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RESUMO
O Brasil como um país que possui uma grande mistura de povos, e assim uma grande variedade de culturas, é
perceptível que algumas acabem tendo um reconhecimento maior do que outras, fazendo com que estas outras
sejam consideradas ruins. Este é o caso das culturas descendentes dos povos africanos, que historicamente
sofrem um processo de aculturação, onde sua cultura foi ignorada e apagada. Este artigo é uma versão reduzida
de um trabalho que apresentou o resultado de uma pesquisa exploratória que buscou compreender de que
maneira o uso das Religiões de Matrizes Africanas nas escolas brasileiras pode contribuir para a desconstrução
de preconceitos étnicos raciais cristalizados na sociedade e como utiliza-las nas disciplinas como formas de
enfrentamento a esses preconceitos. Desse modo, pautadas no método bibliográfico chegamos à conclusão que a
utilização das Religiões de Matrizes Africanas nas escolas permite que sejam naturalizadas culturas já presentes
na sociedade brasileira, proporcionando a redução de ideias erradas ao seu respeito e permitindo que os alunos a
enxerguem como parte da sua identidade, ou da identidade do outro.
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INTRODUÇÃO
Ao redor do mundo o debate sobre intolerância religiosa vem tomando grande
repercussão nas redes sociais e na mídia, no Brasil esse tema chegou a ser discutido em uma
prova de grande importância nacional cujo tema da redação foi muito elogiado. Porém mesmo
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em meio a esses debates estão cada vez mais frequentes casos de intolerância étnico-raciais
dentro das diversas instituições públicas ou privadas que compõem a sociedade brasileira.
Tomando o Brasil como um país que possui uma grande mistura de povos, e assim
uma grande variedade de culturas, é perceptível que algumas acabem tendo um
reconhecimento maior do que outras, fazendo com que estas outras sejam consideradas ruins.
Este é o caso das culturas descendentes dos povos africanos, que historicamente sofrem um
processo de aculturação, onde sua cultura foi ignorada e apagada.
Quando se fala em cultura afro-brasileira, o Movimento Negro Unificado considera as
Religiões de Matrizes Africanas como o maior símbolo desta cultura, pois reúnem a maior
quantidade de elementos desta cultura, e mesmo aqueles que não sejam adeptos, acabam se
relacionando de alguma forma com as práticas culturais, sociais e simbólicas dessas
religiosidades.
Desta forma, esta pesquisa teve como intuito compreender de que maneira o uso das
Religiões de Matrizes Africanas nas escolas brasileiras pode contribuir para a desconstrução
de preconceitos étnicos raciais cristalizados na sociedade e como a sua utilização nas
disciplinas escolares podem se tornar formas de enfrentamento a esses preconceitos.

A CULTURA AFRO-BRASILEIRA: AS RELIGIÕES DE MATRIZES AFRICANAS
A sociedade brasileira foi sendo formada por diversos grupos culturais, dentro desses
aparecem os grupos da nação africana, que passaram juntamente com outros povos por um
processo aculturação, como eram considerados como inferiores, sua cultura também era
inferiorizada, sendo assim, precisavam esquecê-la e absorver a de seus dominadores.
Segundo LARAIA (2008) o procedimento da aculturação se dá, geralmente, no acesso
e contato entre culturas diferentes, na maioria das vezes essas culturas ao terem acesso uma à
outra, todas ou apenas uma dessas culturas podem sofrer drásticas mudanças devido à
quantidade de influências absorvidas, tendo por consequência sua estrutura cultural
modificada, resultando assim em uma nova cultura.
Ao chegarem ao Brasil os europeus trataram de impor sua cultura, como afirma Silva,
as religiões de matrizes africanas foram julgadas como inferiores pelos europeus tendo assim
a postura e proibi-los de manifestar suas crenças em público. Porém, um fenômeno pode ser
observado neste cenário, este seria a construção das Religiões de Matrizes Africanas. Quando
os dominantes sequestravam os africanos e os traziam para o Brasil, desconsideravam o fato
de que estes eram divididos em diversas tribos, e os colocavam todos em um mesmo lugar,

