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RESUMO

ROIF, Patrícia de Oliveira. Narrativas de uma professora de Ensino Religioso Afro em
escolas do município do Rio de Janeiro. 2016 112 f. Dissertação (Mestrado em Educação) –
Faculdade de Educação. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2016.
Esta dissertação originou-se na pesquisa de Mestrado desenvolvida no Programa de
Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – ProPEd/UERJ –,
cujo objetivo foi compreender a disciplina “Ensino Religioso Afro”, sua intencionalidade e o
impacto causado na comunidade escolar. O Ensino Religioso oferecido nas escolas
municipais do Rio de Janeiro se dá de forma confessional com os seguintes credos: Católico,
Evangélico e Afro. Este trabalho foi desenvolvido com base na vivência de uma professora de
Ensino Religioso Afro, que foi criança de terreiro e viveu preconceitos em suas redes na
escola. Constituiu-se como campo da pesquisa as escolas da rede municipal em que teve a
oportunidade de assumir a disciplina desde que foi aprovada em Concurso Público. Esta
professora, também autora da dissertação, teve o desafio de trabalhar a disciplina com alunos
e alunas que se declararam adeptos de religiões Afro na escola. Seus alunos e alunas foram os
interlocutores da pesquisa. O que é o Ensino Religioso Afro, suas causas e consequências?
Essa foi a questão norteadora do estudo. Para responder à questão e para atingir o objetivo da
pesquisa foram realizadas entrevistas, conversas, atividades variadas com os alunos e alunas,
entre as quais, o “brincar de entrevista”, assim como análise de documentos e participação nas
atividades de formação docente, como reuniões nas escolas e na Secretaria Municipal de
Educação. Os achados da pesquisa suscitaram questionamentos acerca da pertinência da
disciplina, uma vez que se contrapõe aos princípios de laicidade na Educação Pública no
Brasil. Os resultados da pesquisa também permitiram reflexões e apontam para a proposta da
implementação plena, em todas as disciplinas, da Lei Federal nº 10.639/03, aprovada em
março de 2003 e que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e AfroBrasileira nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, não sendo, portanto, necessária uma
disciplina à parte para este fim.
Palavras-chave: Ensino Religioso. Ensino Religioso Afro. Preconceito. Laicidade. Escola
pública.
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ABSTRACT

Roif, Patricia de Oliveira. Narratives of a professor of African religious education in
municipal schools of Rio de Janeiro. 2016 112 f. Dissertação (Mestrado em Educação) –
Faculdade de Educação. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2016.
This work originated in Master's research developed at the Graduate Program in
Education at the State University of Rio de Janeiro - proped / UERJ - whose objective was to
understand the subject "Religious Education African", their intentionality and impacted the
school community. The religious education offered in municipal schools of Rio de Janeiro is
given confessional form with the following faiths: Catholic, Evangelical and African. This
work was developed based on the experience of a teacher of African Religious Education,
which was child yard and lived prejudices in their networks at school. was established as a
research field the municipal schools that had a chance to take the discipline since it was
approved in public tender. This teacher also author of the dissertation, had the challenge of
working discipline with students and students who declared themselves followers of African
religions in school. Their students were the partners of the research. What is Religious
Education Afro, its causes and consequences? That was the main question of the study. To
answer the question and to achieve the objective of the research interviews were conducted,
conversations, varied activities with pupils and students, including the "interview of play", as
well as analysis of documents and participation in teacher training activities, such as meetings
in schools and the Municipal Department of Education. The research findings have raised
questions about the relevance of the subject, as opposed to the principles of secularism in
public education in Brazil. The survey results also allowed reflections and point to the
proposal for full implementation, in all disciplines of Federal Law 10.639 / 03, approved in
March 2003 and mandating the teaching of history and African culture and Afro-Brazilian in
primary schools and secondary and is not therefore required a discipline aside for this
purpose.
Keywords: Religious Education. African Religious Education. Preconception. Secularity.
Public school.
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INTRODUÇÃO

João: Minha mãe.
Eu: Então João, foi sua mãe que marcou o papelzinho da escola de Ensino Religioso6 para
você? E você pertence a algum centro?
João: Sim. Dona Rola, em Cordovil.
Eu: É centro de umbanda ou candomblé?
João: Tem tudo.
Eu: E você coloca roupa?
João: As moças que participam, e que vão lá para ver.
Eu: E alguém da sua família participa?
João: Sim. Minha vó, minha tia e minha mãe.
Eu: Você mora com quem?
João: Com a minha mãe e com a minha avó.
Eu: E o que a sua mãe é lá no centro?
João: Ela é neta da Rola.
Eu: Ela é neta carnal ou espiritual?
João: (silêncio)
Eu: E quem na sua casa já é iniciado? Quem já raspou a cabeça?
João: Eu e minha mãe.
Eu: E você é de que santo?
João: Obaluaê e Oxosse.
Eu: E Você é ogan ou rodante?
João: Eu vou ser ogan ainda. Mas eu não sou rodante, não.
Eu: Você tinha quantos anos?
João: Tinha uns oito. Agora eu tenho dez.
Eu: E como foi isso para você?
João: Foi bom. Minha avó quis raspar a minha cabeça. A minha mãe foi lá e autorizou.
Eu: A sua avó é a Dona Rola?
João: É. Ela e a Maria?
Eu: Quem é Maria?

6

Ensino Religioso A partir de agora nos referimos a Ensino Religioso com a sigla ER.
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João: A mulher que é filha dela.
Eu: E como foi? Você lembra da sua saída?
João: Não.
Eu: Não teve festa?
João: Teve. Eu fiquei no quarto, sozinho. As pessoas que levavam comida e água. Eu não
podia sair.
Eu: E como foi aqui na escola? Você teve que ficar de resguardo? De branco?
João: Não.
Eu: Você não ficou um tempo de branco, sem poder comer algumas coisas?
João: Sim.
Eu: Isso é resguardo?
João: É.
Eu: E você fez o resguardo na escola ou só em casa?
João: Só em casa.
Eu: Por que você não fez o resguardo na escola?
João: Por que a minha avó não deixava. Por que as pessoas podiam me zoar.
Eu: E você já foi zoado por alguém?
João: Não.
Eu: Você já viu alguém zoar porque a pessoa é do santo?
João: Sim. Já vi na rua onde eu moro.
Eu: E as pessoas falam o quê?
João: Ficam zoando que vamos pra rua com roupa de macumba.
Eu: Mas falam o quê? O quê zoa? O que faz a pessoa ficar triste?
João: (Ele começa a chorar)
Eu: Você está chorando? Você quer parar a entrevista?
João: Pode continuar (chorando).
Eu: Você está emocionado?
João: É que eu nunca falei nada para ninguém.
Eu: Por medo?
João: Não. (Mais choro)
Eu: Nunca falou nada para ninguém sobre isso?
João: Só pro meu colega que falou que não ia me zoar.
Eu: Você tem vontade de fazer esta disciplina?
João: Sim
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Eu: A gente vai ter uma outra amiga da 1501 que vai fazer a disciplina com a gente. Você não
vai fazer sozinho não, ta?
João: Tá.
Eu: Só não fica triste. Era um segredo seu?
João: Era. E também das pessoas que moram lá.
Eu: Lá onde?
João: Onde eu vivo.
Eu: Na sala de aula alguém falou alguma coisa que você era de religião afro?
João: Não. Eu não mostrei pra ninguém.
Eu: Você escondeu?
João: Tem uma coleguinha lá que é da macumba. Da mesma que eu. A Andressa. Eu acho
que ela não veio no dia.
Eu: A mãe da Andressa também freqüenta o centro da Dona Rola?
João: Sim. Bota roupa.
Eu: Então você é um ogan importante no centro. As pessoas te respeitam? Te pedem a
benção?
João: Um pouco.
Eu: Onde te respeitam mais?
João: Lá onde eu moro. E na rua porque eu moro dentro do centro. A onde moro eu vou para
a festa de Exu, santo, Babá.
Eu: Muito legal. Um dia você me convida quando tiver macumba lá?
João: Claro.
Eu: Você quer falar mais alguma coisa?
João: Não. (me deu um abraço)
A entrevista acima foi realizada no dia 17 de março de 2014 com o aluno João 7 da
1502, Escola Municipal Bruno Grecovs, que fica Rua Pacheco Júnior, sem número, Cordovil,
Rio de Janeiro. A história de João se confunde com minha própria história e com a de muitos
outros meninos e meninas de Umbanda e Candomblé que correm que brincam, aprendem e
ensinam. Crianças empoderadas na religião e discriminadas na escola. Terreiros lotados de
crianças que estudam e estão matriculadas em escolas. Assim como eu, que não me declarava
do Candomblé, muitas crianças também não se declaram. Eu e João. Nascidos em tempos

7

Os nomes dos alunos, dos professores e das escolas utilizados nesta pesquisa são fictícios.

16

diferentes e vivendo o mesmo racismo mas que, agravado pela negação e discriminação
também das religiões de matriz africanas, podemos chamar de racismo religioso. É com João,
com a criança que fui e com muitas outras crianças de candomblé que seguirei de mãos dadas
nessa pesquisa.

Um pouco da minha história

Desde criança minha família sempre foi religiosa, de forma múltipla. Parece estranho
utilizar a palavra múltipla, mas é assim mesmo que acontecia. Minha avó paterna Matilde,
dizimista8 da Igreja Católica, comungava todos os domingos, mas nas tardes de sábado estava
sempre no seu outro espaço religioso: o Candomblé. Muito respeitada, era iniciada pelo
Inkisi9Kitembu10, e esta atividade era extremamente secreta. Meu pai Antonio também
participava do Candomblé. Ninguém poderia saber que gostávamos do toque do tambor, e
meu silêncio era garantido. Morria de medo de não poder participar das macumbas 11. O
assunto era tão sério que pareciam as histórias que meus avós contavam sobre a ditadura, das
vezes que se esconderam, foram presos, ou das rodas de jongo que participavam de forma
clandestina em Cachoeiro de Itapemirim, no Estado Espírito Santo. Os Oliveiras adoram um
segredo.
Já minha família materna também falava que era católica. Mas sempre via escondido
no fundo do quintal da minha avó, um altar de Umbanda12. Sabia que ela era de Iemanjá13 e
quem fez o parto quando minha mãe nasceu foi a Vovó Maria Conga 14. Minha avó materna
conta que estava grávida de gêmeas e foi a fome que fez um dos bebês. Minha mãe foi o bebê

8

9

Dizimista. Quem oferta dez por cento de todos os seus ganhos.
Inkisi. Ancestral ou divindade do candomblé bantu.

10

Kitembu. Ancestral ou divindade rei do candomblé bantu.

11

Macumbas. Nome popular dos encontros nos espaços religiosos.

12

Umbanda. Religião brasileira que utiliza elementos afrobrasileiros, católicos e espíritas.

13

Iemanjá. Divindade Yorubá.

14

Vovó Maria Conga. Espírito desencarnado de uma preta velha que incorporar em médius em rituais de
Umbanda
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sobrevivente. O parto foi difícil, em casa, e só a Vovó Maria Conga resolveu besuntando as
mãos com azeite, desvirando a minha mãe ainda na barriga da minha avó.
Fiz a primeira comunhão porque a minha avó paterna dizia que jamais poderia casar
sem este sacramento e, minha vida na igreja não foi longa. Sempre questionei tudo. E tudo o
que eu perguntava era dogma, era feio, não podia falar. Desisti logo de frequentar a igreja.
Cada vez mais estava envolvida com o som do atabaque. Até que um dia minhas pernas
bambearam e ainda criança, virei no santo15. Minha avó bem que tentou fazer vários ebós16
mas não adiantou. Virava com santo e dava consulta. Não entendia o porquê de ser escondido.
Eu nem inventava. Todo mundo da família tinha uma vida no santo. Ou na Umbanda, ou no
Candomblé. O medo da minha avó era o provável preconceito que sofreria na escola. Esse
medo é antigo. Dona Matilde é iniciada desde criança e sofreu com o preconceito em
Cachoeiro de Itapemirim. Tudo relacionado a Umbanda ou Candomblé era feito bem
escondido para preservar a família.
Quando estudei na Escola Normal Carmela Dutra, fazendo estágio supervisionado,
ninguém queria ficar perto de mim. Comer alguma coisa que oferecia? Nem pensar. Poderia
ter alguma macumba. Nesse caso a palavra macumba era usada em um sentido negativo como
um feitiço maligno. Sofria muito por ser demonizada por tudo. Passei a não revelar minha
religião, sendo aprovada no concurso público para Professor II do município de Nova Iguaçu
em 1998. Nesta época já participava da roda de Candomblé e sempre fui uma ndumbe17 muito
dedicada, já estava contaminada com o conceito imposto de religião secreta. No trabalho não
podia abrir a boca para falar de religião. Meus alunos comiam a merenda em pé e antes todos
rezavam o Pai Nosso. Me lembra McLaren (1992) em suas reflexões sobre os rituais no
ambiente escolar simbolizando as ideologias sociais e políticas impostas e como funcionam.
Eu recebia ordens e, sempre fui ameaçada para não reclamar, já que estava em estágio
probatório. Sempre ouvia: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Neste mesmo período,
namorei, fiquei noiva e casei com um parente de santo do inzo18 que frequentava. Mas tive
que casar na igreja Católica. Meu pai falou que não me achou no lixo, que eu precisava casar
na igreja para não ser discriminada. Eu casei. Confesso que a cerimônia foi emocionante. Mas
precisei cumprir mais este ritual. Minha família de santo estava toda presente. Já estava muito
15

Estado alterado da consciência onde o indivíduo recebe um espírito, entidade ou um ancestre de sua religião.
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Ebós. Oferenda, limpeza espiritual.

17

Ndumbe. Não iniciada, mas participante do candomblé bantu

18

Inzo. Casa de candomblé bantu.

18

irritada de ficar escondendo religião. Meu noivo havia prometido no barracão19 dele que faria
um casamento cigano. Esse foi o meu ponta pé inicial para acabar com esse esconde-esconde
de religião.
O dia da minha iniciação estava por vir. Precisava me encontrar. A minha identidade
estava finalmente criando forças. Como diz Munanga (2012), precisava encontrar o meu fio
condutor que me ligava ao meu passado mais longínquo. Isso significa um reencontro com
meu passado, minha ancestralidade trazendo o sentimento de segurança e responsabilidade na
plenitude do meu eu. Não iria aceitar nenhum tipo de discriminação. Já aturava o trabalho mal
feito da Lei 10.639/03 que garante o ensino de História e cultura afro brasileira e africana nas
escolas. Parece brincadeira, mas é verdade. Eu participava dos encontros que a Secretaria
Municipal de Educação de Nova Iguaçu promovia no ano de 2006. Estar nestes encontros não
era valorizado pela escola. Muitos professores da unidade escolar que eu trabalhava
reproduziam uma associação discriminatória e racista a lei 10.639/03 com demonização
devido ao preconceito com a religião de matriz africana.
Chamei a diretora para um almoço no mês de outubro de 2006. No almoço solicitei a
minha Licença Prêmio. Licença essa muito difícil de conseguir na época já que o funcionário
poderia ficar três meses afastado de seu trabalho. Contei que seria iniciada no Candomblé no
período das férias escolares de janeiro de 2007 e que, portanto, gostaria de gozar da licença da
qual teria direito. A resposta que obtive era que mesmo que eu não conseguisse a licença, a
diretora me daria o presente de ficar em casa até que as minhas vestimentas voltassem ao
normal. Expliquei que poderia trabalhar de branco, mas que estaria sem meus cabelos. A
diretora ficou completamente descontrolada e gritando falou que não permitiria o demônio em
sua escola. Respirei fundo e respondi: “Não quero saber. Vou dar entrada na minha licença e
não quero seus favores. Entrarei de férias”. Ao término das minhas férias, se a minha licença
não estivesse publicada no Diário Oficial do Município de Nova Iguaçu, estaria na escola
dando aula com demônio ou sem demônio. Mas que ela se preparasse, se me sentisse ofendida
com qualquer pessoa, iria direto à delegacia.
Terminei o ano trabalhando mais do que nunca com a Lei 10.639/03, em todas as
disciplinas. Estava feliz vendo meus alunos trabalharem a sua negritude, mesmo sem falar de
sua religiosidade. Eu mesmo não entendia a negritude como um movimento político
ideológico.A negritude é, como cita Munanga (2012), uma reação racial negra a uma agressão
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Barracão: O mesmo que terreiro centro ou roça. O espaço sagrado onde é realizado as cerimônias de umbanda
ou Candomblé.
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racial branca. Vivemos em uma sociedade onde fugir da cor da pele negra, é tendência
praticada com a alienação do corpo, da cor, da cultura trazendo a baixa estima do aluno negro.

A negritude torna-se uma convocação permanente de todos os herdeiros dessa
condição para que se engajem no combate para reabilitar os valores de suas
civilizações destruídas e de suas culturas negadas. Vista desse ângulo, para mulheres
e homens descendentes de africanos no Brasil e em outros países do mundo cujas
plenas revalorização e aceitação da sua herança africana faz parte do processo de
resgate de sua identidade coletiva, a negritude faz parte de sua luta para reconstruir
positivamente sua identidade e, por isso, um tema ainda em atualidade.
(MUNANGA, 2012, p.20)

