadas?
Católico

Evangélico

Candomblé

Umbanda

Espírita

Outras

Justifique__________________________________________________________________________________
6. A escolha de seus amigos/lazer e namoro depende da sua religião?

Sim

Não

Justifique__________________________________________________________________________________
7. A religião influencia no seu comportamento cotidiano?
Escola

Namoro

Trabalho

Lazer

Leituras

Televisão

Outros
Justifique__________________________________________________________________________________
8. No que diz respeito à cultura afro você gostaria de estudar:
Música

Dança

Estética

Religião

Capoeira

Culinária

Outros

Justifique__________________________________________________________________________________
9. No que diz respeito à cultura afro você não gostaria de estudar:
Música

Dança

Estética

Religião

Capoeira

Culinária

Outros

Justifique__________________________________________________________________________________
10. Você participaria de uma peça teatral com temática:
Católica

Evangélica

Candomblé

Umbanda

Espírita

Outras

Justifique__________________________________________________________________________________
11. São aspectos da cultura afro que você reconhece como presentes no seu cotidiano:
Penteados

Vocabulário

Modo de vestir

Culinária

Música

Outras
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Justifique__________________________________________________________________________________
12. O que você entende por Protestante?
Justifique__________________________________________________________________________________
13. O que você entende por Candomblé?
Justifique__________________________________________________________________________________
14. Você identifica algum traço de religiões afro-brasileiras na prática de sua religião?

Sim

Não

Qual? justifique____________________________________________________________________________
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Anexo 5 - Encerramento da intervenção pedagógica da pesquisa em 2008 - Questões
elaboradas pelos alunos das turmas 1º A e 1º D
1. Hoje a ciência está tão evoluída. Qual a necessidade de várias religiões?
2. Será possível conciliar fé e razão?
3. A fé religiosa é um dos caminhos para a melhoria do ser humano?
4. Qual o destino das almas? As orações e os sacrifícios da igreja podem levar para a
salvação?
5. Para alcançar a salvação é preciso estar na igreja?
6. Em relação ao mal como você definiria o demônio?
7. Porque existe um Deus único e as pessoas ainda adoram a deuses secundários (vários
deuses)?
8. O candomblé diz adorar vários deuses e porque fazem macumbas para fazer mal aos
outros se Deus diz que devemos amar uns aos outros?
9. Se todos nós sabemos que só há um único Deus acima e abaixo da terra, e em seus
mandamentos fala que: “ não farás para ti imagens de esculturas”. Então porque os
católicos adoram imagens? Onde ficam esses mandamentos?
10. Porque em pleno século XXI ainda há religiões que agem como se estivessem no
passado, sacrificando animais para oferecer a seus deuses?
11. Os candomblezeiros não vão à igreja cristã. Mas, por que vão à igreja católica?
12. Porque algumas pessoas criticam os cristãos e chegam a chamá-los de loucos?
13. Por que será que o candomblé não é aceito pela maioria da sociedade?
14. Como sabemos no nosso mundo atual existem várias religiões e cada uma é
representada e cultuada de maneira diferente. Porque as pessoas criticam e
discriminam as religiões mesmo sabendo que Deus é um só?
15. O que aconteceria se todos respeitassem a religião dos outros? Seria o fim dos
conflitos?
16. A vida é feita de escolhas, mas qual será o caminho certo? Porque temos que viver
com religiões que não sabemos quem inventou?
Fonte: Dados da pesquisa 2008
Obs.: Foi proposto a todos os alunos que elaborassem três questões a respeito da
religião na sociedade atual nos dias 02/09/2008 e 12/09/2008 respectivamente. Desse
resultado foi feita uma triagem por que haviam várias questões repetidas.
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Anexo 6 – Mapa Histórico
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Anexo 7- Questionário Professores e Coordenador

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE
Roteiro para entrevista – Professor e Coordenador

Aluno pesquisador: Deyse Luciano de Jesus Santos

Orientadora: Prof. Lívia Fialho

Identificação:
Colégio Estadual Sete de Setembro

Data: ______/_______________/_________

Nome (opcional):___________________________________________

Sexo: M [ ] F [ ]

Formação acadêmica: [

[ ] Pós-Graduação

] Nível médio

[

] Superior

Tempo de atuação na profissão: _______________________________ Idade: ____________
Tempo de atuação na unidade escolar: _________________________________
Turno (s) que trabalha na escola: [

] Matutino

[ ] Vespertino

[ ] Noturno

Nível e ano em que atua:
[ a ] Fundamental I – 1° ano [ ]

2° ano [ ]

[ b ] Fundamental I: SEJA – Estágio: I [ ]

3° ano [ ]
II [ ]

4° ano [ ]
III [ ]

5° ano [ ]
IV [ ]

01) Você possui alguma religião?
[

] Não

[ ] Sim. Qual? __________________________________________

02) Além da sua denominação religiosa, quais as outras que você conhece?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
03) Dentre as que você citou acima, tem alguma que você imagina que está mais distante das
suas convicções religiosas? Qual?
___________________________________________________________________________
04) Das denominações citadas por você na questão 02, diga as que você conhece:
[ a ] Superficialmente: _________________________________________________________
[ b ] Intermediariamente: _______________________________________________________
[ c ] Profundamente: __________________________________________________________
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[ d ] Não conheço nada de nenhuma delas
05) Você acredita que a formação religiosa do estudante influencia no seu processo de
aprendizagem e nas suas relações interpessoais na escola?
[ ] Sim

[ ] Não

[ ] Ainda não fiz esta observação.