misturando não só os povos, mas também suas diferentes culturas, o que fazia com que os
africanos, voluntariamente ou não, trocassem seus costumes. Neste sentido, pode-se dizer que
as RMA’s que existem hoje no Brasil são produtos de rearranjos culturais da época da
escravidão colonial brasileira.
No final dos anos 1970 com a criação do Movimento Negro Unificado (MNU) em
1978, surgem novas perspectivas sobre a Cultura Afro-Brasileira. Nesse novo cenário político
e cultural as religiões de matriz africana passam a ser defendidas pelos movimentos negros
como principal fonte de conhecimento da cultura africana, uma vez que as religiões de base
africanas como o Candomblé, Batuque, Cabula, Catimbó, Quimbanda e Xambá tem como
finalidade o respeito à ancestralidade e a perpetuação de seus costumes.
Os rituais nas RMA’s são frequentes, e uns dos considerados mais importantes é o
ritual de homenagear a ancestralidade das culturas africanas. Ao realizarem estes rituais, estão
valorizando sua cultura, e as reproduzindo, permitindo que não sejam esquecidas. Quando
fazem as comidas preferidas dos seus ancestrais ou quando cantam as suas musicas prediletas,
além de lembrarem-se deles com respeito estão passando aqueles costumes para os mais
novos. Com base nisso entende-se a importância das RMA’s para o resgate as memorias
ancestrais e para a perpetuação da cultura e a sua manutenção como forma de reafirmar suas
origens em meio a negação delas.

AS RELIGIÕES DE MATRIZES AFRICANAS NAS ESCOLAS
A escola é primeiro espaço social que é apresentado à criança após a experiência familiar,
é basicamente o primeiro cenário em que a criança aprende a ser sujeito na vida. Neste
sentido, a escola deveria ser um espaço onde todas as culturas possam ser expressas sem
receio de que se possa ocorrer cenas de preconceitos e descriminações com nem uma cultura.
Alguns mecanismos reforçam isto, como é o caso da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
nº9394/962, que promulga no Art. 3 que um de seus princípios do ensino é o “respeito à
liberdade e apreço à tolerância”. Quando se fala da cultura Afro-Brasileira, existe outro
mecanismo, que talvez seja o mais importante para as escolas, seria a Lei 10.639/20033, que
altera a LDB 9393/96, e inclui a ela a obrigatoriedade da temática “História e Cultura AfroBrasileira” nos currículos oficiais da Rede de Ensino.
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Contudo, mesmo com todos estes mecanismos o que se encontra dentro das escolas
Brasileiras é uma realidade bem diferente, a maioria das escolas é palco para cenário de
intolerância e discriminações com o que é diferente, e na maioria das vezes os negros são os
alvos principais destes preconceitos, sobretudo quando são praticantes de alguma das
Religiões de Matrizes Africanas.
O que se percebe, é que nas escolas é um tipo de medo no que se refere as Religiões de
Matrizes Africanas, as diversas formas de criar medos e perseguições produziram tabus em se
falar sobre as religiões de base africana, o que resulta também na falta de respeito ao se falar
delas, dizer que Umbanda ou Candomblé são coisas do demônio também é uma forma de
racismo, e de desinformação que muitos têm neste sentido a escola tem o papel de explicar as
diferenciações e esclarecer estes fatos para que não se repitam situações como estas sejam
entre alunos, seja entre professores e alunos, ou até esmo entre professores e professores.
Assim como as escolas, os educadores são parte importante na formação de opinião e
propagação de ideias na sociedade, sendo assim precisam sempre ampliar o universo de
conhecimento sobre preconceitos e racismo. A manutenção das um conjunto de ideias erradas
sobre as religiões de base africana é prejudicial à formação dos educandos, pois além dos
próprios educadores estarem desrespeitando publicamente os educandos cujas famílias são
membros dessas religiões, estarão fazendo um tratamento desigual das diversas religiões.
Retratar a capoeira, o samba, o carnaval como participação do negro na cultura
nacional talvez, não seja nada complicado para educadores brasileiros, porém, em se tratando
de aspectos da religiosidade de matriz africana e afro-brasileira, sempre se têm um receio em
falar sobre o assunto. Porém, levando em consideração a existência da Lei 10639/2003, é
preciso entender que a cultura Afro-Brasileira é bem maior para que seja reduzida somente a
alguns aspectos pequenos como o samba e a capoeira, e é neste ponto que a utilização das
Religiões de Matrizes Africanas nas escolas tem papel fundamental.
Cabe lembrar aqui que a escola não deve fazer apologia a nenhuma religião, por isso, falar
das Religiões de Matrizes Africanas nas escolas deve ser na direção do esclarecimento sobre a
importância destas na cultura brasileira e também no sentido de combater os preconceitos e
racismos contra a população e a cultura negra.
Ao se falar sobre a utilização das Religiões de Matrizes Africanas dentro das escolas,
os educadores precisam ter o discernimento de que isto não tem haver somente com religião,
visto que, tomando conhecimento seus rituais e costumes, poderá utiliza-lo em diversas