Trabalhar a negritude com meus alunos é combater o racismo, o não direito a
dignidade humana, o respeito e a valorização.
Mesmo a Secretaria Municipal de Educação fazendo vários elogios sobre o meu
trabalho e, ao mesmo tempo o corpo docente da escola apavorado com o que poderia
acontecer. Antes de entrar de férias fiz um pedido para duas professoras que trabalhavam com
a formação chamada “A Cor da Cultura20”, em Nova Iguaçu. Pedi para que elas
acompanhassem meu processo da Licença Prêmio. Contei tudo o que estava acontecendo e fui
para a minha iniciação no Candomblé. Na véspera do dia da saída, o grande dia de festa onde
marcaria o meu nascimento para a vida espiritual, a Zeladora, que é a responsável pelo meu
terreiro, recebeu um telefonema. Estava publicada no Diário Oficial do Município de Nova
Iguaçu a minha Licença Prêmio. Foi uma conquista para a militância contra a discriminação
religiosa e os Direitos Humanos.
Na volta da Licença fui convidada para ser integrante da equipe de Ensino Religioso
de Nova Iguaçu. Demorei mas aceitei o convite. A demora não foi à toa. Foi uma
complexidade política por acreditar na incapacidade do Ensino Religioso agregar sem ser
discriminatório. A Secretária de Educação falou sobre trabalho de valores. Na pesquisa que
realizo no mestrado, pretendo me aprofundar com o que se entende por valores já que esse
conceito é subjetivo o que tem valor ou não para o sujeito. O Ensino Religioso em Nova
Iguaçu se deu somente no ano de 2008. O que acontecia na verdade eram salas de aula
reforçando o uso do “Pai Nosso” ou de desenhos onde Jesus era único caminho de salvação.
Sempre percebia crianças de religião de matriz africana sofrendo quando eram descobertas,
xingadas de macumbeiras, filhas do demônio e que “isso” era coisa de preto. Como “isso” me
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A Cor da Cultura. A Cor da Cultura é um projeto educativo de valorização da cultura afro-brasileira, fruto de
uma parceria entre o Canal Futura, a Petrobras, o Cidan - Centro de Informação e Documentação do Artista
Negro, o MEC, a Fundação Palmares, a TV Globo e a Seppir - Secretaria de políticas de promoção da
igualdade racial.
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incomodava. A religiosidade estava dentro da escola, não conseguia entender esse
emaranhado de conceitos sobre valores que sempre privilegiava a religião cristã e
marginalizava outras religiões, principalmente as religiões de matriz africana.
No ano de 2010 passei a trabalhar também no município do Rio de Janeiro. Era uma
escola localizada na Vila Cruzeiro. Uma comunidade no bairro da Penha. Em 2011 a
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro através da Lei nº 5.303 de 19 de Outubro
de 2011 cria o Quadro Permanente no Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro a
categoria de Professor de Ensino Religioso. A disciplina seria distribuída por credo. A
proporção de vagas para cristãos católicos e evangélicos era maior. Apenas uma vaga por
região para religião de matriz africana. No primeiro edital, o credo denominado de
Espiritismo aparecia com 10 vagas, credo Afro21 com 10 vagas, o credo Evangélico com 35
vagas e o credo Católico com 35 vagas. Aconteceu uma retificação no edital retirando a opção
do credo Espiritismo e remanejando as suas 10 vagas para o credo Católico. As Vagas estão
ficaram: 55 para credo Católico, 35 para o credo Evangélico e 10 vagas para o credo Afro.
Nenhuma explicação foi oferecida sobre esta redistribuição de vagas. Eu não concordava com
o Ensino Religioso. Os terreiros estão lotados de crianças. Onde estudam estas crianças? Se
elas se declarassem seriam discriminadas por toda a comunidade escolar? Já escutei até
professor de classe especial dizer que aluno já pobre, preto e com esse “tipo de religião”
geralmente possuía dificuldade de aprendizagem ou algum problema mental por conta dos
“santos”, já que na África, só tem doença e religião maligna.
Decidi fazer o concurso de Ensino Religioso optando pelo credo Afro. Foi o meio que
encontrei para estar dentro da situação. Eu fui uma criança que escondeu sua religião como o
João. Assim como ele, eu não fui de branco para a escola quando era necessário por conta dos
resguardos religiosos que fiz. Tanta história em comum. Pena que é história triste que dói lá
na alma. João chorou na escola quando revelou seus segredos. Eu não tive esta oportunidade.
Senti doer sem poder chorar. Vejo outros religiosos colocando-se onde não possam ser vistos,
calando-se quando se fala em religião. E a religião está dentro da escola. Mesmo a instituição
de ensino sendo pública e laica, a religião está presente no cotidiano. Estudei e fui aprovada
em primeiro lugar. Acreditei que estando dentro de todo o processo do Ensino Religioso no
município do Rio de Janeiro, teria como pesquisar o que está acontecendo nesta disciplina
confessional. Tornei-me professora de Ensino Religioso do Credo Afro.
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Afro em caixa alta aparece em todos os documentos que se referem ao ensino religioso do município do Rio
de Janeiro.
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No ano de 2013 passei a fazer parte do grupo de pesquisa Ile Obá Oyó que estuda não
só o Ensino Religioso e a laicidade, mas também crianças de terreiro, culturas negras e o
racismo. A responsável pelo grupo é a professora Stela Caputo. Fiz o concurso e fui aprovada
para o Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, conhecido como Proped/ Uerj.
Nestes cotidianos pesquiso o Ensino Religioso no município do Rio de Janeiro através
da experiência como professora de Ensino Religioso Afro. É uma experiência inédita essa que
estou vivenciando. No município do Rio de Janeiro nunca antes existira professor de Ensino
Religioso Afro. Tenho como objetivo geral analisar o Ensino Religioso no município do Rio
de Janeiro implementado oficialmente no ano de 2012. Quero me aproximar dos professores
de Ensino Religioso Afro, conhecer o conteúdo programático desta disciplina, desde sua
construção até seus resultados e tentar entender o que a Secretaria Municipal, os professores
dessa disciplina e alunos e alunas entendem por Ensino Religioso Afro. E aqui apresento
meus objetivos de percurso.
Mas como farei a pesquisa o que proponho? Para isso partilharei da minha própria
experiência, entrevistas e observação de outros professores Afro. Utilizarei meus registros
das reuniões que acontecem na sede da Secretaria Municipal de Educação e são organizadas
por uma equipe de ensino religioso liderada pela professora Amanda Bitencourt. As
professoras Maria do Socorro, Maria de Fátima, e Lúcia também participam, mas estão
envolvidas em outras lideranças. A periodicidade das reuniões não é constante. Houve
período de encontros mensais e já fiquei quase um ano sem qualquer notícia ou orientação
sobre o Ensino Religioso. No ano de 2015 passaram acontecer reuniões na Coordenadoria de
Educação, conhecida como 4ª CRE. A professora Roberta Costa, responsável pelo
acompanhamento das escolas de turno único, lidera estas reuniões. Nas reuniões participo da
construção da proposta curricular desta disciplina, notícias divulgadas na mídia, conversas
com os alunos, situações vivenciadas na escola e imagens. Reunir esse conjunto de
experiências também faz parte da minha metodologia de pesquisa. Com relação ao referencial
teórico, venho pesquisando com autores que trabalham com o Ensino Religioso como Cunha,
Cavaliere, Cury. Com relação à educação no campo dos cotidianos, dialogarei com as
pesquisadoras Nilda Alves, Caputo e autores que escrevem questões raciais como Munanga, e
Cavallheiro.
Em campo me questionei como iria perguntar para as crianças sobre suas experiências
já que estava me reencontrando com meus interlocutores. Fui criança de terreiro. Busquei nas
minhas lembranças de brincadeira como gostava de brincar de repórter com minha irmã.
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Entrevistávamos tudo e todos. Tudo e todos porque bonecos, crianças, amigos imaginários,
imagens religiosas faziam parte da brincadeira. O velho walkman, o gravador que meu pai
usava para gravar as cantigas no terreiro, a embalagem de desodorante imitando microfone,
caixa de sapato virava filmadora. Resgatei tudo isso e inventei uma metodologia. Brincar de
entrevista. Utilizei meu celular para gravar imitando microfone. Tirei fotos e selfies com as
crianças. Deu muito certo. Nós brincamos muito e aprendi muito brincando. A escola poderia
ser mais legal assim. Não sabia a potência que teria esta metodologia. Descobri muitas coisas,
revi outras, sofri, anotei no caderno de campo, trocava as experiências nos encontros do grupo
de pesquisa. Metodologia viva vinda das minhas brincadeiras vivências e redes eu percorri.
O leitor desta pesquisa logo perceberá que a minha história de vida está envolvida em
toda neste trabalho. Pretendo dividir a dissertação em introdução, três capítulos e as
considerações finais. No primeiro capítulo trabalharei com o início do Ensino Religioso no
município do Rio de Janeiro, o segundo capítulo será a aplicação da Lei e, o terceiro capítulo
será sobre as experiências vividas com o Ensino Religioso. Por último pretendo concluir o
que os sujeitos envolvidos nesse processo estão entendendo e chamando de Ensino Religioso
Afro.
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1 QUANDO O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO RESOLVEU INOVAR COMO
VELHO ENSINO RELIGIOSO

Decidi começar este capítulo escrevendo sobre a Lei que sanciona o Ensino Religioso
confessional no município de Rio de Janeiro. Acredito ser importante este conhecimento para
mais a frente ser possível debater com o que acontece nos cotidianos do professor de Ensino
Religioso Afro22, dos alunos que se declaram de religião Afro e suas relações.
Para a Lei ser sancionada alguns caminhos, debates e discussões aconteceram
primeiro. Com a Lei número 5303/2011, no Artigo 1º Parágrafo Único, 600 vagas foram
disponibilizadas. No Artigo 2º, o ingresso do professor para esse cargo se daria por de
concurso público através de prova escrita e títulos para a atuação na rede Municipal de
Ensino.
No Artigo 4°, os professores de Ensino Religioso deverão ser credenciados por
autoridade religiosa competente. Esta autoridade religiosa exigirá formação religiosa obtida
em instituição por ela mantida e reconhecida.
Já no Edital da Secretaria Municipal de Administração número 63 de 02 de março de
2012, em seu item I Das Disposições Preliminares 1.2, consta que os professores serão
aproveitados para outras disciplinas compatíveis com a sua formação quando não houver
justificadamente, turmas específicas para esta disciplina.
O Artigo 5º afirma que Ensino Religioso deve ser de caráter plural e de matrícula
facultativa, priorizando inicialmente as escolas de turno único integral.
No Artigo 7º SME23 ficou com a obrigação de afixar nas escolas municipais onde será
implantado Ensino Religioso, cartazes de fácil visualização de tamanho mínimo A3 com a
seguinte informação: “Aos Senhores Pais ou Responsáveis, a Disciplina Ensino Religioso é
de matrícula facultativa, conforme o §1.º do art.210 da Constituição Federal.”
No Artigo 8º, o poder executivo ficou autorizado a regulamentar os procedimentos que
sejam necessários em complemento que se trata esta lei.
Já no Artigo 9º, as despesas que esta Lei precisar serão atendidas no orçamento anual
do poder executivo. Foram autorizados também remanejamentos orçamentários para que a Lei
seja cumprida.
22

Professor de Ensino Religioso Afro: nome oficial, dado pela SME, dos professores que trabalham com as
religiões de matriz africana.
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SME: Secretaria Municipal de Educação.
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Em anexo a lei número 5303/2011, foi declarada que a habilitação mínima do
professor de Ensino Religioso é de nível superior completo com qualquer licenciatura plena.
A carga horária é de 16 horas semanais. A área de atuação deste profissional deverá ser em
unidades escolares de ensino fundamental da rede pública do Sistema Municipal de Ensino.
Em um subtítulo do anexo do mesmo documento chamado de Responsabilidade
Genérica, lemos que o professor deverá: planejar, executar e avaliar com os outros
profissionais da unidade escolar favorecendo uma convivência fraterna e harmoniosa na
escola e em diferentes espaços sociais.
Em seguida o anexo II informa os padrões de vencimento da categoria funcional de
Professor de Ensino Religioso.
Já no Edital da Secretaria Municipal de Administração número 63, de 02 de março de
2012, no item 4 “Das Atribuições, definido como Responsabilidade Genérica na lei
5303/201), o professor deve preparar o aluno para aceitar a diversidade e conhecer a
transcendência a partir da religião.

Deve manter-se atualizado com relação aos

conhecimentos referentes à especialidade docente. O professor deve responsabilizar-se pelo
planejamento e pelo material utilizado nas atividades pedagógicas. Precisa conhecer o
Conteúdo Programático do Ensino Religioso a partir das orientações de sua autoridade
religiosa. O comportamento do professor deverá ser idôneo e coerente com os valores ditos
preconizados pelo Ensino Religioso. Colaborar com a proposta pedagógica da unidade
escolar. Cumprir com as orientações da direção da escola e da Secretaria Municipal de
Educação. A docência deve ser exercida dos anos iniciais e finais do ensino fundamental.
Ainda no item 4 Das Atribuições, o professor deve promover a interação com os demais
profissionais da unidade escolar para a construção coletiva do projeto político- pedagógico e
que se garanta a inserção dos valores morais, éticos e espirituais em todas as ações e espaços
ditos de convivência. Deve também demonstrar interesse e compromisso com a chamada
formação continuada. Promover os valores éticos e inerentes a todas as manifestações
religiosas. É atribuição de o professor contribuir para a formação de um aluno crítico,
solidário, competente, autônomo e protagonista da construção de uma cultura de paz.”
Este edital utiliza palavras conceituais que deveriam ser estudadas a fundo, pelo que
significam, mas também pelo que contradizem. Falarei do item 4 porque considero que ele
evidencia a incoerência fundamental para nossa crítica a uma disciplina de Ensino Religioso
nas escolas públicas. E é preciso anunciar essa crítica para seguirmos honestamente com a
pesquisa. O item citado diz que "o professor deve preparar o aluno para aceitar a diversidade e
conhecer a transcendência a partir da religião". Começarei pela palavra "transcedência"
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porque encaminha melhor a discussão que pretendo deixar aqui. De acordo com o dicionário
Houaiss, transcendência está ligada a uma "superioridade

de inteligência; perspicácia e

sagacidade, mas também está ligada a tradição metafísica da filosofia, tendo caráter inerente
a um princípio ou ser divino que ultrapassa radicalmente a realidade sensível, e com a qual
mantém, em decorrência de sua perfeição e superioridades absolutas, uma relação de
soberania e de distância. Como vimos, o edital menciona que o professor deve preparar o
aluno para aceitar a diversidade
Em suas muitas pesquisas sobre a questão da diversidade, Candau (2011), afirma que
as diferenças culturais - étnicas, de gênero, orientação sexual, religiosas, entre outras – se
manifestam em todas as suas cores, sons, ritos, saberes, sabores, crenças e outros modos de
expressão. Para esta pesquisadora, as questões colocadas são múltiplas, visibilizadas
principalmente pelos movimentos sociais, que denunciam injustiças, desigualdades e
discriminações, reivindicando igualdade de acesso a bens e serviços e reconhecimento
político e cultural. De acordo com Candau, no âmbito da educação, também se explicitam
cada vez com maior força e desafiam visões e práticas profundamente arraigadas no cotidiano
escolar. "A cultura escolar dominante em nossas instituições educativas, construída
fundamentalmente a partir da matriz político-social e epistemológica da modernidade, prioriza
o comum, o uniforme, o homogêneo, considerados como elementos constitutivos do
universal. Nesta ótica, as diferenças são ignoradas ou consideradas um “problema” a
resolver". (Candau, 2011, p. 241).
Neste mesmo trabalho, Candau realiza um importante diálogo com Sacristán, citando
o pesquisador espanhol:

Uma das aspirações básicas do programa pro-diversidade nasce da rebelião ou da
resistência às tendências homogeneizadoras provocadas pelas instituições modernas
regidas pela pulsão de estender um projeto com fins de universalidade que, ao
mesmo tempo, tende a provocar a submissão do que é diverso e contínuo
“normalizando-o” e distribuindo-o em categorias próprias de algum tipo de
classificação. Ordem e caos, unidade e diferença, inclusão e exclusão em educação
são condições contraditórias da orientação moderna. E, se a ordem é o que mais nos
ocupa, a ambivalência é o que mais nos preocupa. A modernidade abordou a
diversidade de duas formas básicas: assimilando tudo que é diferente a padrões
unitários ou “segregando-o” em categorias fora da “normalidade” dominante.
(GIMENO SACRISTÁN, 2001, p. 123-124)

Trouxe essa reflexão porque um dos objetivos apontados pelo edital "o professor deve
preparar o aluno para aceitar a diversidade e conhecer a transcendência a partir da religião", já
me parece completamente paradoxal. "Aceitar a diversidade", ou compreender a riqueza das
diferenças (expressão que nos pareceria melhor), deveria incluir perceber as potências das
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inúmeras maneiras que alunos e alunas possuem para explicar e sentir a vida, sem excluir os
que não possuem religião ou não querem "conhecer a transcendência a partir da religião. A
breve discussão apontada acima reafirma o paradoxo do tema que resolvemos pesquisar e
sinaliza um de seus muitos emaranhados. Proponho seguir com o edital.
“Art.1º Fica criada no Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo do Rio de
Janeiro a categoria funcional de Professor de Ensino Religioso, para atuação exclusiva no
âmbito da Secretaria Municipal de Educação – SME”. O primeiro problema enfrentado pelos
professores de Ensino Religioso relacionado ao edital é a criação desta nova categoria de
professor. A SME não percebeu que o professor desta nova disciplina não se encaixa a
nenhuma categoria existente. Hoje temos o cargo Professor I com nível superior trabalhando
com disciplinas como Lingua Portuguesa, Matemática, Geografia, entre outras, com carga
horária de 16 horas e 40 horas semanais. A mesma possibilidade de carga horária acontece
com o cargo Professor II, que trabalha com as séries iniciais e em alguns casos, na Educação
Infantil. Aos poucos os professores que atuam na Educação Infantil estão sendo substituídos
por Professores PEI, Professores de Educação Infantil. Cito estes cargos existentes porque
nas reuniões que aconteceram com professores de Ensino Religioso e a SME, nenhum
funcionário sabia desta diferenciação. Todos se referiam ao professor de Ensino Religioso
como Professor I, ou como PI como é mais conhecido o cargo.
Figura 1 – Contra Cheque

Fonte: Arquivo pessoal
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O cargo Professor de Ensino Religioso – Religiões Afro assim como os cargos
relacionados aos credos Católico e Evangélico são de carga horária de 16 horas semanais.
Caso o professor não trabalhe mais com o Ensino Religioso como prevê o edital, como
trabalhar dentro da habilitação apresentada no momento da posse do cargo já que Professor I e
Professor de Ensino Religioso são cargos diferentes? Não consegui obter essa resposta. Os
professores que trabalham na SME e são responsáveis por acompanhar esta disciplina, não
sabem a resposta. Veremos mais a frente quem são estes professores.
“O ingresso no cargo de Professor de Ensino Religioso dar-se-á mediante aprovação
prévia em concurso público de provas e títulos, para atuação na rede Municipal de Ensino.
Parágrafo Único - Constará do edital do concurso público que os professores admitidos para
ministrar a disciplina de Ensino Religioso deverão ser aproveitados para outras disciplinas
compatíveis com a formação, quando não houver, justificadamente, turmas específicas para
esta disciplina.” Este trecho é um problema que no meu caso é mais grave. Não sou
professora de disciplina. Sou pedagoga e apresentei meu diploma de nível superior em
Pedagogia mais o diploma de nível médio que equivale à formação do Professor II. Essa
possibilidade existe no edital. A SME também não se atentou que a carga horária mínima do
professor para trabalhar com as séries é de 22 horas e meia semanais. Se o Professor de
Ensino Religioso deve cumprir 16 horas semanais de trabalho e a habilitação do pedagogo só
se encaixa nas séries iniciais, o que fazer com esse profissional caso não tenha turma para sua
disciplina? Não existe resposta.
O Edital que estivemos explicitando até aqui foi publicado no diário oficial do
município do Rio de Janeiro no dia 20 de outubro de 2011. Antes desta publicação
aconteceram ainda dois eventos importantes: o parecer do Conselho Municipal de Educação e
uma audiência pública. O Conselho Municipal de Educação deu um parecer contrario a
implementação do Ensino Religioso, mas esse documento publicado no Diário Oficial do dia
22 de fevereiro de 2011 não impediu que essa disciplina estivesse sendo oferecida mais tarde
nas escolas municipais. Pretendo pesquisar mais sobre o parecer e, irei citar agora um trecho
que justifica a decisão do Conselho.

Como pensar o estabelecimento de conteúdos que respeitem a diversidade cultural e
religiosa, ouvindo entidades civis constituídas pelas diferentes denominações
religiosas, sem que isso represente qualquer forma de proselitismo? A consulta a
essas instituições religiosas poderia ser interpretada como uma forma de ingerência
em matéria que cabe ao Estado? Quais critérios seguir para o oferecimento de
aulas/turmas que levem em consideração a diversidade de credos (ou ausência deles)
dos alunos? Como equacionar a representatividade de credos religiosos e os critérios
oficiais de organização de turmas pautados na relação adulto-criança/jovem?
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Quantos e com que formação deveriam ser os professores credenciados para esse
cargo? O Conselho Municipal do Rio de Janeiro, reafirmando o caráter laico da
escola pública, compreende que o ensino religioso não se constitui em uma área de
conhecimento específica que deva ser tratada nos moldes disciplinares. RIO DE
JANEIRO, parecer nº 04/2011, de 22 de fevereiro de 2011. Conselho Municipal de
educação. Diário Oficial[do Município do Rio de janeiro], Rio de janeiro, RJ.
nº299,24 de abril de 2011. página 16.

1.1 Audiência

A audiência pública do dia 14/06/2011, sobre a contratação para o cargo permanente
de professores de Ensino Religioso do município do Rio de Janeiro estava cheia 24. O objetivo
era discutir o destino da implementação ou não da disciplina Ensino Religioso no Município
do Rio de Janeiro. A comissão de Educação e cultura estava toda completa. Na constituição
da mesa estavam o vereador Paulo Mesina, na época do Partido Verde, que presidia a
audiência, o vereador doutor João Ricardo do Partido Social Democrata Cristão, o vereador
Reimont do Partido dos Trabalhadores, o deputado estadual Marcio Pacheco do Partido Social
Cristão, a então subsecretaria Helena Bomeny, a professora Azoilda Trindade, o representante
da comissão de combate a intolerância religiosa Ivanir dos Santos, a professora Vera Lúcia
Santiago e a representante da Secretaria Estadual de Educação, Maria Bianca Leal da Silva.
O presidente da audiência começou falando sobre a polêmica do Ensino Religioso.
Argumentou que existem pessoas se posicionando contra e a favor ou, que gostariam de
algumas emendas na Lei. Explica que os vereadores pediram mais um tempo suspendendo o
pedido de urgência do projeto. Depois de um escândalo com a compra milionária dos
automóveis Jetta para parlamentares da Casa25, os 51 vereadores preferiram uma audiência
pública primeiro.
A SME fala da proposta do projeto citando a Lei Federal e a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, a LDB 9394/03. Cita uma pesquisa que foi realizada com os alunos da rede
municipal perguntando se gostariam de ter Ensino Religioso nas escolas. Segundo Bomeny,
32% preferem educação para valores ao Ensino Religioso, 33% são católicos, 24%

24

É possível assistir a audiência na íntegra no seguinte endereço eletrônico: http://www.edulaica.net.br/8/som-eimagem/

25

Disponível em: http://www.jb.com.br/rio/noticias/2011/05/20/caso-jetta-volkswagen-vai-devolver-dinheiro-acamara-de-vereadores-do-rio/
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evangélicos, e os demais credos religiosos entre 0% e1%. Justifica que professores só podem
lecionar na rede pública através de concurso público.
Considero 32% um número alto com relação à preferência de uma educação para
valores. Mas afinal, o que são valores? Será que o que tem valor para uma pessoa tem também
para a outra? Caputo, (2012) em uma de suas entrevistas, relata que uma diretora de escola
afirma que as 4 professoras evangélicas que trabalham na escola que dirige, não direcionam o
conteúdo da sala de aula para nenhuma crença específica.
No Houaiss, “valores” são definidos sob diferentes modos. Aqui, deixando de lado
as definições ligadas à economia, temos a idéia de valor interpretado como
qualidade humana de natureza física, intelectual ou moral, que desperta admiração
ou respeito. Qualidade excepcional, talento, habilidade, mestria. Aponta também
para uma importância estabelecida de maneira puramente arbitrária, por meio de
convenção preestabelecida. O reconhecimento de um ponto de vista afetivo. O
dicionário diz ainda: conjunto de traços culturais, ideológicos ou institucionais,
definidos de maneira sistemática ou em sua coerência interna (valores d família, da
tradição...). Do ponto de vista ético, diz Houaiss, valor é um conjunto de princípios
ou normas que, por corporificar um ideal de perfeição ou plenitude moral, deve ser
buscado pelos seres humanos.
A discussão, portanto, é ampla, imensa, gigantesca. Não quero esgotá-la aqui. No
entanto, a partir da fala da coordenadora que diz que o Ensino religioso “passa
valores”, é preciso que sigamos questionando: Que conjunto de normas? De traços
culturais? Quem tem o poder de indicar o que é valorado pela escola e o que não é?
(CAPUTO,2012 p.213.)