06) Você acha que a opção religiosa dos alunos deve ser estudada ou analisada pela escola?
[ ] Sim
[ ] Não
Por que?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
07) Você leva a questão da diversidade religiosa em conta na sua prática diária?
[

] Sim

[

] Não

[

] Ainda não fiz esta observação.

08) Você já percebeu algum conflito entre os conteúdos que você trabalha na sua disciplina e
o posicionamento dos alunos por conta de sua opção religiosa?
[

] Sim

[

] Não

[

] Ainda não fiz esta observação.

Se sim em quais conteúdos? ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
09) Você já percebeu ou percebe algum tipo de discriminação na escola por conta da
diversidade religiosa?
[ a ] Sim, entre professor e aluno.
[ b ] Sim, entre os próprios alunos.
[ c ] Sim, entre os funcionários da escola e os alunos.
[ d ] Sim, entre professores, alunos e demais funcionários da escola.
[ e ] Não, não percebo discriminação na escola por conta da diversidade religiosa.
10) Você percebe se a escola construiu bem seus instrumentos (Projeto político-pedagógico,
Plano anual, Planos bimestrais e regimento interno) para responder à sua diversidade
religiosa?
[ a ] Sim, a diversidade religiosa é levada em conta em todos os instrumentos da escola.
[ b] Sim, mas apenas em alguns instrumentos. ______________________________________
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___________________________________________________________________________
[ c ] Não, não há uma construção nos instrumentos da escola que contemple a diversidade
religiosa.
[ d ] Não sei responder.
11) Em relação às leis 10.639/03 e 11.645/08, seu conhecimento sobre elas é:
[ a ] Superficial
leis.

[ b ] Intermediário

[ c ] Profundo

[ d ] Não conheço as

12) Considerando os seus conhecimentos, você entende que as leis 10.639/03 e 11.645/08
dizem respeito também à questão religiosa das culturas africana e indígena? Por quê?
[

] Sim

[

] Não

[ ] Não sei responder.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13) Em relação à formação para se trabalhar com a diversidade religiosa, você acredita que:
[ a ] Apenas os professores que trabalham com a área de humanas devem ter esta formação.
[ b ] Todos os professores da escola devem ser preparados, pois a diversidade religiosa não
deve ser uma preocupação de uma única disciplina.
[ c ] Não se precisa de formação para isso, pois o professor não precisa compreender essas
questões para fazer bem o seu trabalho cotidiano.
[ d ] Não sei responder.
14) Você percebe a sua escola preparada para trabalhar com a diversidade religiosa?
[ ] Sim
religiosa.

[

] Não

[

] A escola não deve se preocupar com a diversidade

Espaço para comentários livres:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Anexo 8 – Questionário Funcionários

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE
Roteiro para entrevista – Demais funcionários

Aluno pesquisador: Deyse Luciano de Jesus Santos

Orientadora: Prof. Drª Lívia Fialho

Identificação:
Colégio Estadual Sete de Setembro

Data: ______/_______________/_________

Nome (opcional):___________________________________________
Idade: ______

Sexo: M [ ] F [ ]

Função: __________________________________________

Tempo que trabalha na unidade escolar: _________________________________
01) Você possui alguma religião?
[

] Não

[ ] Sim. Qual? __________________________________________

02) Além da sua denominação religiosa, quais as outras que você conhece?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
04) Dentre as que você citou acima, tem alguma que você não acha boa? Qual e por quê?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
05) Das religiões citadas por você na questão 02, diga as que você conhece:
[ a ] Pouco: _______________________________________________________________
[ b ] Mais ou menos: ________________________________________________________
[ c ] Muito: _______________________________________________________________
[ d ] Não conheço nada de nenhuma delas
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06) A escola já deu algum tipo de orientação formal para as suas atividades levando em
consideração a opção religiosa dos alunos? [

] Sim

[ ] Não

[ ] Não sei responder

07) Você acredita ser importante que a escola leve em consideração a opção religiosa do
aluno nos seus trabalhos? Por que?
[ ] Sim
[ ] Não
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
08) Você já percebeu ou percebe algum tipo de discriminação na escola por conta da
diversidade religiosa?
[ a ] Sim, entre professor e aluno.
[ b ] Sim, entre os próprios aluno.
[ c ] Sim, entre os demais funcionários da escola e os alunos.
[ d ] Sim, entre professores, alunos e demais funcionários da escola.
[ e ] Não, não percebo discriminação na escola por conta da diversidade religiosa.
Espaço para comentários livres:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