disciplinas de tantas outras maneiras. Silva (2008) explica bem como este processo pode
acontecer, usando uma lenda africana a de Yourubá como exemplo:
Destaquei essa lenda com a finalidade de notar a sua riqueza no que tange à
ecologia, à preservação de meio ambiente e à importância das ervas e plantas no
trato com a saúde. Pressupomos que professores das disciplinas a Ciências e
Biologia se esbaldariam com essa lenda em sala de aula, explorando a temática
acima mencionada. A disciplina História poderia usá-la para introduzir discussão
sobre a escravidão na África antes da chegada dos europeus.

Essa possibilidade apresentadas por Silva são apenas algumas das muitas que uma das
Religiões de Matrizes Africanas pode abrir para discutir temas tão importantes para a
sociedade brasileira. Um fato importante de se ressaltar é o de este exemplo mostra que é
possível utilizar um elemento dessas religiões sem que se toque no fato de que estes são
elementos religiosos, pois estes antes de tudo são elementos culturais.
É possível compreender a partir destes exemplos que os valores religiosos de nem uma
família iria ser ferido, e ainda sim, um elemento tão importante da cultura Afro-Brasileira
seria trabalhado, o que pode proporcionar aos alunos o conhecimento e compreensão dos
valores de grupos diferentes do seu próprio ou até mesmo reconhecer os valores de seu
próprio grupo, nesse caso, os valores religiosos afros tão presentes no cotidiano do povo
brasileiro e, com isso, perceba que é nessa diversidade de ideia que surge o respeito pelo que
compreendemos diferente do grupo do eu.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA RESSIGNIFICAÇÃO DO AFRO
DESCENDENTE NO BRASIL
Muita das percepções que se tem do ser humano, na sua maioria são conceitos que
foram construídos socialmente, e muito do que foi incorporado pela sociedade e dito como
verdadeiro pode ser um grave equivoco, gerando assim, preconceitos, devido estarem fora dos
padrões ditos como únicos. A influência do afro descente foi de grande contribuição para a
sociedade devido à riqueza de sua cultura, segundo Fonseca e Silva Bento (2009, p. 6), “o
continente africano além ser o berço da humanidade é, também, o das civilizações”.
É claro que não é sempre na escola que as ideias preconceituosas e discriminadoras
contra o negro são formadas, todavia, quando ela fecha os olhos para acontecimentos dessa
natureza e não toma partido para mediar essa situação, ela se torna conivente e reforçadora
dessas práticas racistas. E em meio a tantos avanços no conhecimento, não se deve tolerar a
repetição da mesma ideia ignorante de que do continente africano veio uma massa humana

amorfa sem identidade e de cultura inferior, muito menos designar a religião e religiosidade
afrodescendente como demoníaca e incorreta.
A partir disto, é possível identificar o quanto as utilizações das Religiões de Matrizes
Africanas nas escolas podem ajudar a construir uma identidade afro-brasileira de forma que
valorize a identidade dos afrodescendentes destacando suas contribuições em meio à
sociedade brasileira. Compreende-se também que, ao abordar as RMA’S nas escolas, pode-se
dar visibilidade a importância do papel do afro descendente na história brasileira.
Por fim, cabe lembrar que respeitar não deve ser confundido com pactuar, ao falar com
respeito acerca as RMA’s não implica em aderi-las como sua religião, ignorando a sua
própria, apenas consiste em ser democrático e pluralista na sociedade, buscando respeitar as
diversas expressões e singularidades de cada cultura presentes na sociedade.
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