Já a professora Vera Lúcia Santiago da Associação de Ensino Religioso Católico
parabenizou o Ensino Religioso plural e confessional, Ivanir dos Santos, representante da
Comissão de Combate a Intolerância Religiosa, lembra que o Estado é laico e que a Lei
10.693/03 deve ser implementada nas escolas. Maria Bianca Leal conta o que considera como
positiva a experiência do Estado do Rio de Janeiro com o Ensino Religioso. Mais de 20
pessoas falaram entre mesa e plenária. Citarei aqui depoimentos que julgo mais significativos
já que muitas pessoas se repetiam em sua oportunidade de defender ou não a contratação de
professores para esta disciplina.
Azoilda Trindade, apesar de não ser uma especialista em religião, começa dizendo que
conhece o lugar escola sendo ativista da luta contra o racismo e uma estudiosa dos cotidianos.
Em função do caminho que contempla e a plenitude da vida, não admite como educadora, que
ser humano nenhum exclua ou hierarquize a escola, não crendo na possibilidade da escola ter
o Ensino Religioso. Ela não nega a existência desta disciplina de modo oficial ou não. Lembra
que nos cotidianos das escolas estão inseridos temas religiosos como a Páscoa, murais com
mensagens bíblicas orações como o pai nosso e crucifixos. Afirma que a fé influencia na
forma do sujeito ver o mundo. O fato de a matrícula ser facultativa já marca uma diferença
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quando é dito que venha se quiser e quando quiser. A Lei de Diretrizes e Bases de nº 9394/96
em seu Artigo 33 cita o Ensino Religioso.

Art.33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação
básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de
ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil
vedadas quaisquer formas de proselitismo. (Redação dada pela Lei n° 9.475 de
22.7.1997)
§1° Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos
conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e
admissão dos professores. (Incluído pela Lei nº 9.475,de22.7.1997)
§ Os sistemas de ensino ouvirão entidades civil, constituídas pelas diferentes
denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso.
(Incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997)

Segundo professora Azoilda26, se não enfrentarmos isso reproduziremos estigmas,
intolerância e invisibilidade. Ressalta que quem é de religião de matriz africana sabe que não
está tudo bem e o ensino público não deveria ser confessional.
Já para o pastor Joaquim de Paula Rosa, representante da OMEBE (Ordem dos
Ministros Evangélicos no Brasil e no Exterior), o ER cumpre o papel da antiga disciplina
Educação Moral e Cívica, Para o padre Paulo Romão o Ensino Religioso confessional e plural
é o exemplo da democracia. Afirma que todos possuem um único Pai criador e senhor de
tudo. Que princípios, valores básicos e, diferenças são secundárias já que somos todos irmãos.
A senhora Daiana Cupermer denuncia que a prefeitura teria feito reuniões e não
convidou a comunidade judaica. Posiciona-se contrária ao projeto de Lei. Em 26 de maio de
2002 foi produzido um documento chamado de Resolução nº 1 do Conselho Unificado do
Movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro sobre p Ensino Religioso nas escolas
Públicas do Estado do Rio de Janeiro.27
Segue abaixo, trecho da resolução sobre o posicionamento oficial da religião Espírita
que julgo fundamental para tal entendimento.

II - CONSIDERANDO QUE: a) Cabe indiscutivelmente à família a formação
religiosa dos filhos, por não ser função da Escola; b) que caso a família não tenha
condições de desempenhar essa tarefa, deverá buscar nos Centros Espíritas o apoio
indispensável nesse sentido; e c) que o Movimento Espírita do Estado do Rio de
Janeiro está preocupado e se dispõe a contribuir com as atividades educacionais.
RESOLVE DELIBERAR a) Colocar à disposição do Governo Estadual e
26

27

Azoilda Loreto Trindade foi a primeira professora que me apresentou a Lei 10.639/03 que fala sobre História e
Cultura Afro brasileira. Ela era quem acompanhava a formação A Cor da Cultura que já expliquei
anteriomente. Contribuiu muito no combate ao racismo e na educação brasileira. No dia 13 de setembro de
2015 a professora Azolida, carinhosamente conhecida como Zô, faleceu.
Disponível em: http://www.gper.com.br/noticias/c66c293c88fdc5fb621fe2c405dfbcc3.pdf
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Municipais os Departamentos de orientação religiosa para a Infância e Juventude da
rede federativa estadual – formada pelas Instituições Espíritas -, de modo que os
alunos da rede pública sejam encaminhados ao Centro Espírita mais próximo da
Escola quando optarem pelo Ensino Religioso Espírita, bastando para isso entrar em
contato com a União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro –
USEERJ ou a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro – FEERJ; pelos
telefones (0XX) 21 2224-1244 ou (0XX) 21 2620-3663, pelo fato do Movimento
Espírita não dispor de Institutos de Formação Religiosa conforme exigido no artigo
2º, inciso II, da Lei Estadual nº 3.459, de 14.09.2000. b) Não credenciar Professores
Espíritas para participar do ensino religioso confessional remunerado pelo fato de os
Espíritas terem como norma de conduta em todas as atividades exercidas “O DAI
DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES”, recomendado por Jesus,
podendo, entretanto atuar como Voluntário em todas elas, tanto as de ordem
administrativa como as doutrinárias, como por exemplo, o Projeto Federal “Amigos
da Escola”, sendo que a indicação seria feita pelo órgão de Unificação local. a)
Desenvolver a Campanha do Culto do Evangelho no Lar, para os pais orientarem
seus filhos espiritualmente, utilizando, para isso, o folheto publicado pela USEERJ e
a série Melhor é Viver em Família, onde é desenvolvido um programa de ensino e
de atividades apropriadas às crianças no Culto. d) Desenvolver campanha de
esclarecimento junto aos pais quanto à não obrigatoriedade do Ensino Religioso nas
Escolas. e) Doar livros, através dos órgãos de Unificação, para as Bibliotecas das
Escolas da rede pública estadual e municipais, destinados às crianças e aos jovens.
Rio de Janeiro(RJ), 26 de maio de 2002 GERSON SIMÕES MONTEIRO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO
ESPÍRITA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O cigano Mio Vacite disse ter a impressão de que algumas falas afirmam que a falta de
religião pode transformar um cidadão em um marginal. Pergunta também quem vai garantir
que o professor não direcione sua aula para suas percepções religiosas? O deputado Carlos
Caiado do Democratas diz que o Ensino Religioso faz parte de uma educação evolutiva.
Perguntou para a subsecretária de Educação do município do Rio de Janeiro o motivo do
governo não ter acatado o parecer do Conselho Municipal de Educação. A senhora Bomeny
responde que não é verdade que o CME em seu parecer tenha excluído a possibilidade de
Ensino

Religioso

nas

escolas.

Pelo

contrário.

Segundo

Bomeny,

havia

uma

inconsticionalidade sobre o tema. O CME achou prudente que se aguardasse essa decisão até
porque a rede municipal de educação é enorme para organizar e oferecer o Ensino Religioso,
e por isso, segundo seu representante, é preciso muito critério e cuidado. O referido parecer
teria uma constituição de prudência. Enquanto isso a Secretaria de Educação realizou uma
pesquisa para a sua organização. Bomeny afirmou que de forma alguma o CME se posiciona
contra o Ensino Religioso.
Ainda durante a audiência, Amanda Mendonça se apresentou como estudante de
Educação na Pós Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela analisa três
pontos que considera fundamentais nas falas entre eles, a confessionalidade, perguntando se a
SME disponibilizaria um professor para dar aula para um único aluno. Amanda Mendonça
disse acreditar que não seria possível. Questionou a pluralidade e cita sua vivência com o
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material disponibilizado para o Ensino Religioso do Estado do Rio de Janeiro. Amanda ainda
afirmou que o tema do material era a campanha da fraternidade do ano de 2010, que é
organizada pela igreja católica. Questionou também se realmente o Ensino Religioso é sempre
facultativo já que muitas vezes, o diretor não tem outra atividade para oferecer ao aluno que
não está em sala de aula. Pergunta o porquê de cumprirmos a Lei só nos trechos é destacado o
interesse pessoal, afirma que os valores religiosos estão interferindo nas políticas
educacionais. Amanda Mendonça em sua pesquisa de Mestrado analisou também o início da
proposta da disciplina Ensino Religioso no município do Rio de Janeiro.

O segmento que defende o ensino religioso confessional vê nessa modalidade a
solução para a ausência de valores ético-morais na sociedade. Cabe destacar que
todos aqueles que defenderam o ensino religioso confessional no Rio de Janeiro
eram, em sua maioria, católicos e faziam um paralelo entre confessionalidade e o
cristianismo. O ensino religioso confessional, para eles, seria capaz de interferir
positivamente na formação da personalidade e do caráter dos alunos. O ex-cardeal
arcebispo do Rio de Janeiro, Eugênio Sales (2000), afirmou que “o único remédio
para a sociedade é o ensino dos princípios morais do cristianismo”. (MENDONÇA,
2012, p. 69)

Florinda Lombardi, representante do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação
SEPE, também estava na audiência. Acredito que sua participação foi tão importante como a
dos demais presentes. Contudo, optei por trazer mais de sua fala por entender que ela tocou
nas contradições e posições que também percebo e defendo.

Primeiro gostaria de dizer que acho muito importante o fórum especialmente para
que os credos, e as representações posam debater e fazer suas avaliações. Seria bom
que o fórum permanecesse. Segundo que eu lastimo que o sindicato que representa a
categoria de professores do Rio de Janeiro na maior rede de educação da América
Latina não esteja representada na mesa. Neste final de plenário eu vou tentar tecer
alguns comentários. Nós tivemos agora um congresso no final do mês e nosso
sindicato reafirmou a posição de defesa da escola pública, gratuita, democrática, de
qualidade e laica. Quero dizer inclusive que a discussão continua torta. Ela foi torta
na Assembléia legislativa quando o Deputado Carlos Dias, que já se retirou,
apresentou o projeto que na época o Governador garotinho sancionou. A discussão
não é quem está representado ou não, se é proselitismo ou não, se é confessional ou
não. Enfim: a discussão é se nós defendemos a escola pública laica e o estado laico?
Se nós sabemos o que significa Laicismo? Me permito dizer inclusive que está
instituição aqui, ao ouvirmos dizer veemente a defesa de alguns parlamentares e, o
prefeito do Rio de Janeiro encaminhar para cá um projeto instituindo o ER na escola
pública, não estão sendo laicos. Não estão defendendo o princípio laico do Estado. É
verdade que as pessoas pagam para ter ER nas escolas particulares. Públicas não. A
escola pública já detém um espaço democrático que eu ouso dizer que com a
instituição do ER, ela perde a democracia. A experiência de quem vivencia isso no
estado, não será diferente no município do Rio de Janeiro. Pelas mesmas condições
de uma relação conflituosa. A escola não é esse espaço. A escola é espaço de saber.
O educador ensina o aluno a contestar, a criticar, a investigar. A gente não ensina o
aluno a ter fé que 2 + 2 são 4. Ele pode inclusive recriar essa informação. Eu quero
perguntar inclusive, com todo o respeito, se as instituições religiosas estão se
sentindo ineficazes? É um absurdo que queiram transferir para a escola as mazelas
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da humanidade (aplausos). É um absurdo fazer da escola redentora como diz
Amanda que bem tem nos interpelado. Nós não somos redentores dos problemas da
humanidade, da violência, da pobreza, da miséria, dos conflitos familiares. Nós
educadores entendemos que é de fórum íntimo optar pela sua religião ou não
religião. Cabe a família o papel da orientação religiosa. O nosso papel aqui é
conclamar os verdadeiros democratas desta cidade que é caixa de ressonância para o
mundo. Essa praça aqui já abraçou inúmeras manifestações em defesa da
democracia do país. Desde as Diretas Já até a cassação do Presidente. Queremos
conclamar a todos que se juntem em defesa da escola pública laica. Não pode ter ER
já que o laicismo é ferido nisso. Esta separação garantida na Constituição precisa ser
preservada. Verba pública tem que ir para a escola pública. Não é para os credos
religiosos difundirem suas visões dentro da escola pública. Para isso já temos
igrejas. E a gente sabe que essa falta de permissão para que outros credos participem
se quer existe na sociedade. A briga é essa. Na sociedade nos juntarmos a luta em
defesa a liberdade religiosa. Mas pela preservação da escola pública esse fórum aqui
deveria sim estar discutindo os 12 bilhões ou mais que o município do Rio vai gastar
pagando professores de ER. Deveríamos de discutir porque só aplicou 18% no ano
passado (aplausos). Por que não aplica 42% como esta câmara aqui já aprovou e o
município já aprovou e aplicou uma vez? Por que não se discuti a falta de
professores quando estamos criando agora cargo para 600 professores? No
mínimoprecisaríamos ter o triplo para garantir a tal diversidade religiosa. Não há
funcionários como inspetor de alunos. As merendeiras estão sendo chamadas agora
oriundas de um concurso de 480 profissionais porque a lei está exigindo. Não há
creche para todas as pessoas. Existem muitas outras discussões sérias a serem feitas
aqui que vão sem garantir a qualidade do ensino que precisamos. Como conseguir a
qualidade que os professores precisam com esse salário base de R$ 1035,00
garantindo seu dia a dia já que se quer conseguem pagar ou comprar livros para
atualização. Essa é a discussão na qual a câmara de vereadores na qual eu tenho
orgulho de ter pertencido um dia, deveria estar fazendo. Não é a escola que vai
resolver o problema da falta de democracia que há no dia a dia. Finalmente gostaria
de conclamar que procurem os professores, os alunos, os pais dos alunos que se quer
sabem desta discussão. Que essa casa vote contra a este projeto. Faremos fileiras
para revogar o que a LDB diz sobre o ER na escola que foi um erro fruto daqueles
que tinham interesse de fazer isso. Enfim , ninguém falou aqui que será um gasto
público custear isso. O grande problema da escola pública são as verbas mal
aplicadas, verbas mal dirigidas, verbas que se quer são informadas para nós. Isso o
SEPE, Sindicato estadual dos Profissionais da Educação quer contar com a câmara
dos vereadores e todas as representações religiosas e não religiosas também.
(LOMBARDI, 2011).

Luis Antônio Cunha, professor que há muito se dedica a compreender as relações entre
Estado e Igreja, em particular, na educação, disse estar chocado porque a maior parte das
inscrições para a fala na Câmara trata de outros assuntos que não é o projeto da criação de um
quadro permanente para professores de Ensino Religioso. Como membro do Conselho
Nacional de Educação, explicou que o Conselho recebeu a indicação de analisar a situação
anômica do Ensino Religioso nas escolas do Brasil. Anomia para ele no sentido de falta de
legislação adequada e contradição das diferentes legislações sobre o tema. Ressaltou, ainda, o
estranho fato de o Ensino Religioso ser a única disciplina escolar mencionada na Constituição
brasileira desde 1934. Nunca foi preciso estar na Constituição a Matemática, Língua
Portuguesa, a História do Brasil. O pesquisador sugere que a Câmara não tenha pressa na
aprovação deste projeto. Afirma que foi uma vitória do bom senso a suspensão em caráter de

34

urgência a votação. Pede ao presidente da mesa que espere a deliberação do Conselho
Nacional de Educação para contribuir com a decisão. Presidente da audiência, Paulo Mesina,
afirmou que iria aceitar a se pronunciar.

Embora esteja prevista pela Constituição como disciplina optativa, cujo conteúdo é
alvo de sérias e profundas disputas no campo educacional, no campo religioso e no
campo político, o enquadramento dos professores de Ensino Religioso é que dá o
tom de tudo o mais. Ao invés de ser o resultado de uma discussão aprofundada sobre
o que essa disciplina deve ser, se é que deve existir nas escolas públicas brasileiras;
ao invés de se elaborarem alternativas pedagógicas signficativas para os alunos que
não optarem pelo Ensino Religioso, os municípios, os estados e até a União se
apressam em elaborar leis determinando normas para o magistério do Ensino
Religioso e em realizar concursos para o preenchimento das vagas avidamente
disputadas.(CUNHA, 2014, p. 1)

Temos acompanhado a trajetória do professor Luiz Antonio Cunha, tanto em sua
militância política a respeito da laicidade, como também sua produção teórica sobre o tema.
Mesmo com o parecer do Conselho Municipal de Educação e todas as opiniões
divergentes na Câmara Municipal de Vereadores, o poder executivo aprova quatro meses
depois, por decreto a Lei ordinária número 5303 de 19 de outubro de 2011 que cria no quadro
permanente do poder executivo do município do Rio de Janeiro a categoria funcional de
Professor de Ensino Religioso e dá outras providências. O fato de o prefeito Pedro Paes ter
criado a categoria funcional de Professor de Ensino Religioso evidencia a encenação
“democrática” de uma audiência pública e de um parecer do Conselho Municipal de Educação
que, apesar de contrários, não serviram para nada.
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2 AS VIVÊNCIAS DE UMA PROFESSORA DE ENSINO RELIGIOSO AFRO

Antes mesmo de começar a dar aula, todo mundo que descobria que eu iria trabalhar
com essa disciplina, fazia a mesma pergunta: um professor de Ensino religioso Afro dá aula
de que? Algumas situações eu guardo na memória. No dia que fui passar pela perícia médica,
fiquei sentada por horas intermináveis. Encontrei uma colega do Ensino Médio esperando a
liberação de sua licença maternidade. Ela perguntou se fui aprovada em algum concurso do
município do Rio de Janeiro. Em seguida queria saber como era dar aula de Ensino Religioso
Afro. Respondi que ainda não sabia. E quanto mais eu tentava explicar, mais ela perguntava.
Tratei de mudar o rumo da prosa já que não saber o que iria fazer já estava me constrangendo.
Para piorar a situação um médico pergunta bem alto em frente às cadeiras onde os candidatos
aguardavam suas perícias: Quem é de Afro ai? Eu e mais uma meia dúzia levantamos o braço.
O médico começou a dar gargalhadas. Depois de alguns segundos de risos ele perguntou: Mas
vocês vão dar aula de que? De bater tambor? Eu olhei para os lados e todos estavam calados
com olhares desconfiados. Levantei um pouco os ombros e inclinei a cabeça para o lado. Sem
querer acredito ter respondido que não sabia. O médico dá um leve tapinha no ombro de outro
médico e diz:” Tinha que ser o seu patrão inventando moda!” Ainda bem que o médico que
fez a minha perícia não foi ele. O que eu iria responder caso ele me fizesse alguma pergunta
parecida? Ufa! Passei dessa! Já fiquei pensando quantas vezes teria que justificar o que eu não
sabia. A esse respeito, Ana Maria Cavaliere em seu artigo O Mal Estar do Ensino Religioso
nas Escolas Públicas, traz a discussão do caráter confessional desta disciplina.

A descrição contida na Lei n3, 459 é clara quanto ao caráter confessional do ensino
religioso. Entretanto, a falta de infra-estrutura que propicie a sua efetivação, ao lado
da reelaboração de significados feita pelos profissionais da educação relativa aos
objetivos dessa disciplina, tem levado a uma prática muito distante do estipulado
pela lei. (CAVALIERE, 2007, p. 314)

Na 4ª CRE escolhi a Escola Municipal Mônica Santos. Era mais perto de casa.
Cheguei com um papel nas mãos para me apresentar na escola. Procurei a secretaria e me
apresentei como professora de Ensino Religioso. Não deu tempo de falar a palavra Afro. As
cinco mulheres que estavam na secretaria ficaram felizes. Entreguei o documento e falei que o
nome completo da minha função. Na mesma hora uma das mulheres que depois se
apresentaram, perguntou com tom de espanto se eu estava ali para trabalhar valores. Expliquei
que o concurso que fiz era confessional. A diretora ficou exaltada falando que não era
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possível. Que o prefeito vivia inventando e a escola que teria que resolver o problema. A
diretora foi logo se desculpando dizendo que não era nada comigo, que na escola não tinha
preconceito. A auxiliar de secretaria falou em seguida que na escola não tinha aluno Afro.
Elas começaram discutir como se eu não estivesse ali.
Quando elas perceberam que eu estava em silêncio vendo aquele tumulto, eu pude
dizer que fiz o concurso, passei e estava na escola para trabalhar, mas não havia recebido
nenhuma orientação. Resolveram se apresentar. A diretora é a professora Aparecida, a
diretora adjunta Cláudia, a coordenadora pedagógica Luzimar, a auxiliar de secretaria Iara e a
secretária Telma. A diretora adjunta disse que eu poderia ir para casa e na próxima semana ela
estaria com as orientações sobre a minha função na escola. Fui para casa sem saber
exatamente o que estava sentindo.
A recepção não foi calorosa como costuma ser quando chega um professor novo em
uma escola. Geralmente a equipe da direção gosta de ter muitos profissionais dentro da
escola, só que o nome Afro não agradou. Não havia começado o trabalho e já estava cansada
de tanta explicação para algo que não foi explicado. Teria o nome Afro o poder de salientar a
falsa democracia racial brasileira? Teria a menção do Ensino Religioso Afro acionado o
racismo dos professores? Particularmente no Brasil que é um país tão diverso e historicamente
seleciona vantagens para o branco em relação ao negro. Me perguntei se ao invés de Afro,
dissesse católico se os valores que eu trabalharia seriam questionados e se a recepção seria a
mesma.

Para ser racista, coloca-se como postulado fundamental a crença na existência de
“raças” hierarquizadas dentro da espécie humana. De outro modo, no pensamento de
uma pessoa racista existem raças superiores e raças inferiores... Cientificamente a
realidade da raça é contestada política e ideologicamente e esse conceito é muito
significativo, pois funciona como uma categoria de dominação e exclusão nas
sociedades multirraciais contemporâneas observáveis. (MUNANGA, 2009, p. 15)

É preciso compreender o racismo presente no Brasil como silencioso e cruel já que
seleciona brancos, clareia pretos ao ponto das pessoas não conseguirem perceber e aceitar sua
existência. Fiquei imediatamente pensando que é muito necessário que a escola reconheça as
desigualdades, como por exemplo, a negação do nome Afro que remete ao negro e, de pele
preta no Brasil é batalhar contra o racismo velado. Esta questão será refletida mais adiante.
Na Escola Municipal Mônica Santos, continuei sem orientação do que trabalhar desde
a minha posse em setembro de 2012. Fiquei alguns dias de setembro na escola e entrei de
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licença28. Em novembro, quando voltei para o trabalho, continuei na sala dos professores até o
final do ano letivo. No Ciep onde complementava minha carga horária, trabalhei no reforço
escolar do sexto ano experimental com matemática. Na verdade ficava com a turma inteira
porque não tinha professor para ficar nesta turma. Era o dia do planejamento da professora
regente destes alunos. Foi um acordo com a direção que já era minha conhecida. Era melhor
do que não fazer nada. Em 2013 tive duas turmas de alunos de Ensino Religioso Afro. Uma
turma com um aluno, outra turma com três alunos. Dava aula de reforço para alguns alunos
que não sabiam ler e escrever. No Ciep continuei com as aulas de matemática. Eu trabalhava
todo o conteúdo. Não era reforço escolar. Assumia a disciplina Matemática como professora.
Em 2014 pedi para sair do Ciep. Além de muito perigoso por conta dos constantes conflitos
entre militares e traficantes, o trânsito ficou muito ruim com as obras que estavam
acontecendo na região do bairro da Penha. Continuei na Mônica Santos, que é minha escola
de origem29 e, fui complementar a carga horária na Escola Municipal Bruno Grecovs, no
bairro Brás de Pina. Nesta escola tive três alunos e trabalhei com oficina do folclore na
Educação Infantil e nas Classes Especiais30. Mais a frente irei descrever melhor como foi esta
experiência. Me perguntava constantemente o gasto do poder executivo conosco, professores
de Ensino Religioso, para trabalhar com poucos alunos e encobrir falhas educacionais com
aulas de reforço com profissionais que muitas vezes nunca trabalharam com crianças
pequenas. Caputo (2012) já denunciava os gastos do ER. Em 2014 a pedido do grupo de
pesquisa a Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia,
Religião e Procedência Nacional, pediu para a Secretaria Estadual de Educação a atualização
dos dados referentes ao custo do Ensino Religioso. De acordo com a Secretaria Estadual de
Educação a despesa com o Ensino Religioso chegava a 16 milhões anuais em 2001 e em 2014
era o mesmo.

Um exemplo era meu colega, Marcos, professor de Ensino Religioso

Evangélico com licenciatura em matemática. Este professor sempre trabalhou com
adolescentes. Hoje trabalha com reforço escolar de crianças com dez anos de idade. Ele nunca
aprendeu a trabalhar com essas crianças que precisam de profissionais experientes já que
estão com dificuldades no aprendizado. O município paga professores de Ensino Religioso
que tem como a maior parte de seus alunos, crianças encaminhadas para reforço escolar. Um
gasto muito grande.
28

Tomei posse do cargo de Professora de Ensino Religioso Afro em 3 de setembro de 2012. Dia 17 de setembro
do mesmo ano entrei de licença para acompanhar meu marido que fez uma cirurgia no cerebelo.

29

Escola de origem: onde a matrícula está. Não podemos nos desvincular dela.

30

Turma de alunos com distúrbios, síndromes, doenças psíquicas ou neurológicas.
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Outro ponto importante é que a Lei não respeita a peculiaridade da Umbanda e do
Candomblé e suas autoridades religiosas. Cada comunidade de terreiro31 tem seu líder
religioso. Tenho como afirmar isto por participar de comunidade de terreiro desde a minha
infância. No terreiro se aprende com os cotidianos, os ensinamentos baseados na oralidade.
Alguns terreiros são ligados a diversas federações que tratam da legalização do espaço. A
maior autoridade em um terreiro é a figura que popularmente é chamado de Pai ou Mãe de
santo. Até porque, os terreiros são organizados como uma estrutura familiar: pai, mãe, filhos,
tios, primos, avós de santo. Não é como a igreja católica, por exemplo, que seus espaços
religiosos estão ligados a um líder. No caso do Ensino Religioso do município do Rio de
Janeiro, foi escolhida a federação mais antiga. A União Espírita de Umbanda do Brasil
fundada em 1939. Portanto, a Umbanda e o Candomblé são instituições específicas com
regras diferentes de religiões.
Como um professor pode facilitar que a escola seja um espaço onde não exista conflito
como sugere o edital?32 Não só na escola, mas em diferentes espaços sociais? Estou de
acordo quando Cavaliere afirma que o Ensino Religioso está sendo utilizado como ferramenta
de controle social.

O argumento mais freqüente utilizado por aqueles professores que justificam ou
defendiam a presença do ER nas escolas baseava-se na idéia de que ele poderia atuar
como força integradora para “essa geração quase perdida”. Tudo isso favorece a
interpretação de que o ER está sendo visto pelos profissionais da educação como
recurso para enfrentar os problemas de violência, indisciplina e conflitos na escola,
ou seja, como solução emergencial para o clima de desagregação dos princípios de
solidariedade e convivência social que é fortemente sentido nas instituições
escolares. (CAVALIERE, 2007, p. 313)

Também é possível conversar com Caputo (2012) sobre como as crianças sofrem com
a discriminação por serem do Candomblé33. Os terreiros são frequentados por várias crianças.
Onde estas crianças estudam? já que o número de alunos que se declaram da Umbanda e do
Candomblé é tão reduzido? Esta é uma questão histórica no Brasil que envolve preconceito e
discriminação não só com a religião.

31

Comunidade de terreiro. Todas as pessoas que freqüentam o espaço religioso da Umbanda ou do Candomblé.

32

Algumas frases aparecem como prescrição. Estas frases são retiradas do edital de ER.Não acredito em
prescrições no processo educativo e nem em um escola sem conflitos. O problema não é o conflito é a
discriminação. Eliminar o conflito é eliminar a potência da educação.

33

A professora doutora Stela Guedes Caputo conta em seu livro: Educação nos terreiros e como a escola se
relaciona com crianças de candomblé, como é doloroso o sofrimento destas crianças que são discriminadas
por sua religião.
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Luana não é a única criança de terreiro que segue seu caminho na religião que ama.
Ela e tantas outras crianças de candomblé vão construindo uma grande autoestima e,
sobretudo no caso de crianças negras, um imenso orgulho de sua cor. Mas... no meio
do caminho tem a escola, tem a escola no meio do caminho. Como vimos vários
depoimentos apontaram o que vamos discutir melhor nesta segunda parte do livro: a
maioria das crianças ao serem discriminadas, sentem vergonha e inventam formas de
se tornarem invisíveis.A principal delas é esconder os artefatos religiosos, os
preconceitos do culto, a fé, a cultura.Isso acontece em diversos espaços,e mas, de
acordo com depoimentos, a escola é “o pior deles”. (CAPUTO, 2012, p. 197)

Candau (2016) afirma que a diferença, em muitos momentos, é associada dentro da
escola como um problema a ser resolvido. A escola encara a diferença muitas vezes como um
défcit cultural que deve ser resolvido. De forma preconceituosa, a diferença é associada a
vulnerabilidade social, a comportamentos que estão fora do padrão associado como
“normalidade”. É por isso que essa pesquisadora assume uma concepção intercultural de
educação. Concepção com a qual também concordamos e que, ao que nos parece, o Ensino
Religioso não ajuda a desenvolver.

Dentre as diversas concepções de educação intercultural que atravessam a literatura
sobre esta temática, assumimos a perspectiva da interculturalidade crítica e
sublinhamos algumas de suas características: promove a deliberada inter-relação
entre diferentes sujeitos e grupos socioculturais de uma determinada sociedade;
neste sentido, esta posição se situa em confronto com todas as visões
diferencialistas, assim como com as perspectivas assimilacionistas; por outro lado,
rompe com uma visão essencialista das culturas e das identidades culturais; concebe
as culturas em contínuo processo de construção, desestabilização e construção; está
constituída pela afirmação de que nas sociedades em que vi os processos de
hibridização cultural são intensos e mobilizadores da construção de identidades
abertas, o que supõe que as culturas não são puras, nem estáticas; tem presente os
mecanismos de poder que permeiam as relações culturais, assume que estas não são
relações idílicas, não são relações românticas, estão construídas na história, e,
portanto, estão atravessadas por conflitos de poder e marcadas pelo preconceito e
discriminação de determinados grupos socioculturais. Uma última característica que
gostaria de assinalar diz respeito ao fato de não desvincular as questões da diferença
e da desigualdade presentes hoje de modo particularmente conflitivo, tanto no plano
mundial quanto em diferentes sociedades. (CANDAU, 2016, p. 346)

2.1 Macumba é o jogo de futebol que o professor da Vila Cruzeiro marca sempre um
golaço.

Tenho uma matrícula antiga no município de Nova Iguaçu e em 2010, fui chamada
para um concurso que fiz há anos que para o município do Rio de Janeiro. Já havia trabalhado
na Vila Cruzeiro como professora do primeiro segmento. Nesta escola, alguns professores
frequentavam terreiros de Umbanda ou Candomblé. Como os alunos eram evangélicos e a
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maioria com parentes envolvidos com o tráfico local, a escola possuía um código para falar de
macumba. Era o futebol. Não sei o motivo. Mas quando tinha uma macumba o assunto era:
fui assistir futebol ou fui jogar futebol, está tendo futebol durante a semana toda. Com o
tempo aprendi os códigos de quando tinha festa em algum terreiro, quando alguém participou
de um ritual. A diretora que simpatizava com o futebol e assistia sempre, me avisou do
concurso da PCRJ34·. No edital do concurso que foi divulgado no dia 2 de março de 2012, as
vagas oferecidas eram para 45 católicos, 35 evangélicos, 10 espíritas e 10 de religião Afro. No
dia 12 de março aconteceu uma modificação no edital. Os espíritas não estavam mais com
vagas e esse número de vagas passou para os católicos. Portanto os católicos ficaram com 55
vagas, 35 os evangélicos e 10 vagas para os de religião Afro.
Pensei muito. Faço ou não faço? Apesar de não concordar com o Ensino Religioso,
sempre ficava incomoda com o obscurantismo que era produzido nas religiões de matriz
africana. No dia que a diretora me falou sobre o concurso, uma aluna achou na minha mesa o
livro da professora Stela Guedes Caputo, Educação nos Terreiros. A menina deu um berro:
Professora! A senhora é macumbeira? Cruz credo! Está amarrado! E eu respondi: Sou sim.
Sou candomblecista e exijo respeito. Discriminação religiosa é crime. Discriminar é sempre
ruim. Outra aluna no fundo da sala resolveu falar: Tem bandido aqui no morro que é
macumbeiro e ninguém fala nada. Porque a professora não pode ser macumbeira? A minha
avó é. Eu abracei a menina e falei que era muito bacana e gostaria de participar de uma
festividade. O silêncio tomou conta da minha sala de aula. Neste dia só ouvíamos os
helicópteros bem baixo na mata ao lado da escola. Fiquei pensando na aluna que falou sobre a
avó. Tenho certeza que queria gritar que ela era da macumba. Fui para casa pensando muito e
decidi. Fiz a inscrição.A prova aconteceu no dia seis de maio de 2012. Neste dia as pessoas
que trabalhavam na aplicação da prova quando liam a minha opção de credo, me olhavam de
cima para baixo. Pareciam que procuravam alguma marca. Algo que me identificasse como
diferente. Depois da prova a prefeitura anunciou onde deveríamos nos credenciar. Espíritas
não fizeram a prova já que não concordavam em receber salário para pregar sua religião. Os
evangélicos deveriam trazer um documento da OMEBE. O responsável era o Pastor Francisco
Nery. Já os católicos trariam o documento da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de
Janeiro. O responsável era o Padre Paulo Alves Romão. Os denominados Afros deveriam
entregar o documento na União Espírita de Umbanda do Brasil – UEUB. O responsável era o
Senhor Pedro Miranda.

34

PCRJ. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
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Marquei uma entrevista com o Senhor Pedro Miranda. Não entendi por que os outros
responsáveis receberam seus títulos de Pastor e Padre na frente de seus nomes e o
representante Afro era chamado de senhor.

Porque não utilizavam o nome Pai, como

popularmente é conhecido um líder de Umbanda? Senhor Pedro Miranda marcou a entrevista
em seu escritório. Descobri que a UEUB na verdade era o escritório de direito do Senhor
Pedro Miranda, e que a UEUB foi a primeira Federação Umbandista do Brasil. Quando me
apresentei, entreguei as declarações que consegui com a minha Mãe de Santo e com a
federação que pertencia. Seu Pedro nem olhou. Mandou que guardasse. Parecia que de
alguma forma o tinha ofendido. Ele foi me explicando que ali funcionava a federação mais
antiga do Brasil e que ele foi amigo de Zélio Fernandino de Moraes35 Me fez perguntas sobre
toda a minha vida espiritual. Conversou muito. Falou que antigamente tinha preconceito com
relação ao Candomblé e os sacrifícios de animais, até que um dia conheceu e aprendeu com os
mais velhos. Com dificuldades para enxergar por conta da sua idade avançada, ajudei ao
agora Pai Pedro a digitar no computador com letra de fonte bem grande a minha declaração e
inscrição na UEUB. Queria ter ficado mais tempo conversando com ele. Mas o adiantar da
hora não permitia. Precisava encaminhar o documento para a comprovação de títulos.
Chegando no local indicado para a entrega dos títulos, escutei várias perguntas estranhas
via olhos arregalados quando alguém descobria que eu fiz esse concurso. Quando entreguei o
documento comprovando títulos o funcionário leu e fez o sinal da cruz.
Passei em todos os exames e tomei posse na SME. Em seguida fui para 4ªCRE36.
Chegando, a professora Rosa, chefe do setor de Recursos Humanos que pessoalmente fez a
minha lotação em escola. Falar com essa senhora na época era praticamente um milagre.
Como a lotação do Ensino Religioso além de sério, era uma questão que ninguém sabia
encaminhar, foi com a chefe mesmo. Dona Rosa tentou convencer-me de continuar lotada na
Vila Cruzeiro. Consegui argumentar que minha lotação deveria ser mais próxima de casa.
Poucos professores aguentavam permanecer na Vila Cruzeiro. Na verdade, fui lotada na
Escola Municipal Mônica Santos, em Brás de Pina, com a metade dos tempos de aula e a
outra metade complementando no CIEP Brandão Monteiro, onde já trabalhava na Vila
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Zélio Fernandino de Moraes. Fundador da Umbanda por intermédio da entidade que denominou Caboclo das
Sete Encruzilhadas.
4ª CRE. 4ª Coordenadoria Regional de Educação.

42

Cruzeiro. Neste CIEP recebi uma pequena homenagem das colegas de trabalho no final de
uma reunião. Uma faixa com a frase: Eu já sabia, Nem. 37
Figura 2 – Reunião de professores

Fonte: Arquivo pessoal.

2.2 Aplicação da Lei. Minha chegada na escola

Como me apresentar na escola? Como será o início? O que eu vou fazer? O que fazem
professores como eu? Essas são perguntas que me acompanham para começar a trabalhar com
essa novidade.Finalmente chegou o dia de ir para escola. Chegando à Escola Municipal
Mônica Santos, entreguei meu memorando de apresentação. A coordenadora pedagógica me
recebeu. Todos com muita alegria na secretaria falavam frases como: Que bom! Os alunos
estão precisando de Ensino Religioso. Quando surgiu a pergunta: Qual é a sua religião?
Naquele momento percebi que iria ouvir esta pergunta e que várias reações poderiam
acontecer. Respondi que sou candomblecista. E de novo um silêncio. A coordenadora
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Nem é uma gíria que surgiu nas periferias do Rio de Janeiro. É muito comum na Vila Cruzeiro as pessoas
chamarem umas as outras de Nem. É um apelido carinhoso que eu acredito que possa ter surgido da palavra
neném.
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tentando acabar com o desconforto que estava falou: Mas você vai trabalhar valores, não é?
Uma coisa mais plural tipo amor, paz, respeito. Respirei fundo e disse. O Candomblé tem em
seus pilares amor, paz e respeito. Mas estou aqui como professora confessional de religião
AFRO38. Acredito que a coordenadora acabou reproduzindo a expectativa de controle que
muitos professores esperam do Ensino Religioso, com relação ao comportamento dos alunos,
assim como nos remete Cunha em Cadernos de Pesquisa:

Essa disciplina de modo geral, assumida pelos professores que esperam dela uma
ajuda no controle social dos alunos, uma espécie de panacéia a preencher os espaços
vagos pela orientação educacional e pela limitação da atuação da escola (CUNHA,
2007, p. 282).

Continuei dizendo que trabalharia somente com alunos de quarto e quinto ano que se
declararem de religião AFRO, como está discriminado no memorando que a mesma recebeu.
Olhei para os pescoços das pessoas e encontrei pingentes com santos católicos, calendários
com temas católicos na secretaria. Logo a secretária disse que eu não teria aluno. A diretora
começou reclamar do prefeito dizendo que o mesmo inventava histórias e a escola que
resolvesse. A diretora adjunta perguntou que conteúdo eu trabalharia caso tivesse aluno. Eu
não sabia a resposta. Aliás, ninguém sabia nada. Nem os professores de outro credo, nem a
direção, coordenação, a CRE, muito menos a SME.

2.3 E eu sendo paga para nada fazer na escola

Estava com um problema específico. Já tomei posse pedindo licença para acompanhar
meu marido em uma cirurgia. Fiquei duas semanas, eu e o professor evangélico que chegou
também na sala dos professores cumprindo horário. Não fazíamos nada. Trazia um livro de
casa e ficava lendo. Eu e o professor Marcos, o professor evangélico, ficávamos ali em uma
situação constrangedora. Nós éramos um problema. E eu principalmente não aguentava as
caras de alegria com a chegada de professores de Ensino Religioso e depois a decepção de
saber que eu era candomblecista e, que daria aula sobre Umbanda e Candomblé.
Cavaliere (2007) cita sua pesquisa realizada em escolas estaduais do Rio de Janeiro e
trago abaixo um trecho falando sobre esse desconforto com professores e escola sobre o ER.
38

AFRO. Em todos os documentos, o nome da função é professor de ensino religioso AFRO com letra
maiúscula
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De acordo com as declarações obtidas, foi problemática, nas escolas, a receptividade
ao ER e seus respectivos professores. Em todas as unidades escolares houve
estranhamento entre professores e o restante do corpo docente (...). Esse desconforto
estev relacionado, entre outras coisas, ao problema da falta de professores na rede
estadual do Rio de Janeiro, que é crônico e arrasta-se ao longo dos anos. Apesar de
um grande rearranjo feiro em 2004, visando melhor distribuir os professores pelas
escolas, o problema permanece grave. No início de 2006, a Secretaria Estadual de
Educação- SEE- oferece 10 mil vagas para contratação de professores temporários,
pelo período de dois anos, em diversas disciplinas. O ER também foi contemplado
co vagas para professores temporários. Na falta de justificativa, parece ter sido a
pequena quantidade de professores que levou a SEE, na citada reorganização de
20047, a diminuir o número de aulas de história e Ciências, no segmento de 5ª a 8ª
série,de quatro para três horas- aula semanais. Essa diminuição ocorreu no mesmo
momento em que se inseria na grade horária não apenas da 5ª a 8ª série, mas também
do Ensino Médio um aula semanal de ER, já com os professores recémconcursados. A coincidência desses fatos incomodou boa parte do professorado que,
inicialmente não reconheceu bem a nova disciplina e o novo professor. Na grande
maioria das escolas, entretanto, essa inclusão do ER na grade horária significou, na
prática, u tempo vago compulsório para as turmas de 5ª a 8ª série e de Ensino
Médio, já que os cerca de 500 professores contratados nem de longe puderam supri a
necessidade criada. (CAVALIERE, 2007, p. 310)

Fiquei 60 dias afastada da licença. Voltei no final do ano e o professor Marcos
continuava na sala dos professores, lendo, fazendo atividades de outros empregos, olhando a
internet pelo celular. Como pode o município do Rio de Janeiro gastar dinheiro público sem
saber a finalidade? Estava se repetindo a história dos 16 milhões que são gastos no Estado do
Rio de Janeiro. As escolas precisam de profissionais qualificados, dinheiro para material
didático, reformas estruturais e, eu e todos os professores que foram chamados neste concurso
ficamos todos esses meses sem saber o que fazer. Dinheiro gasto para que finalidade? Meses
constrangida porque a escola, os outros professores que viviam atarefados, não ficavam
satisfeitos de saber que enquanto muito se trabalhava, passávamos o dia no ócio, cumprindo a
metade do meu horário nesta escola. Já na Vila Cruzeiro, a diretora precisava de alguém para
ficar em uma turma de sexto ano experimental. Uma turma onde um professor assumiria todas
as disciplinas deste seguimento escolar. Apesar de ser proibido, acabei ficando com a turma.
Não aguentava ficar sem fazer nada. Mas lá na Vila Cruzeiro a escola sabia da minha religião.
O que me incomodava mesmo era o descaso do governo com aquela comunidade e a
quantidade de alunos que não sabiam ler e escrever. Como voltei no final do ano, o ritmo da
escola era de festinha natalina, avaliação dos alunos, preocupação com a cota de reprovação
para não perder o décimo quarto salário39.Os colegas pediam muito para que eu não saísse da
escola. Mesmo só complementando o horário. Brincavam pelo fato da escola possuir vários
“jogadores de futebol”. Uma professora da educação infantil disse que vários alunos eram de
39

A SME premiava os funcionários das escolas que conseguissem melhorar a avaliação dos alunos com um
salário a mais.
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religião AFRO e que contavam muitas histórias, mas quando cresciam, deixavam de falar
sobre suas vivências e conhecimentos.

2.4 Jesus nasceu no Conselho de Classe da escola. #Oremos

O Conselho de Classe de final de ano na Escola Municipal Mônica Santos, foi
assustador. Contavam alunos reprovados e tentavam convencer os professores de aprovarem
os alunos porque precisavam do dinheiro para pagar contas entre outras coisas. O município
faz uma premiação para as escolas que conseguem bater determinada meta de alunos com
boas notas. É chamado de décimo quarto salário. Eu e o professor evangélico ficamos
calados. Depois participamos de uma oração. A pedido da diretora, todos deram as mão e em
círculo deveríamos fechar os olhos. Eu não fechei. Alguns estavam em silêncio, ouvindo a
oração. Outros falavam outras palavras de forma eufórica. Depois a diretora pediu que a
oração que ela julga universal fosse rezada. O Pai Nosso. A escola estava toda enfeitada com
motivos natalinos e o nascimento de Jesus Cristo. Utilizando Caputo (2012) sobre cultura,
cultura da escola e cultura escolar, trago um trecho que nos ajuda a pensar sobre o assunto.

Para a nossa discussão, duas coisas me parecem fundamentais nas relações de
Williams sobre este conceito. A primeira delas é que, diferente de inúmeros outros
autores, sua preocupação radical é afirmar a historicidade do termo evidenciado seu
caráter idealista quando tratado como espaço destituído de conflitos e, portanto,
como uma palavra neutra asséptica e etérea. (...) A ênfase colocada na função de
conservação e transmissão culturais da educação não deveria nos impedir de notar
que toda educação, em particular a educação do tipo escolar, supõe sempre, na
verdade, uma seleção no interior da cultura e uma reelaboração dos conteúdos da
cultura destinados a serem transmitidos. A conseqüência dessa dupla exigência
(seleção na cultura e reelaboração didática) é, par Forquin, a impossibilidade de uma
afirmação geral e abstrata de uma unidade da educação e da cultura. Para ele, a
escola é também um “mundo social”, que tem duas características de vida próprias,
seus ritmos e seus ritos, sua linguagem, seu imaginário, seus modos próprios de
regulação e de transgressão, seu regime próprio de produção e de gestão de
símbolos. Essa realidade constitui para ele a “cultura da escola”. Antes da aprovação
da lei do Ensino Religioso, a religião já estava presente na “cultura da escola” da
escola observada. E qual religião? A católica. (CAPUTO, 2012, p. 222)
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Figura 3 - Mural de Natal

Fonte: Arquivo Pessoal

Depois de muita comida aconteceu um amigo oculto. Nem conhecia a pessoa que tirei.
Só sabia que era uma mulher. Comprei um sabonete líquido. Eu ganhei um livro falando
sobre Jesus com dedicatória também falando sobre as bênçãos de Jesus. Foi a auxiliar de
cozinha que me deu o livro. Ela me olhava tanto que estava me incomodando. Mais uma
querendo me converter? Será? Não tinha a resposta. Estávamos de férias e o ano seguinte,
esperava que alguém me dissesse o que fazer e trabalhar com o que? Quem seriam os meus
alunos, se realmente eles não existiam, ou se teria que encorajá-los a se declararem para fazer
uma disciplina que nem mesmo os professores sabiam o que fazer? Será que vários
professores estariam escondendo sua religião nesta escola, onde Jesus estava presente em
todas as paredes, músicas para a refeição, festas?

2.5 Lucinha, rituais e “carinho quente”

McLaren me ajudou muito a entender o que eram as reuniões oferecidas para o Ensino
Religioso. O primeiro encontro aconteceu na Escola de Formação do Professor Carioca Paulo
Freire na primeira semana do ano letivo que foi dedicada para a formação do professor.
Totalmente burocrática a fala da reunião sobre a administração da Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro, conhecida como PCRJ. O que o funcionário tem direito, os benefícios oferecidos,
enfim: as regras de ser um professor deste município. Continuamos sem informação sobre
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como dar aula de Ensino Religioso. Minha convivência e experiência com estes professores
me permitem dizer que, os professores católicos e evangélicos começaram a dar aulas como
catequese, ou iniciação a vida cristã, assim como acontece em suas igrejas. Os professores
Afro não possuíam nenhuma orientação. Começaram então as reuniões com os professores
Afro na SME, Secretaria Municipal de Educação. As reuniões eram sempre cumprindo um
ritual. Primeiro uma dinâmica de grupo, uma mensagem, um presentinho como canetas e
doces. Este primeiro contato, a professora Lúcia, conhecida como Lucinha, dizia que era um
“carinho quente” para os professores. Lucinha é uma das coordenadoras do Ensino Religioso
na SME. Depois a equipe responsável pelos professores falava do conteúdo principal. Estes
conteúdos seriam construídos juntos: SME, interlocutores e professores. As reuniões são
verdadeiros rituais. Pensar ritual e escola não é pouca coisa no contexto desta pesquisa.
Assim, a noção apresentada a seguir por McLaren, nos ajudará a continuar.

Adotei uma perspectiva de ritual que tenta levar a sério os conceitos de poder e
dominação, que considera o ritual uma produção cultural construída como uma
referência coletiva ao simbólico e a experiência localizada da classe social de um
grupo. De acordo com isso, um ritual será considerado como um evento político e
como parte das distribuições objetificadas do capital cultural dominante da escola
(por exemplo, sistema de significados, gostos atitudes e normas que legitimam a
ordem social existente) (MCLAREN, 1992, p. 30)

As reuniões de Ensino Religioso Afro começaram a ter debates sérios já no terceiro
encontro. Muitas vezes em um tom acalorado. Fomos convocados para uma reunião no Centro
Espírita Pai Miguel das Almas, no bairro do Pechincha, Rio de Janeiro. Este é o terreiro do
Pai Luiz de Ogum. O interlocutor dos Professores de Religião Afro. É um terreiro enorme que
tem muitos exemplos de como a Umbanda é diversa. O que mais me chamou a atenção foi a
forte influência do Espiritismo40. E depois de passarmos pelo ritual que a SME faz de
dinâmicas, músicas, textos, lanchinhos, começamos a falar sobre o que poderíamos estar
trabalhando em nossas aulas. A professora Lúcia conhecida como Lucinha, como sempre,
com discurso envolvente, sempre lembrando que aquele grupo estava fazendo história na
Educação do município do Rio de Janeiro. Assim como eu, os professores reclamavam do
número quase nulo de alunos e da receptividade das escolas quando descobriam que era um
Ensino Religioso confessional Afro. Muitos colegas relataram que foram mal tratados, que
estavam sem alunos, que a escola deixava claro o trabalho cristão e preconceituoso que era a
40

Espiritismo: segundo o site www.espiritismo.com.br visto em 06/01/2015, Espiritismo é o conjunto de
princípios e leis, revelados pelos Espíritos Superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a
Codificação Espírita: O livro dos espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho Segundo o Espiritismo, O
Céu e o Inferno e A Gênese.
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rotina das Unidades Escolares. Percebi que mais uma vez sentia o mesmo que a maioria.
Estávamos perdidos, sem orientação para trabalharmos. Perguntei sobre a Lei 10.639/03 que
faz com que as escolas trabalhem história e cultura afro brasileira e africana. Que não vi na
escola este trabalho. A professora Lucinha ficou muito aborrecida. Disse que acontecia o
trabalho e citou exemplos que não conhecíamos. Continuei firme dizendo que não via a lei
10.639/03 nas escolas. Lucinha mudou de assunto e deu a Páscoa como exemplo de tema para
ser trabalhado. Eu e mais dois professores que são do Candomblé reagimos na hora. Como
poderíamos trabalhar a Páscoa se não falamos sobre ela em nossa religião. Lucinha ficou
surpresa e parecia que estávamos falando um absurdo. No meio da discussão disse que eu não
era cristã e, que em momento algum o nome de Jesus Cristo é dito no Candomblé. Fui
perguntando para quem eu sabia que era iniciado no Candomblé, se sabia de algum
ensinamento sobre Cristo em seu terreiro. Todos responderam que não. Lucinha ficou mais
indignada ainda. Perguntava se não tinha nada parecido com a Páscoa cristã. E a resposta foi
não. O clima ficou péssimo. Melissa, que também é interlocutora e filha de santo de Pai Luiz,
falou que os negros se deixaram escravizar. Foi o estopim para o descontrole. Todos os
professores já estavam reclamando com Lucinha e sua equipe. Munanga me ajuda a pensar
sobre o racismo naturalizado no trecho abaixo.
O esforço constante do colonizador em mostrar, justificar e manter, tanto pela
palavra quanto pela conduta, o lugar e o destino do colonizado, seu parceiro no
drama colonial, garante, portanto, o seu próprio lugar na empresa. Ora, a análise da
atitude racista revela três elementos importantes já presentes no discurso
pseudocientífico justificador que acabamos de ver: descobrir e pôr em evidencia as
diferenças entre colonizador e colonizado, valorizá-las em proveito do primeiro e em
detrimento do último, e levá-las ao absoluto, afirmando que são definitivas e agindo
para que assim se tornem.(MUNANGA, 2009, p. 33)

A reunião acabou com uma prece feita por Pai Luiz de Ogum. Ficou claro que a SME
apesar de saber que África é um continente com vários países, não compreendia que o nome
Afro não poderia ser designado a Umbanda e ao Candomblé. Só no Brasil temos diversas
religiões afro brasileiras. Bâ, um pesquisador Malinês Mali, se consagrou no reconhecimento
da tradição oral africana, que tem uma fala pertinente sobre a diversidade da tradição de seu
continente, que perpassa pela religiosidade.
Quando se fala da “tradição africana”, nunca se deve generalizar. Não há uma
África, não há um homem africano, não há uma tradição africana válida para todas
as regiões e todas as etnias. Claro, existem grandes constantes (a presença do
sagrado em todas as coisas, a relação entre os mundos visível e invisível e entre os
vivos e os mortos, o sentido comunitário, o respeito religioso pela mãe, etc.), mas
também há numerosas diferenças: deuses, símbolos sagrados, proibições religiosas e
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costumes sociais delas resultantes variam de uma região a outra, de uma etnia a
outra; às vezes, de aldeia para aldeia. (BÂ, 2013, p. 12)

Essa reflexão de Bâ nos permite pensar como é complexa a criação de uma disciplina
de Ensino Religioso Afro. Como compreender e, portanto, ensinar culturas e formas religiosas
tão múltiplas espalhadas por um continente que mal começamos a conhecer? Conhecer o
continente africano é uma forma de recuperarmos conhecimentos subtraídos. Mas outras
disciplinas devem tratar deste assunto. Saí dessa reunião acreditando que os interlocutores e a
SME entendiam os professores que reclamaram como quem não queria trabalhar. Somente
criticar. E não era isso. Dei carona para três professores. Todos reclamavam muito sobre a
falta de conhecimento da SME e dos interlocutores. Combinamos que iríamos fazer de tudo
para citar a história do negro no Brasil em nossas aulas ou na sonhada Orientação Curricular
que ainda não existia. O início do ano para todo o professor da PCRJ começa com a chamada
Semana de Capacitação. Neste período, o professor comparece na Unidade escolar, e recebe
uma agenda com encontros que deve participar. Fui convocada a participar do encontro no dia
6 de fevereiro de 2013 com o tema Orientações sobre a Disciplina Ensino Religioso.
Disciplina com letra maiúscula. Acredito que a letra em caixa alta seja para demonstrar a
importância desejada.

2.6 Papelada para justificar o blábláblá

Depois do ritual de reuniões, recebi um documento chamado de Circular Conjunta de
número 01, que foi direcionado para os coordenadores das regiões educacionais, chamadas de
CRE’s, os gerentes de educação e de recursos humanos e diretores de escolas de turno único.
Este último em letra maiúscula e em negrito já que está disciplina só pode ser oferecidas
nestas escolas.
Tendo em vista o início do ano letivo e a importância de iniciar procedimentos que
visem a contribuir e apoiar o trabalho dos Professores de Ensino Religioso na Rede
Pública do Sistema Municipal de Ensino 41, a seguir, orientações que deverão ser
observadas pela E/SUBE/CRE42, pelas direções das Escolas de Turno Único e pelos
Professores da mencionada disciplina.
41

Sistema Municipal de Ensino: É a organização legal dos elementos que se articulam para a efetiva
concretização da autonomia do município na área educacional.

42

E/SUBE/CRE: Educação/ Sub divisão de Ensino/ Coordenadoria Regional de Educação. Atualmente o
município do Rio de janeiro está dividido em 11 Coordenadorias Regionais de Educação.
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Segundo este documento circular, os professores só podem estar lotados em escolas de
turno único com regência43 nas turmas de 4º e 5º anos do ensino fundamental. As escolas não
possuem quantidade de turmas de 4º e 5º ano suficientes para o professor ficar em uma escola.
Neste caso para se dar aula seria necessário 12 turmas. Isso só é possível trabalhando em três
ou quatro escolas.
A direção deve promover a divulgação da inclusão da disciplina de Ensino Religioso
no currículo em caráter facultativo através de reuniões, correspondências ou bilhetes, cartazes
na escola e na comunidade, com campanhas realizadas pelo CEC44, Associação de moradores
e por demais parceiros da escola.
Nas escolas que trabalhei, a divulgação sobre o Ensino Religioso ser facultativo
sempre foi muito breve. Para essa comunicação eram utilizados bilhetes sem muita
explicação, uma fala rápida sobre a oferta da disciplina nas reuniões com responsáveis e um
cartaz tamanho A3 perto da secretaria. A Escola Municipal Bruno Grecovs nem cartaz tinha.
Além de passar despercebida esta informação, muitos responsáveis não sabiam o significado
da palavra facultativo.

A equipe do Nível Central da SME tem o registro do quantitativo de alunos, que, em
várias escolas, ainda é baixo, o que indica a necessidade de maior divulgação da
oferta da disciplina e nova pesquisa junto aos pais/responsáveis.

É chamada de Nível Central a equipe da Secretaria de Educação. É do Nível Central
que partem muitas determinações. Neste caso, o pedido era para aumentar o registro de
responsáveis que respondem a pesquisa sobre a religião do aluno e, a possibilidade um maior
número de matriculados na disciplina.
Sobre a pesquisa feita com os responsáveis na verdade foi um bilhete pequeno, feito
em metade de papel tipo A4 em que o responsável assinalava sim ou não sobre a matrícula na
disciplina e as opções católico, evangélico e religião Afro. Este documento deve constar na
pasta do aluno. Todas as vezes que tive oportunidade, não encontrei este documento na pasta
dos alunos que fica nos arquivos da secretaria.

43

Regência: professor em efetivo exercício em sala de aula.

44

CEC: Conselho escola comunidade formado por professores, funcionários, responsáveis e alunos.
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Figura 4 – Autorização do ensino religioso

Acredito que um documento para o responsável tratar de um assunto difícil e polêmico
não pode ir na mochila do aluno desse jeito. Se os adultos possuem dificuldades em falar
sobre o Ensino Religioso, as crianças quando lembram, simplesmente entregam o papel para o
responsável. É mais um papel para a escola e a SME tentar justificar o Ensino religioso e o
número de alunos inscritos. Na minha infância, tive vergonha de dizer que era
candomblecista. Eu e João, por exemplo, nunca revelaríamos nossa religião desta forma. Com
base na minha experiência enquanto professora, a intenção é a escola é dizer que propõe uma
diversidade religiosa. Na verdade o preconceito religioso velado é reforçado. Nenhuma
criança gosta de ser zoada na escola como teme João.
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Segundo o documento, a equipe da direção da escola deve atentar-se para que os
alunos cujo os responsáveis optaram por aulas de Ensino Religioso, participem das aulas e,
que os professores cumpram suas atribuições previstas na Lei número 5303/2011, que já
citamos anteriormente. A organização do horário das turmas deve ser estruturada de forma
que, enquanto os alunos estejam assistindo aula de Ensino Religioso, a outra parte da turma
tenha aulas de Educação em Valores. Seria Educação Moral e Cívica como pesquisou Cunha
(2007)? Em suas pesquisas, Cunha conclui que o Ensino Religioso e a Educação Moral e
Cívica, oferecem várias opções no jogo de forças entre política e religião. Enquanto o Ensino
Religioso se empenha em instrumentalizar a política de forma hegemônica, a Educação Moral
e Cívica pretende instrumentalizar o campo religioso com os mesmos propósitos
hegemônicos, através da educação pública. Tais orientações nunca chegaram a escola que,
por sua vez, não cumpriu com esta determinação. Sempre vi os alunos que não optaram pelo
Ensino Religioso nas salas de aula brincando, enquanto seus professores ficavam conversando
no celular, saíam de sala. Um momento que a direção da escola não gostava por acreditar que
alunos sem atividades para copiar do quadro levaria a indisciplina.
No documento enviado pela SME e em reunião com os professores de Ensino
Religioso, foi solicitado que as escolas que possuíam professores de Ensino Religioso desde o
ano de 2012, e que possuem experiências exitosas nesta disciplina, deveriam divulgar estes
resultados. Parece piada, mas não é. Os professores ficaram jogados nas escolas sem saber
como trabalhar. Nunca soube de experiência exitosa no grupo de professores Afro neste
período. Cabe a direção também, segundo documento, difundir o respeito à liberdade
religiosa, o investimento da Educação na formação de sujeitos tolerantes e livres de
preconceito.
A responsabilidade da formação do sujeito tolerante, segundo a SME é da família, da
escola e da sociedade como um todo. De acordo com as orientações da SME em todas as
reuniões com direção e professores de Ensino Religioso a escola deve cuidar que esta
disciplina esteja livre de preconceitos.
Não pode ser verdade já que vários preconceitos partem da própria escola. A escola
deve cuidar para que a disciplina aconteça em espaço físico adequado. Nunca tive uma sala de
aula. Já dei aula no chão de auditório, na sala dos professores (que vive movimentada), em
laboratório de informática. Cada hora em um canto. Ressaltam a participação do professor e
da disciplina no Projeto Político Pedagógico, na interlocução com as demais disciplinas. Ao
término desta circular é pedida especial atenção de modo a contribuir na formação

53

significativa dos alunos. Quem assina esta circular são as coordenadoras da SME Maria da
Paz e Maria do Socorro.

2.7 Espaços de Formação

As reuniões na SME do credo Afro acontecem geralmente às segundas-feiras. Eu
gostava porque era dia de dar aula e tentava algum conteúdo para os meus quatro alunos.
Como não possuía muitas opções, ir para a reunião na SME, mesmo encarando um metrô
lotado era bom. Com relação ao conteúdo, para não errar, decidi trabalhar com projeto A Cor
da Cultura45 que já conhecia. A Lei 10639/03 é para ser desenvolvida com todos. Assim eu
fiz. Alguns dias eu estava na escola, e em outros, estava na SME. Com o tempo e a chegada
do senhor Rodrigo como interlocutor que representa o Candomblé, começamos a ter um
melhor relacionamento. Depois dos rituais da professora Lucinha, as professoras Amanda
Bitencourt e Lucinda Cardoso conduziam a construção da Proposta Curricular. Os professores
decidiram que trabalharíamos com o continente africano, como aconteceu o tráfico negreiro,
como os negros conseguiram manter sua religiosidade, Candomblé e Umbanda. Tarefa muito
difícil já que este conteúdo deve ser adaptado para alunos de terceiro e quarto anos de
escolaridade. O documento precisou ser construído no formato das outras Propostas
Curriculares do município. Dividido por bimestre um planejamento com conteúdo, objetivos,
habilidades, sugestões e a avaliação. No início tínhamos dificuldades de escrever avaliações
diferenciadas, até que Simone sugeriu que toda a avaliação estivesse pautada na portaria de
número 9, de 7 de agosto de 2012. Com esta portaria o professor pode avaliar o aluno através
do conhecimento, participação e atitude de vida. Ou seja: não tem prova ou trabalhos para
apresentar. O tempo de cinquenta minutos por semana é curto para pegar os alunos na sala,
desenvolver uma atividade e dar conta deste conteúdo enorme. As sugestões de atividades
estavam voltadas para música, contação de histórias, vídeo na internet, troca de experiências.
Os dias passavam e os professores estavam envolvidos com este trabalho da construção da
Proposta Curricular.

45

A Cor da Cultura è um projeto educativo da cultura afro-brasileira. O projeto teve seu início em 2004 e, desde
então, tem realizado produtos audiovisuais, ações culturais e coletivas que visam práticas positivas,
valorizando a história deste segmento sob um ponto de vista afirmativo.
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Dia 13 de maio de 2013 foi mais um dia de reunião. Na reunião anterior alguns
professores brincaram falando que dia 13 de maio não deveria ter trabalho. Era dia de preto
velho46 nos terreiros. É comum que neste dia em vários terreiros seja servido a famosa
feijoada de preto velho. Segundo alguns pretos velhos que tive a oportunidade de conhecer, os
pedaços de carne desprezados por seus senhores, como pés e orelhas de porco, eram
preparados com feijão para alimentar-se. Hoje feijoada é um prato caro. Particularmente
adoro feijoada. E no dia 13 de maio a reunião terminou mais cedo. Alguns professores que
trabalham na SME prepararam uma feijoada para ser servida ao grupo de professores Afro.
Sinto até hoje o cheiro do feijão refogado no alho! Ficamos muito contentes. Antes de
comermos, a professora Maria de Fátima, que é uma coordenadora, falou sobre a importância
histórica do Ensino Religioso no município do Rio de Janeiro. Aproveitamos a oportunidade
para reclamar o número reduzido de alunos, o preconceito com a Umbanda e o Candomblé
nas escolas e o desrespeito de alguns diretores as regras da nossa regência de turma. Ela ouviu
e se comprometeu a conversar com a então Secretária de Educação, Cláudia Costin.
Quando me preparei para tirar uma foto com o meu celular, fui advertida. Não
podemos registrar esse momento. Todos perguntaram o motivo. Com muito cuidado, Lucinha,
Simone e Penha disseram que elas fizeram o delicioso almoço sozinhas. Mas que muitas
maldades estavam sendo publicadas nas redes sociais. As três tinham medo de que a imagem
chegasse no Twiter. A secretária Cláudia Costin usava muito esta ferramenta e alguns
professores faziam denuncias muitas vezes infundadas. Não gostariam de ter problemas. Tive
que guardar o telefone. Gosto de partilhar comida. Uma oração pedindo que os pretos velhos
nos protegessem nesta empreitada que era o Ensino Religioso, foi realizada por Pai Luiz de
Ogum. Que políticos e a universidade não queriam esta disciplina, mas que o Ensino
Religioso Afro iria vencer. Pensei e guardei bem a fala sobre políticos. Mas assim como os
outros, no termino da oração, nos abraçamos e comi tão bem que minha boca enche d’água
toda vez que me lembro do cheirinho bom do feijão. Sempre admirei o poder que uma boa
refeição tem de unir as pessoas. Realmente. Tenho certeza que a grande intenção da SME era
de mostrar que não era preconceituosa e que estaria lutando por nós. Essa feijoada fez com
que até o final do ano, mesmo tendo algumas convergências, até acertarmos o que
gostaríamos de trabalhar com o Ensino Religioso, trabalhássemos com prazer. Na verdade, em
relatos no elevador, todos os professores concordavam que deveriam trabalhar com a
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Preto velho: Espíritos cultuados na Umbanda que se apresentam como velhos africanos ou descendentes.
Muitos viveram escravizados no Brasil. São sábios, pacientes e ajudam com seus conhecimentos de ervas,
remédios, rezas e conselhos.
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10639/03 nas escolas. Acreditamos estar traçando um caminho menos ruim para o nosso
trabalho. Digo menos ruim porque queríamos falar não só de Umbanda e Candomblé.
Queríamos falar da história do negro no Brasil, da nossa história, dos nossos ancestrais. E
neste dia todos voltaram para casa felizes com a deliciosa feijoada de preto velho na SME.

2.8 Pai Luiz e os causos do Ensino Religioso Afro

No final de uma das reuniões do ano de 2013, decidimos fazer um encontro na Cabana
Pai Miguel das Almas. Estávamos acelerando para terminarmos a Proposta Curricular.
Trabalhamos bastante. Mas também estávamos com vontade de reunir o grupo. Depois de nos
debruçarmos no trabalho, Pai Luiz, que gosta muito de contar histórias, começou a contar
como se transformou em interlocutor.
Pai Luiz disse que recebeu um telefonema do Pai Pedro Miranda, que citamos
anteriormente como representante da federação espírita que credenciou os professores de
Ensino Religioso. Disse que foi convidado para uma reunião urgente com representantes
católicos e evangélicos. Ele contou que era muita gente. Que aconteceram várias reuniões
antes dele chegar. De modo bem descontraído contou que a igreja católica estava “forçando
uma barra”, brigando muito para ser representante também dos professores chamados de
Afro. Faltava uma semana para definir as regras do Ensino Religioso. Foi acompanhado de
uma Mãe de santo chamada Flávia que estava no final de uma gravidez e ajudou Pai Luiz. Ele
contou que se sentiu acuado. Todos tentavam atacá-lo por não acreditarem na presença de um
representante Afro. A Igreja queria chamar professores católicos e os capacitar para
trabalharem como professores Afro ou capacitar os professores Afro. Faziam perguntas sobre
quem era o representante dos professores Afro. Luiz tentava explicar a diferença da Umbanda
e do Candomblé com relação às federações e seus representantes. Só no Rio de Janeiro
existem várias federações. A estrutura é diferente. Quem o ajudou foi Glórinha e sua equipe
da SME. Católicos e evangélicos chegaram com tudo pronto. Diziam que seria diferente do
Estado do Rio de Janeiro. Mas tiveram que modificar todo o material já que segundo a
professora Gloria Macedo, a proposta da Secretária de Educação não era de catequese. Era
trabalhar com valores. Os católicos queriam até o Pai Nosso47·. Como existe uma grande
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Pai Nosso: Oração que os católicos insistem ser universal e que não é.

56

contradição nesta fala já que, a inspiração do Ensino Religioso no município do Rio de
Janeiro, é o trabalho realizado na Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro SEEDUC. Os Fóruns realizados sobre o Ensino Religioso sempre tiveram como pano de
fundo a Campanha da Fraternidade. É um trabalho coordenado por bispos católicos. Mesmo
sendo atacado, Pai Luiz resistiu. Mas estava muito preocupado. O Pai Pedro Miranda só pedia
calma para a discussão. Luiz se enche de orgulho quando diz que apesar de muita briga, hoje
existe um grupo que trabalha em conjunto com o Ensino Religioso Afro de forma plural. Um
professor perguntou se não estávamos muito atrasados com relação aos outros grupos.
Sorrindo ele respondeu que estávamos muito bem, que não podíamos imaginar o quanto
evangélicos e principalmente católicos não estavam conseguindo desenvolver o que queriam e
por isso estavam com reuniões que nosso interlocutor chamou de verdadeiro mafuá, ou
bagunça.
Pai Luiz tentou nos encorajar com sua história já que segundo ele, estávamos
desenvolvendo um excelente trabalho e, com o tempo teríamos mais alunos inscritos na
disciplina. Nenhum professor Afro estava feliz com o seu trabalho. Mas o grupo tentava
acreditar que as dificuldades com a inscrição de alunos, divulgação da disciplina, preconceitos
seriam vencidos. Existia uma gota de esperança.
No dia 16 de dezembro de 2013 todos os professores de Ensino Religioso foram
convidados a participar de um encontro na Escola de Formação do Professor Carioca Paulo
Freire, que fica no Centro do Rio de Janeiro. Fomos advertidos que não poderíamos levar
nenhum acompanhante. Minha vontade era levar todo o grupo de pesquisa que pertenço. O Ilê
Obá Oyó.Trabalhamos com Ensino Religioso e tenho certeza que seria de interesse de todos.
Como não poderia levar ninguém, tratei de anotar tudo; não só para enriquecer minha
pesquisa, mas para trocar experiências.

2.9 Carinhos quentes, editoras católicas, tudo laico #SQÑ

Logo na entrada do prédio, recebi um pacote com vários “carinhos quentes”, como diz
Lucinha. Era uma embalagem igual presente, com brindes da editora católica Paulinas como:
Revista Diálogo (revista de Ensino Religioso), calendário, marcador de livro com temática
natalina, um pen drive com o símbolo da prefeitura, bloco, caneta, o certificado que
denominava o encontro como inter-religioso e um livro que poderíamos escolher fora da
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embalagem. Fui convidada para o coffee break musical que começou às 8 horas e 30 minutos.
Um café da manhã bem servido com um professor chamado Alexandre tocando piano. Os
professores conversavam e cumprimentavam os conhecidos. Todos os credos estavam
reunidos, confraternizando com um clima de união. Eu lembrei da história que Pai Luiz
contou sobre a dificuldade com os representantes dos outros credos. Confesso que falei com
as pessoas com alguma desconfiança. A professora Lúcia Macedo fez uma contação de
história que no final as pessoas se abraçavam. Sei que deveria ter registrado a história, mas
não fiz isso. O final da história praticamente obrigava as pessoas se abraçarem. Percebi alguns
professores constrangidos porque o abraço não foi espontâneo. E Todos sorriam. Recebi um
abraço de pai Luiz que perguntou qual era meu santo48 Respondi que era iniciada de
Dandalunda49. No pé da orelha ele perguntou baixinho: É Oxum, né? Respondi que podemos
dizer que é bem parecido. Não queria e nem cabia naquele momento explicar a diferença de
Orixá50 para Nkisi51. Ele me disse que acreditava que eu era iniciada de Iansã por ser muito
brigona52·. Mas que naquele momento conseguia ver a delicadeza de Oxum em meu olhar e,
fiquei pensando sobre o quanto discuti nos encontros não concordando com sugestões trazidas
por outros integrantes do grupo e, idéias distorcidas sobre o negro e o Candomblé. Sorri e o
abracei. Será que ele está pensando que as pessoas de Oxum ou Dandalunda são bobonas, que
não brigam por suas idéias. Enfim, deixei passar.

2.10 Oxum e Dandalunda. Uma pausa pertinente para conhecimentos culturais
fundantes e fundamentais

Quando criança sempre escutei nos terreiros que frequentava com a minha família que
o meu orixá era Oxum. Deusa feminina com domínio na água doce, rios, cachoeiras. Dona da
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Perguntar qual é o seu santo neste caso significa perguntar qual o Orixa ou Nkisi a pessoa foi iniciada.
Dandalunda: Divindade do candomblé banto considerada senhora da fertilidade e da água doce.
Orixá: Ancestral da mitologia yorubana. Divindades cultuadas em alguns terreiros.
Nkisi: Ancestral da mitologia banto. Divindade cultuada em alguns terreiros.
As divindades da umbanda e do candomblé possuem características. Estas características são relacionadas a
arquétipos. Acredita-se que as pessoas possuem grandes chances de ter características relacionadas a forças
da natureza de um ancestral. Uma das características de Iansã é de ser guerreira e lutar por suas idéias.
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fertilidade e do ouro, Oxum é a deusa da beleza. Cultuada no Brasil na umbanda e no
candomblé, princesa Oxum tem origem nigeriana.
O candomblé no Brasil é uma grande colcha de retalhos que vários estudiosos se
empenham em suas pesquisas para entender e, aprender mais com toda esta teia de
conhecimento. Poderia utilizar de vários pesquisadores famosos para explicar a relação de
Oxum e Dandalunda. Escolhi trabalhar com o que aprendi no chão do barracão, do terreiro,
sentada na decisa53, ouvindo os mais velhos. Meu avô de santo, Antônio Lúcio Alves,
conhecido como Tata54Anjoleci, é do candomblé de origem Bantu55 chamado Congo Angola.
Meu avô me contou que os primeiros negros escravizados vindos do continente africano
foram esses povos. Várias etnias como os tchowes, os kambindas, que falavam Kibundo,
Kikongo entre outras línguas. A origem do nosso candomblé a que pertenço é essa. Homens e
mulheres escravizados organizaram dentro de suas possibilidades a estrutura candomblé que
foi se transformando até chegar ao que é conhecido hoje. Só que outros povos de etnias
diferentes também foram chegando. Os nomes, a língua, os ancestrais divinizados eram
outros. Esses saberes, nomes, costumes foram se misturando. Na cultura do povo nigeriano é
Oxum a grande deusa da beleza, dos rios e da fertilidade. Nos povos de origem Bantu é
Dandalunda que é divinizada e responsável por todos esses elementos. Nkisi é o ancestral
divinizado destes povos. Por conta de todas essas redes, muito das línguas de origem bantu foi
introduzido na língua portuguesa usada no Brasil e, muitos dos nomes e fundamentos
tradicionais e religiosos, foram se misturando.
Existe um movimento que vem crescendo no estudo do candomblé de origem bantu e
toda a contribuição para o povo brasileiro. Utilizamos palavras no nosso dia a dia como
Camundongo que é da língua Kibundo. Ka é um prefixo diminutivo e, Mundongo é o mesmo
que roedor. Hoje é muito comum pessoas ainda se referirem a Dandalunda como Oxum e
outras divindades. Pretendo um dia pesquisar esse tema profundamente.
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Decisa: esteira de palha.
Tata: pai
Bantu: tronco linguístico
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2.11 Na continuidade dos carinhos quentes

Todo o grupo seguiu para o auditório onde procurei estar próxima dos professores
Afro. Ao som da música Anunciação de Alceu Valença, sentei-me e comecei a abrir a
embalagem de carinho quente. Achei um documento denominado de agenda que descrevia
tudo o que iria acontecer. Até a hora que deveríamos nos abraçar. Não conseguia entender
como um documento poderia determinar que as pessoas se abraçassem em determinada hora.
Estava me sentindo em um teatro. O tema do encontro segundo o documento era:
Acolhimento... Companheirismo... Experiências... Comunhão...
Objetivos:
Propiciar momentos de acolhimento, companheirismo, troca de experiências e comunhão.


Propiciar momentos de integração com os professores de Ensino Religioso dos
diferentes credos que atendem à Rede Pública Municipal: credo afro-brasileiro, credo
católico, credo evangélico.



Refletir sobre a importância da religiosidade na vida das crianças e dos adolescentes,
bem como da necessidade do respeito à diversidade religiosa contribuindo para a
formação de uma sociedade mais justa e solidária.



Ressaltar o papel da escola como mediadora de ações que minimizem o preconceito
religioso ainda presente nas escolas.



Fazer desse encontro um marco que deve representar o compromisso com a
disseminação de valores éticos no cotidiano das escolas.



Fortalecer as ações individuais e coletivas na construção de uma cultura de paz.
Fiquei decepcionada com estes objetivos. Mal formulados segundo meu entendimento,

querendo manipular, fazer uma verdadeira cena idealizando o Ensino Religioso para a solução
de todos os problemas não só da escola, como da sociedade. A minha vontade era de ir
embora. Martelava no meu pensamento a frase: A escola é laica. Estava no meio de uma
massa de manobra política que tem a intenção de provar a pureza e a boa intenção do Ensino
Religioso. Olhei em volta e percebi que tudo estava sendo gravado por profissionais da
Multirio56. Um blefe, uma grande mentira a qual estava participando. Segui anotando e
acompanhando o roteiro dos acontecimentos.

5656

Multirio: Empresa municipal de multimeios vinculada a Secretaria Municipal de Educação. Endereço Site
http://www.multirio.rj.gov.br/
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Às 10 horas a professora Myrian Neves fez a abertura. Prometeu que no início de 2014
aconteceria uma reunião com os diretores e os professores de Ensino Religioso. Como
comecei a escrever esta dissertação em 2015, posso adiantar que isso não aconteceu. Myrian
Neves disse que somos o resultado das escolhas ao longo da vida e o magistério é único. Que
se fosse nascer de novo, nasceria professora. Que ela tem a certeza do dever cumprido ao
longo dos seus 70 anos de idade. Falou também que jamais nos deixemos esmorecer. Nós é
que fazemos o ambiente onde atuamos como professores.
A respeito dos tabus a cerca do magistério, Adorno (2009) considera suas aversões
com relação a profissão e a crise nesta renovação que não são claras, citando problemas da
profissão professor com o próprio magistério, que segundo Adorno não podem ser separadas.

O reverso dessa ambivalência é a adoração mágica dispensada aos professores em
alguns países, como outrora na China, e em alguns grupos, como entre os judeus
devotos. O aspecto mágico da relação com os professores parece se fortalecer em
todos os lugares onde o magistério é vinculado à autoridade religiosa, enquanto a
imagem negativa cresce com a dissolução dessa autoridade. É digno de nota que os
professores que gozam do maior prestigio na Alemanha, ou seja, justamente os
acadêmicos universitários, na prática muito raramente desempenham funções
disciplinares, e, ao menos de modo ideal e para a opinião pública, são pesquisadores
produtivos que não se fixam no plano pedagógico aparentemente ilusório e
secundário de acordo com a exposição anterior. O problema da inverdade imanente
da pedagogia estaria em que o objeto do trabalho é adequado aos seus destinatários,
não constituindo um trabalho objetivo motivado objetivamente. Em vez disso, este
seria pedagogizado. Só isto já bastaria para dar às crianças inconscientemente a
impressão de estarem sendo iludidas. Os professores não reproduzem simplesmente
de um modo receptivo algo já estabelecido, mas a sua função de mediadores, um
pouco socialmente suspeita como todas as atividades da circulação, atrai para si uma
parte da aversão geral. Max Scheler disse certa feita que só atuou pedagogicamente
porque nunca tratou seus estudantes de maneira pedagógica. Se me permitem a
observação pessoal, a minha própria experiência confirma inteiramente este ponto de
vista. Ao que tudo indica, o êxito como docente acadêmico deve-se à ausência de
qualquer estratégia para influenciar, à recusa em convencer. (ADORNO, 2009, p. 5)

Existe uma tentativa de convencimento que apesar de todas as dificuldades
enfrentadas pelo profissional professor, é prazeroso estar na condição prestigiosa que a
professora avalia.
Um power point com imagens de pessoas se abraçando ao som de Milton Nascimento,
com o clássico Canção da América, foi exibido. Como se escapasse a boca, Myrian Neves
desejou Paz de Cristo a todos. Depois de todo um discurso de laicidade a SME, desfaz todo
seu discurso com o que considera natural: desejar a paz de Cristo para não cristãos
naturalizando essa ação. Ainda que fossemos todos cristãos, esse é o lugar da escola? Percebi
o proselitismo sendo introduzido de forma avassaladora. Ser cristão é ter valor. Um bom
professor que ama sua profissão é um bom cristão. Lembrei mais uma vez da professora
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Gloria Macedo dizendo que a intenção da Secretária de Educação era que o Ensino Religioso
deveria trabalhar com valores. Os professores estariam sendo convencidos disso? A grande
maioria que era Cristã, sim. Cavaliere (2007) nos ajuda nesta resposta com sua pesquisa.

Quando solicitamos a opinarem sobre como deveria ser o ER na escola, a maioria
dos professores descreve formas muito genéricas de trabalho pedagógico com
“valores”, “amor”, “direitos e deveres”, “ética”, “respeito”, “solidariedade”, enfim,
um conjunto de noções que não depende e nem são exclusivas da dimensão
religiosa.(CAVALIERE, 2007, p. 329)

Um texto sem autoria chamado Saudação da paz e do compromisso foi lido com a
orientação de todos se abraçarem ao som de Canção da América, de Milton Nascimento.
É importante ressaltar a preocupação com o ritual utilizando nomenclaturas cristãs como:
saudação, paz e compromisso. McLarem explica os rituais na escola voltados para a religião
cristã como forma de transformação dos alunos para a formação de cidadãos dóceis e bem
comportados.

Através dos ritos de ensino, friamente eficientes e super-racionais, os professore
tentavam transformar o comportamento de seus estudantes daquilo que eles
percebiam como teimosia, petulância e resistência em condutas dóceis, adaptáveis,
sem vontade, obedientes e bondosas, que tornassem os estudantes capazes de
facilmente serem condicionados às normas das fábricas e máquinas que amortecem a
mente e quebram espíritos.(MCLAREM, 1991, p. 237)
“Reunidos e inspirados por um mesmo sonho de unidade;
Em nome da vida partilhada e da morte vencida;
Em nome da liberdade sonhada e da dor esquecida;
Em nome da justiça esperada e da lágrima sofrida;
Em nome do amor sem fronteiras e da humanidade redimida;
Em nome da esperança anelada a da paz atingida;
Em nome da unidade desejada e da dignidade vivida;
Queremos reafirmar nossos símbolos mais caros;
Respeitar e acolher nossas diferenças
E celebrar nossa igualdade
Num abraço carinhoso de alegria e reciprocidade”
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Figura 5 - Agenda

Na agenda distribuída está determinado a hora em que os professores devem se abraçar.
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Depois mais uma música no roteiro: Compromisso de Fábio Júnior. Às 10 horas e 20
minutos57, um momento de reflexão com mais um texto falando de gratidão, agradecimento as
dádivas que Deus nos concede todos os dias no serviço do bem. Uma lógica cristã sobre o
bem e o mal binária sempre está impregnando os encontros do Ensino Religioso. Até que
começou a apresentação dos interlocutores dos credos. O primeiro foi Padre Paulo Romão,
interlocutor da igreja católica.
Segundo o Padre, que também é professor, Educação é uma força que muda o mundo
e que uma Educação sem significado não é adequada. Perguntou para os professores quem
nos cria para a verdade? Ele mesmo responde que o professor carrega o significado da
existência. Volto tecer o significado que Padre Romão dá sobre o papel do professor e os
conflitos da profissão que Adorno nos descreve.
Os professores têm tanta dificuldade em acertar justamente porque sua profissão
lhes nega a separação entre seu trabalho objetivo-e seu trabalho em seres humanos
vivos é tão objetivo quanto o do médico, nisto inteiramente análogo- e o plano
afetivo pessoal, separação possível na maioria das outras profissões. Pois seu
trabalho realiza-se sob forma de uma relação imediata, um dar e receber, para a qual,
porém, este trabalho nunca pode ser inteiramente apropriado sob o jugo de seus
objetivos altamente mediatos. Por princípio, o que acontece ma escola permanece
muito aquém do passionalmente esperado. Nesta medida, o próprio ofício do
professor permaneceu arcaicamente muito aquém da civilização que ele representa;
talvez as máquinas educativas o dispensem de uma demanda humana que se
encontra impedido de realizar. Um tal arcadismo correspondente à profissão do
professor como tal não apenas promete os símbolos arcaicos dos professores, mas
também desperta os arcadismos no próprio comportamento destes, quando ralham,
repreendem, discutem etc.; atitudes tanto próximas da violência física quanto
reveladoras de momentos de fraqueza e insegurança.(ADORNO, 2009, p. 10)

O discurso continua dizendo que não devemos desconsiderar a questão religiosa, e que
ao educar podemos estar com grandes técnicos, doutores. A igreja católica quer a Educação
global da vida. Deus é que pode nos dar a rocha do sentido da nossa vida e que é Deus o
nosso Senhor. Justifica que não existe Ensino Religioso mais democrático do que o nosso que
é dividido por credo. Que é claro a laicidade do Estado, mas o cidadão não é laico. Uma
Educação neutra não educaria ninguém. Cita o Papa Bento XVI como maravilhoso e que é
muito importante seus testemunhos, sempre afirmando que temos o mesmo Pai, Deus Nosso
Senhor. Lembra a todos a oração que Deus nos ensinou, segundo o Padre, Pai Nosso. Olhando
para o interlocutor Afro, diz que não importa a religião que temos, quando nos rendemos ao
amor. Padre Romão fala da possibilidade de algumas pessoas terem uma visão negativa do
Ensino Religioso. Explica que essas pessoas não possuem clareza da proposta educativa que
dá significado a tudo: Deus. Não acredita no educar sem religiosidade. Ele diz que muito
57

A agenda foi alterada ao longo da reunião.
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importante para o aluno saber que o professor é um religioso, portanto que luta para a Paz.
Confiante, Padre Paulo Romão acredita na tarefa que Deus nos deu que seria o Ensino
Religioso. Termina sua fala com a palavra amém58.
Fiquei muito assustada com o poder de convencimento do Padre Paulo Romão. Quer
dizer que todas as pessoas que estavam ouvindo acreditam que uma pessoa para ser
considerada cidadã, precisa ser religiosa? Fico indignada quando querem me convencer sobre
a universalidade do Pai Nosso. Não faz parte da minha religião esta oração. Na verdade
Romão não aceita a laicidade do Estado. Uma triste realidade que Caputo descreve bem em
seu livro Educação nos Terreiros.
Essa realidade “pior” não começou com o Ensino Religioso. Contudo, asseguro, foi
acentuada pela introdução dessa disciplina de forma organizada e cada vez mais
missionária nas escolas. Como a luta por uma escola laica vem sendo perdida, os
setores conservadores aumentam suas conquistas, sendo uma das últimas a
confecção dos livros didáticos de Ensino religioso Católico para a escola pública no
Rio de janeiro. Precisa ser triste destino de pedra o da escola? (CAPUTO, 2012, p.
198)

E chega o momento do interlocutor Afro. Pai Luiz tem uma fala muito genérica. Cita a
importância de olhar o outro como ser humano, sobre os espinhos da vida, lembrando de
forma melancólica do seu bougainville florido no quintal. “Nós falamos aquilo que o coração
está cheio.” 59 Rapidamente fala sobre críticas que percebeu sobre o governo e a boa vontade
das pessoas em consolidar o Ensino Religioso. O interlocutor que representava o grupo de
professores do credo Afro achava tudo lindo sem dar sentido e muitas vezes nem terminando
uma frase. Decepção é a palavra que expressava meu sentimento. Fiquei aguardando a
próxima fala que foi a do Pastor Francisco Nery.
Nery começa dizendo que se o ensino religioso não é obrigatório, não é também
proselitista. O Pastor já começa seu discurso com esse equivoco. A oferta do Ensino religioso
é obrigatória como já foi apontado anteriormente. O professor é um agente de mudanças. Dizse longe de ser maniqueísta, mas segundo o Pastor Nery, só sabemos do mal se conhecermos
o bem. Lê um texto bíblico por julgar ser universal. Mas uma vez o reforço de uma
universalidade imposta no Ensino Religioso.
Em seguida um professor de cada credo leu uma poesia. Neste momento já estava
cansada e começou um murmurinho dos professores Afros sobre tudo que foi dito. Ninguém
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Amém: Termo hebraico utilizado para afirmar, aderir alguma coisa. Amém é muito usado no final das orações
católicas.
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Frase do interlocutor Pai Luiz.
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concordou com as falas. Não prestamos mais atenção no que estava acontecendo. Uma
professora católica estava apresentando suas experiências positivas do Ensino Religioso para
o grupo. Falávamos do cristianismo impregnado nas falas dos três interlocutores. O término
foi uma mensagem celta irlandesa e a música “O que é, o que é” de Gonzaguinha. Esta
reunião com discursos desastrosos foi a última do ano de 2013. No ano seguinte só aconteceu
reunião de Ensino Religioso Afro no dia 12 de dezembro. Eu e todos os outros professores
ficamos sem orientação, com os alunos e escolas sem saber o que fazer conosco.
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3 MUITAS HISTÓRIAS QUE NÃO DEVERIAM PASSAR DESPERCEBIDAS

Criei muitas expectativas no início desta pesquisa sobre o que escreveria, com relação
às experiências vividas atuando como professora de Ensino Religioso Afro. No início do
mestrado a ansiedade é muito grande. Imagine eu que sou ansiosa ao extremo? Hoje, fiquei
muito tempo passando o dedo no teclado do meu computador na tentativa de encontrar as
melhores palavras para descrever o que vivi neste período, o que aprendi com a escola, os
professores e principalmente com as crianças. A criança de religião afro brasileira na escola,
quando é “descoberta” acaba ganhando destaque. Na maioria dos casos que presenciei,
destaques negativos e que sempre são questionados. A junção dos temas escola, religião e
criança é uma realidade de que a comunidade escolar trata de forma excludente beneficiando
uns e degradando outros. Entre leituras e escritas conheci um artigo de Arroyo que cita
infância interrogando a pedagogia.

Entretanto a pedagogia vai ao encontro da infância com seus imaginários e suas
verdades. Verdades prévias que condicionam sua experiência, seu pensar e fazer
pedagógicos, Nem sempre experiências e verdades da infância caminham juntas,
nem se alimentam mutuamente. As verdades prévias com que a pedagogia se
aproximou da infância alimentaram mais seu pensamento do que as experiências da
infância. Mas há tempos em que essa relação se inverte, ao menos é questionada,
quando o protagonismo da infância e suas experiências e formas de viver interrogam
as verdades da pedagogia. São tempos em que as experiências da infância são tão
tensas e precarizadas que as verdades da pedagogia sobre si própria e sobre a
infância entram em choque. (ARROYO, 2009, p. 119)

As verdades das crianças de terreiros matriculadas nas escolas da SME não são
realmente levadas em consideração. A cada relato de criança, a cada criança que me
confidenciou estar dentro da classificação Afro que o município do Rio de Janeiro criou, fui
conhecendo de perto suas experiências que não são levadas em conta pedagogicamente. O
Projeto Político Pedagógico e o preconceito excluem, cortam, acabam com qualquer
possibilidade daquele sujeito trazer suas vivências para o cotidiano escolar. O Ensino
Religioso em nada colaborou para um protagonismo na vida escolar.
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3.1 Posso te contar uma história mesmo sendo segredo?

Todo início de ano é a mesma coisa: Os professores se apresentam na escola,
conhecem suas turmas, e logo já estão em sala de aula. Os professores de Ensino Religioso
chegam à escola, descobrem sozinhos quais são as turmas de quarto e quinto ano de
escolaridade e reproduz o bilhete da autorização para as aulas de Ensino Religioso. Depois
tentamos marcar reunião com os responsáveis para explicar o que é esta disciplina na escola.
Só consegui uma vez um breve espaço para falar com os pais. De modo geral o bilhete vai
com o aluno. Entregamos em cada sala, recolhemos depois e montamos nossas turmas. Isso
demora três meses. Não lembram a nossa existência. Sempre a secretaria tem coisas que
julgam mais importantes para fazer. Com tudo, os outros professores já começam a reclamar
que alguns professores trabalham muito e outros quase nada. Não é nada agradável escutar
isso. Por várias vezes me senti indesejada e esquecida na escola.
No ano de 2014 resolvi brincar de entrevista com os alunos que aceitaram ter aula de
Ensino Religioso Afro. Utilizo a palavra brincar remetendo as brincadeiras das crianças que
imitam entrevistas. Meus alunos fazem isso e eu fazia também quando era criança. Uma
embalagem se transforma em microfone facilmente em uma brincadeira. Hoje um celular tem
muita tecnologia para deixar a brincadeira da entrevista mais incrementada. Brincar é coisa
séria. Na escola aprender brincando é fundamental e tornou a entrevista com as crianças, mais
leve.

Quando os alunos autorizavam, gravava a entrevista com o celular. Brinquei de

repórter. Sem técnica nenhuma, as crianças gostavam. Utilizei de uma metodologia simples
que facilitaria a pesquisa. Eu só não imaginei que poderiam acontecer situações que não
saberia o que fazer. Acreditei que dominaria a situação. Afinal de contas eu era professora há
alguns anos. A minha arrogância me fez aprender que na escola tudo pode acontecer e que ser
professor é sempre aprender e ser surpreendido.
Começava a brincadeira imitando repórter com frases parecidas com: “- Estamos hoje
na Escola Municipal Mônica Santos e vamos conversar com o aluno...

Eu: Nós estamos na Escola Municipal Mônica Santos. Hoje são 17 de março de
2014 e vamos começar a entrevista com a Claudia de Jesus,de nove anos, que é da
1501. Turma do professor Anderson. Você optou pelo ER Afro por quê?
Claudia de Jesus: Por que eu gosto. Primeiro minha mãe é evangélica. Meu pai
católico. Ai eu fui às duas e gostei. Quando a minha mãe casou com o meu padrasto,
eu vi que a religião afro é uma coisa boa. Que a gente se diverte. Que a gente sabe
um pouco mais. Ai eu quis ser afro, da religião afro.
Eu: E você freqüenta algum centro?
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Claudia de Jesus: Sim. O da tia Tânia lá na Praça Seca.
Eu: E lá é umbanda ou candomblé?
Claudia de Jesus: Candomblé.
Eu: E quem vai para o centro com você?
Claudia de Jesus: Eu vou com a avó do meu irmão?
Eu: Hoje em dia quem na sua casa é do candomblé?
Eu: Meu tio Wilson, a avó do meu irmão, o tio Alexandre e eu. Todo mundo mora
no meu quintal. É quintal de família.
Eu: E lá no candomblé você faz o que?
Claudia de Jesus: Eu participo da roda. Depois eu vou para a sala das crianças. A
gente se diverte. Depois ficamos falando mais de orixá. Da Iemanjá, do Oxosse. De
tudo. Quando termina a aula a gente volta para a roda. A gente bota até o nosso
uniforme. O nosso uniforme é uma blusa branca, sapatilha branca, meias brancas,
saia branca, tudo branco.60
Eu: É tipo uma escola?
Claudia de Jesus: É.O centro da tia Tânia é roupa normal. Mas o centro do pai do
tio Jorge, ai sim que tem. São dois centros que eu vou. Os dois de candomblé. Mas
um tem escola.
Eu: De que santo você é?
Eu? Do Oxossi. A minha prima é pai Benedito.
Eu: E você é rodante ou é ekedi61?
Claudia de Jesus: Eu sou rodante. Rodante é quem recebe santo.
Eu: E você já virou com santo?
Claudia de Jesus: Já (risos)
Eu: Quando foi a primeira vez que você virou com Oxossi
Claudia de Jesus: Foi quando eu tava no centro. Ai no meio do nada, assim, eu
comecei a sentir alguma coisa no meu corpo e comecei a fazer... a me mexer. Depois
eu parei. Fiquei olhando para todo mundo. Ai a minha prima falou: Ana! Tu viu
isso?
Claudia de Jesus: Minha prima começou a falar, falar, falar. Ai depois que veio a
tia Rosa e falou. Ana, isso, isso, isso. E isso que eu não me lembro. Mas ela falou.
Eu: Mas você é feita?
Claudia de Jesus: Não, mas vou fazer um dia. Mas por enquanto eu só participo.
Faço a macumba na rua. Ajudo na hora de matar a cabeça do bode. Por enquanto só
isso. Por enquanto eu vou ver se vou me tornar mesmo e raspar a cabeça.
Eu: E você conta para os seus amigos que você é do Candomblé?
Claudia de Jesus: Eu conto. Para algumas pessoas eu não conto, não. Por que elas
ficam rindo. Você vai pegar? Você vai pegar santo e ficar fazendo? (faz careta e
balança os braços) Nada haver. Vocês ficam colocando o nome da gente na
macumba pra gente morrer? Ai eu sempre falo assim: não. Eu não vou botar o nome
de vocês. É que alguns candomblés que faz o mal mesmo e vai lá, mata a cabeça de
boi. Faz macumba na rua e fica botando o nome de vocês. Só isso. Eu não faço.
Eu: E alguém já te xingou assim. Já não quis ficar perto de você?
Claudia de Jesus: Não.
Eu:Você quer contar mais alguma coisa?
Claudia de Jesus: (risos)
Eu: O que você está achando de ter uma aula de ER na escola?
Claudia de Jesus: É bom que a gente aprende mais.
Eu: Mas o que seus amigos falaram quando você se declarou do candomblé na
escola?
Claudia de Jesus: Eles falaram que não iriam ficar perto de mim para não ficar
sabendo dessas coisas. Me chamam de macumbeira.
Eu: O que você acha dessa opinião deles?
Claudia de Jesus: Eu acho horrível porque eles nunca conheceram para saber.
Então eu acho isso um preconceito. Se falar isso perto da polícia, eu acho que pode
60

Como tenho vivencia no candomblé, posso afirmar que a vestimenta descrita por Claudia de Jesus não é do
candomblé. Fica evidenciado a difiuldade da menina de saber exatamente qual seu segmento religioso.
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Rodante é o filho de santo que incorpora. Ekedi ou Equedi é uma cuidadora que não incorporar.
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prender eles. Um preconceito da religião dos outros. O Vitor (colega de escola)
finge que ele é da religião evangélica. Ai eu chego lá e fico falando para tomar
cuidado com o crente falso. Ai na rua falar que vamos ficar longe daquele crente. Eu
não iria gostar. Então eu não gosto que fiquem falando da minha religião e de
nenhuma.
Eu: Quer falar mais alguma coisa?
Claudia de Jesus: Não. Podemos acabar.

Não consegui explorar mais o motivo de Claudia de Jesus dizer que alguns
candomblés fazem mal as pessoas colocando seus nomes em cabeças de boi. Já conheci raros
casos de abate de garrote para a utilização da carne do animal em churrasco, por exemplo.
Não tenho como afirmar porque não conversei com nenhum responsável da aluna. Ana era
uma aluna que sempre chegava atrasada e faltava muito as aulas. Acredito que ela queria me
provar que o candomblé que frequenta faz o bem até por escutar muitas vezes que sua religião
é demoníaca.
Fiz também a brincadeira da entrevista com alunos na Escola Municipal Bruno
Grecovs. Dois alunos em especial nunca mais irei esquecer: Andressa da Silva e João da
Silva. Os dois têm 10 anos. Eles moram e pertencem a um centro famoso na região de
Cordovil. São netos da Dona Rola. Mãe de santo antiga falecida, moradora do bairro. Os
alunos são primos e este contato foi realizado no dia 17 de março.

Eu: Nós estamos na escola municipal Bruno e vamos conversar com a Andressa.
Você frequenta que centro?
Andressa: De macumba.
Eu: Entendi que é de macumba. Mas é umbanda ou candomblé, toca as duas
coisas?
Andressa: As duas.
Eu: Há quanto tempo você é do centro?
Andressa: Desde o dia que eu nasci.
Eu: A sua família já é do centro?
Andressa: É. Eu nasci lá. Eu moro lá. Moro mais o João e meu primo Kauê.
Eu: O Kauê estuda aqui?
Andressa: Não.
Eu: Então você é do mesmo centro que o João?
Andressa: É. O centro da Dona Rola.
Eu: E você é de que santo?
Andressa: Xangô
Eu: De Xangô! Nossa que santo lindo! Você vira com Xangô?
Andressa: Não. Eu sou ekedi ainda.62
Eu: Você já foi confirmada63 ou suspensa?64
Andressa: Não. Só fiz bori, só.
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Andressa entende equivocadamente que ser ekedi seria uma etapa anterior ao ser rodante. O nervosismo pode
estar atrapalhando a menina responder.
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Confirmada: Quando ogã e ekedi
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Ser suspenso é uma etapa anterior a confirmação de ser ekedi. Fiz essa pergunta para tentar entender seu
conhecimento sobre o assunto.
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Eu: E sua mãe é feita?
Andressa: Minha mãe é feita sim. Minha mãe é de Oxum.
Eu: Igual a mim. E o que você mais gosta no centro?
Andressa: Não sei. Do candomblé, sei lá o quê? Não sei nem o nome. Não sei o que
eu gosto.
Eu: Mas você gosta de alguma coisa? Do dia que tem festa, bori, consulta?
Andressa: Eu gosto de Babá65.
Eu: E a Dona Rola faz coisas de Babá?
Andressa: Não. Quem faz é meu tio Quequi. O irmão da minha mãe.
Eu: E o que tem de legal que você gosta?
Andressa: A gente fica vendo. A gente canta e o Babá dança. A gente corre. A gente
brinca. Mas ele não bate, não. Ele só da flor pra gente.
Eu: E as pessoas sabiam que você é do santo aqui na escola?
Andressa: eu tenho vergonha de falar.
Eu: Por que você tem vergonha?
Andressa: Claro! Eles ficam rindo.
Eu: Já riram de você em algum lugar, alguma vez?
Andressa: Não porque eu nunca contei.
Eu: Mas você já teve vontade de contar?
Andressa: Não.
Eu: Mas já riram de você em outro lugar? Onde você mora?
Andressa: Foi na minha rua. Que eles ficam chamando os outros de macumbeiro.
Eu: E o que você faz?
Andressa: Quase todo mundo na minha rua é macumbeiro.
Eu: E em que rua você mora?
Andressa: Na rua Antônio João, em Cordovil. Do outro lado do rio.
Eu: Eu freqüentava um centro da Dona Neli, em Cordovil. Dava muito doce lá.
Perto da Praça Treze.
Andressa: Lá na Dona Rola dá. Só às vezes.
Eu: E o que você acha de ter o Ensino Religioso Afro? De falar de umbanda e de
candomblé na escola?
Andressa: (risos) Não acho nada.
Eu: Mas você gostaria de ter estas aulas?
Andressa: Gostaria de ter essas aulas, né... Mas...
Eu: E o que você acha que vai ter?
Andressa: Não sei. Estou curiosa.
Eu: Você estava dizendo que tinha vergonha de falar. Você já viu alguém sofrer
preconceito com relação a isso? De falar de Santo?
Andressa: Não
Eu: Falar que é macumbeiro?
Andressa: A menina da minha sala, a Geovana, é macumbeira. A mãe dela também
é macumbeira. Ela falou que é macumbeira ai todo mundo ficou rindo dela.
Eu: E a Geovana não mandou a autorização para fazer o ER? Ela não quis?
Andressa: Não sei. Acho que ela não mandou. Acho que ficou com vergonha. Não
sei.
Eu: E ela é do seu centro?
Andressa: Não. Ela mora no Dourado. Eu queria chamar a Geovana para participar
das aulas.
Eu: Então entregamos a autorização para a Geovana e a mãe dela decide se assina
ou não. Você já deu já?
Andressa: Ela tem.
Eu: Você quer falar mais alguma coisa?
Andressa: Não... Acho que quero. Tem um avô que é pai da minha mãe, ele morreu.
Ai ele virou Babá também. A minha avó também morreu e virou Babá também. A
mãe do meu pai. E meu pai é ojé66. Eles pegam a varinha e ficam batendo assim (A
65
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Babá: Neste caso a aluno se refere a Babá Egum. O culto a Babá Egum é voltado para espíritos de pessoas que
já morreram. Ancestrais que muitas vezes são chamados simplesmente de Babá e, significa pai.
Ojé: Sacerdote do culto de egum.
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aluna demonstra como o ojé utiliza o ixan 67) no chão. E a gente não pode meter a
mão na vara.
Eu: Me convida para uma festa? Se a sua avó deixar!
Andressa: Ué? Se você quiser ir. Só que a minha avó, a Dona Rola, já morreu. É a
minha tia Dora que toma conta. Ela é filha da Dona Rola. Mas ela não mora lá. Só
vem de vez em quando lá. Quando tem festa de santo. E às vezes tem festa de Babá.
Uma vez por ano. E a festa vai demorar. É só em junho. É a festa do rei.
Eu: É muito importante Babá para vocês lá?
Andressa: É. Eles ficam vendo a gente na escola. O que a gente faz. Se a gente fizer
errado dever, eles vão lá e falam com a gente. Dá conselho. Eu acho que eles são
como pai para a gente. Tinha um Babá ai que ele falou para o meu primo que ele é o
pai do Kauê. Sempre que esse Babá chama o Kauê para frente ele chora. É porque
antes, quando ele era pequenininho, ele sempre chorava. O Babá chamava ele para
frente e falava que era pai dele. E ele falava que não era. Não é meu pai. Ele ficava
gritando o nome do pai dele. O Quequi. Mas só que o nome do pai dele verdadeiro é
Alex. Todo mundo do meu quintal chama ele de Quequi. Ai já acostumou. O Babá
depois dançou e entrou. Agora o Kauê já sabe bater o atabaque. Ele tem oito anos.
Esse sábado que vem ele vai fazer nove anos.
Eu: O meu filho também faz aniversário dia vinte e dois de março.
Andressa: O aniversário do meu pai também é sábado.
Eu: Então está bom. Até o nosso próximo encontro. (beijo e abraço apertado)

Andressa no início da conversa dava respostas curtas que me faziam acreditar que
eram respostas mecânicas e prontas. Andressa começa afirmando que não teme ao preconceito
religioso, mas acaba confessando que tem medo de ser xingada e virar motivo de chacota na
escola. A vergonha, o medo caminha junto à vida de Andressa. É uma apaixonada por sua
religião. E eu pretensiosamente estava conversando com a menina sobre um segmento do
candomblé que tenho total desconhecimento: O culto de Babá Egum. Eu acreditei que Dona
Rola estava viva. Essa senhora havia falecido. Na religião de Andressa, sua vó continua entre
ela de outra maneira tão significativa quanto se estivesse entre nós, na minha visão judaico
cristã de morte. O quanto tenho a aprender com Andressa! O quanto a escola tem a aprender
com essa menina! Quantas redes de conhecimento possui a menina Andressa. Preciso
conhecer seu culto. Eu sou professora de Ensino Religioso Afro e preciso estudar muito para
poder saber conversar com ela a respeito. Andressa é mais uma aluna recheada de riquezas
que talvez professor nenhum descubra.
Logo após a conversa com Andressa, foi a vez do seu primo João. Antes mesmo de me
apresentar ao João, uma professora entrou na sala onde estávamos e sem o menor respeito já
foi perguntando para o menino o que ele teria aprontado de novo. Eu me antecipei e respondi
que ele não teria feito nada de errado. A professora levantou os braços para o alto e olhando
para o teto disse que era um milagre. Me mandou ter cuidado com ele porque João era
terrível. Considerei uma verdadeira falta de respeito. Ele ficou um pouco sem graça. Pedi
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desculpas pela fala da professora e comecei a nossa entrevista que está bem no início desta
dissertação.
O depoimento do João deu um verdadeiro nó na minha cabeça. Fui para casa e chorei
muito. Queria muito resolver o problema do João. Mas não encontrei uma resposta. Eu vi
aquela criança chorar de soluçar por ser discriminado, por ter que esconder a sua identidade.
Caputo em seu livro Educação nos terreiros e como a escola se relaciona com crianças de
candomblé, recolheu vários depoimentos de crianças que se deparam com um grande
empecilho que as fazem esconder a religião: A escola.

Luana não é a única criança de terreiro que segue bem seu caminho na religião que
ama. Ela e tantas outras crianças de candomblé vão construindo uma grande
autoestima e, sobretudo no caso de crianças negras, um imenso orgulho de sua cor.
Mas... no meio do caminho tem a escola, tem a escola no meio do caminho. Como
vimos, váriosdepoimentos já apontam o que vamos discutir melhor nesta segunda
parte do livro: a maioria destas mesmas crianças, ao serem discriminadas, sentem
vergonha e inventam formas de setornarem invisíveis. A principal delas é esconder
os artefatos religiosos, os preceitos do culto, a fé, a cultura. Isso acontece em
diversos espaços, mas de acordo com os depoimentos, a escola é “o pior
deles”.(CAPUTO, 2012, p. 197)

João foi um menino que adorou as aulas de Ensino Religioso Afro no início. Ele
passou a me dar aula. Era uma lindeza de sabedoria. Ele me contava com eram os Babás, suas
experiências na confecção das roupas. Só de olhar a fotografia de um já sabia identificar quem
era. Um dia o primo de João se juntou a nós e passou a participar das aulas. Mas eu precisava
dar o meu jeito para deixar as crianças confortáveis. O espaço que tinha era a sala dos
professores. Quando não entrava um professor gritando, ficava alguém tentando ouvir a aula
que acontecia no sofá. A escola não providenciou um espaço adequado para trabalhar com os
alunos. Estavam preocupados com os tempos em que eu não estava dando aula. Assim
conseguiam preencher os tempos de planejamento de alguns professores. Eu ficava com a
turma inteira com um suposto reforço. Aproveitei esse reforço que foi denominado pela
orientadora pedagógica como oficina do folclore. No início desse reforço trabalhei com Saci
Pererê, Negrinho do Pastoreio, Curupira. As crianças da Educação Infantil gostavam das
histórias, mas depois de umas três aulas alguns alunos começaram a chamar os personagens
de demônios. Que Saci não era de Deus. Quando percebi que o importante para a escola era
ficar com os alunos para tapar o buraco garantindo o planejamento dos professores, comecei a
fazer o que eu queria. Empreteci as aulas. Isto é: trabalhei com os alunos o reconhecimento de
ser negro. Passei a me preocupar mais com atividades focando o orgulho de ser negro. Os
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alunos precisavam identificar o negro afirmado na cultura, moral, de forma física e
psiquicamente como diz Munanga (2012)

Para Césaire, a negritude é o simples reconhecimento do fato de ser negro, a
aceitação de seu destino, de sua história, de sua cultura. Mais tarde, Césaire irá
redefini-la em três palavras: identidade, fidelidade, solidariedade. A identidade
consiste em assumir plenamente, com orgulho, a condição de negro, em dizer,
cabeça erguida: sou negro. A palavra foi despojada de tudo o que carregou no
passado, como desprez, transformando este último numa fonte de orgulho para o
negro. A fidelidade repousa numa ligação com a terra-mãe, cuja herança deve, custe
o que custar. Demandar prioridade. A solidariedade é o sentimento que nos liga
secretamente a todos os irmãos negros do mundo, que nos leva a ajudá-los e a
preservar nossa identidade comum. Cesaire rejeita todas as máscaras brancas que o
negro dele uma personalidade emprestada. (MUNANGA, 2012, p. 53)

Comecei a trabalhar histórias com crianças negras. Falamos de preto, nos desenhamos,
discutimos cor de pele e cor dos lápis de cor. Só os alunos muito pretos, como meu amigo
Marcos Serra, 68, preto no último tom, se desenhavam e coloriam seus auto-retratos com lápis
preto.
Figura 6 – Oficina do folclore 1

68

Marcos Serra: Professor negro e integrante do grupo de pesquisa que pertenço.
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Os alunos chamados de especiais69 não eram de minha responsabilidade mas, ficar à
toa era muito pior. Falar de preto em uma escola de preto, em um bairro do subúrbio que
atende alunos de Cordovil e Brás de Pina, que os pretos não se reconhecem como pretos era
uma oportunidade de trabalhar feliz e o tempo passar.
No Brasil existe o mito que vivemos em uma democracia racial mesmo com as
evidências que acontecem em nosso país. Ter a tonalidade da pela mais clara faz os
indivíduos estarem fisicamente mais limpos de suas marcas negras.

No Brasil vigora uma modalidade de preconceito entendido como de marca, em que
a questão racial de um indivíduo seria pouco relevante. Neste caso, o preconceito e
as formas correlatas de discriminação se reportariam à intensidade dos fenótipos de
cada pessoa. Entre esses fenótipos, incluem-se: a tonalidade da cor da pele, o tipo de
cabelo e o formato de partes da faze- nariz, boca etc. Destarte, considerando-se a
inexistência de uma linha rígida de cor no Brasil,quanto mais próximas forem as
características pessoais de um indivíduo em relação a um tipo negróide, maior será a
probabilidade de que essa venha a ser discriminada ao longo de seu ciclo de vida.
Assim, o modelo brasileiro de relações raciais afeta especialmente as probabilidades
de mobilização social ascendente dos indivíduos dos distintos grupos de raça/cor da
população. Assim, é inequívoco que, na sociedade brasileira, um negro pobre, assim
como das demais classes sociais, tenderá a apresentar maiores dificuldades para a
sua realização socioeconômica (nas searas educacional, profissional etc.) do eu uma
pessoa branca na mesma situação social. (PAIXÃO, 2006p.24)

Figura 7 – Oficina do folclore 2

Atividade com alunos da Educação Infantil sobre o livro O menino Nito.

69

Alunos especiais: Alunos da classe especial. Nome dado para as turmas que atendem alunos com necessidades
especiais.
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3.2 Cristiane de Oyá e seus colegas

Em 2013 a orientação da SME era que os professores de Ensino Religioso pudessem
conversar com os responsáveis. Na escola Municipal Mônica Santos aconteceu uma reunião
no início deste ano letivo. Eu e o professor Marcos tivemos uma oportunidade breve de nos
apresentarmos. Na verdade falamos uns cinco minutos em uma reunião esvaziada. A mãe da
Cristiane veio falar comigo. Falou que sua filha é do Candomblé e que iria ser iniciada. Pediu
segurando na minha mão para que eu não permitisse que nada de ruim acontecesse com sua
pequena. Olhei nos olhos da mulher e disse que faria tudo o que fosse necessário para que sua
filha ficasse bem na escola. Fiquei lembrando como foi difícil estar na escola quando iria ser
iniciada. O quanto a escola me entristeceu. Mas precisava dar uma resposta para aquela mãe
que teve coragem. Assumir que é de religião de matriz africana na escola é um ato de
coragem, valentia. Ser de religião de matriz africana na escola é estar em um lugar que a
maioria te vê como fora da normalidade aceita. É ser demonizado. É o colega não querer
dividir a mesma mesa na refeição. É solidão. É saber que algumas pessoas têm até pena
devocê por passar pelo preconceito religioso, mas não saberem como te ajudar. É naturalizar
as datas comemorativas cristãs do calendário escolar. É sofrimento. Esconder suas origens,
suas crenças, para não ser perseguido e humilhado. Um ato punitivo de cunho religioso.
Como criança de terreiro que fui posso resumir em uma palavra: crueldade. Depois dessa
reunião passei a dar aula de Ensino Religioso Afro.
Tinha quatro alunos que formavam duas turmas. Fotografias das crianças seguem no
corpo do texto. Foram registros feitos ao longo das aulas. Vitor era na época, um menino do
quarto ano e minha primeira turma. Isso mesmo: um aluno em uma turma. E a segunda turma
era formada por também alunos do quarto ano: Cristiane, Lucas e Leticia.
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Figura 8 - Ensino religioso Afro 1

Cristiane e Lucas em uma aula de ER afro. Arquivo pessoal

Cristiane é uma menina faladeira que não levava desaforo para casa. Às vezes os
colegas queriam escutar as histórias que eu contava e a menina não parava de falar. Falava de
tudo. Mas o que gostava mesmo era falar dos cotidianos do seu terreiro. Mas só eu que
entendia as coisas que ela contava. Os outros não tinham vivencia dentro de suas casas de
santo. Lucas quase não ia ao centro de Umbanda que sua mãe frequentava. Vitor tem a mãe
kardecista70 e às vezes acompanha o pai umbandista que não mora na mesma casa. Leticia
também era umbandista e acompanhava a mãe, mas não gostava muito falar sobre sua
religião. Tinha vergonha. Sua mãe era representante dos responsáveis na escola. Ninguém
falava nada sobre sua orientação religiosa. Na verdade, com exceção de Cristiane, os alunos
só revelaram suas religiões quando entregaram o bilhete na escola discriminando sua escolha
por Ensino Religioso Afro.

70

Kardecista: Doutrina espírita codificada por um pedagogo francês que usava o pseudônimo de Allan Kardec.
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Figura 9 – Ensino religioso Afro 2

Leticia na aula de ER Afro. Arquivo pessoal

Apesar das minhas tentativas de trazer livros, vídeos, recortes de jornal, não vi
motivação em momento algum nos olhos de Leticia. Quando falava sobre a sua religião, dizia
que gostava da festa de erê71. Com muita insistência disse um dia que gostava dos pretos
velhos72. Lucas não gostava de nada. Minha aula era um verdadeiro tormento para ele. Tenho
certeza. Saia da sala de aula também com vergonha. Muitas vezes se recusava a participar das
atividades propostas. O Vitor gostava muito de desenho. Mas só dizia que gostava do
atabaque tocando no terreiro. Tinha orgulho de ver seu pai tocando atabaque. Só sabia falar
sobre a festa de erê. Um dia consegui fazer com que Vitor participasse das aulas com as
outras crianças. Eu já estava incomodada de dar aula para um aluno. Tinha dia que a aula era
boa. Já em outros dias percebia que se tornava chata. Era uma obrigação minha e dos alunos.
As vezes conversava sobre esta situação com outros professores do Afro. Mas infelizmente

71

Festa de erê: Erê é um espírito de criança que serve como intermediário com o ancestral. As festas de erê
acontecem na Umbanda e no Candomblé. Cada terreiro com suas peculiaridades, as festas de erê costumam
ter muitos atrativos para crianças como doces, refrigerantes, bolos, comidas salgadas como caruru. É uma
grande festa que as crianças adoram.

72

Pretos velhos: espíritos, entidades de Umbanda que se apresentam como velhos negros que viveram nas
Senzalas do Brasil. Possuem muito conhecimento de ervas, remédios naturais e rezas em seus atendimentos
espirituais.
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esta falta de motivação atingia a todos. Como não tinha mais turmas, pegava alguns alunos
para dar aula de reforço escolar. Sempre achei um desperdício de tempo e dinheiro público.
Figura 10 – Ensino religioso Afro 3

Vitor na aula de ER Afro. Arquivo pessoal.

No bimestre de 2014 Cristiane ficou uns dias sem participar das aulas. Senti sua falta.
Perguntei a professora da sua turma e a mesma contou que a aluna estava afastada por motivo
religioso. Usando as palavras da professora, para fazer a cabeça73. Quando a menina voltou
para a aula, ficou usando um boné, palhas no braço que são chamadas de contra egum, fios de
contas e o kelê74enrolado em uma tira de tecido branco.

73

74

Fazer a cabeça: Algumas pessoas se referem a iniciação no Candomblé com este termo. Acredito que seja o
fato de iniciados terem seus cabelos raspados.
Kelê: adorno sagrado que deve ficar coberto por um pedaço de tecido para que ninguém veja.
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Figura 11 – Ensino religioso Afro 4

Cristiane de boné e Kelê. Arquivo pessoal

A mãe de Cristiane avisou a diretora que restrições alimentares e algumas atividades
como a Educação Física, Cristiane precisaria evitar para respeitar o resguardo determinado em
seu credo. Neste período percebi Cristiane mais quieta. Perguntei se a escola estava a
respeitando e ela respondeu que as pessoas não entendiam aquele momento, mas cumpriria
com o seu resguardo. Um dia a diretora me chamou para conversar sobre a aluna. Dona
Aparecida, conhecida como tia Cida contou que Cristiane se recusou a comer feijão preto. Era
sexta-feira e, quando se está de resguardo, não se come feijão preto, assim outros alimentos. A
menina pediu para trocar o prato mas a diretora disse que era um abuso e que na escola dela
todo mundo come igual. Se a menina não quisesse a comida, que jogasse fora. Assim
Cristiane fez. Não reclamou e jogou imediatamente todo o prato de comida na lata do lixo do
refeitório. Na mesma hora eu retruquei com a diretora Cida. Porque não trocou o prato? E
Cida respondeu que a menina deveria avisar antes. Todos os refeitórios que já vi em escola
pública, as merendeiras arrumam a comida no prato com muita rapidez. Mas é possível trocar
o prato. Cida me perguntou se essas restrições eram verdadeiras. Respondi que sim. Sem
argumento a diretora disse que Cristiane adora aparecer. Não dá para fazer os caprichos da
menina toda hora. A invisibilização da menina na sociedade é reforçado. É possível fazer uma
análise desta atitude com os estudos sobre a Sociologia da Infância pesquisada por Sarmento
(2008). Este professor cita as razoes sociais da subalternidade da infância com relação ao
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mundo dos adultos, tornando a criança, muitas vezes, invisível por não ser considerada como
um ser social de pleno direito.

As crianças não sendo consideradas como seres sociais plenos, são percepcionadas
como estando em vias de o ser, por efeito da ação adulta sobre as novas gerações. O
conceito de socialização constitui, mais do que um construto interpretativo da
condição social da infância, o próprio fator da sua ocultação: se as crianças são o
“ainda não”, o “ em vias de ser” não adquirem um estatuto ontológico social pleno no sentido em que não são “verdadeiros” entes sociais completamente reconhecíveis
em todas as suas características, interativos, racionais, dotados de vontade e com
capacidade de opção entre valores distintos- nem se constituem, como um objetivo
epistemologicamente válido, na medida em que são sempre a expressão de uma
relação de transição, incompletude e dependência. (SARMENTO, 2008, p. 20)

Uma aluna ficou com fome por causa da arrogância, do desconhecimento, do
preconceito. Não consegui evitar esse acontecido. Conversei com a menina que contou tudo.
Inclusive que ficou com fome até a chegar em casa.

No candomblé existem algumas

proibições que são conhecidas como quizilas. Estas proibições são alimentares, relacionadas
vestimenta, cuidados como não ficar no sereno. Acredita-se que a cabeça da pessoa é moldada
por várias energias que são relacionadas a alguns elementos. Várias oferendas são oferecidas
a cabeça. A quizila está relacionada a estes elementos que podem não fazer bem a pessoa.
Podem causar desde má sorte a doenças. Caputo (2012) pesquisou sobre quizila para entender
estas proibições que fazem parte do cotidiano destas crianças.

Augras se refere a um texto oracular recolhido da boca de um sacerdote nigeriano
por Juana Elbein dos santos e Deoscóredes M. dos Santos (1971), que explica que
cada pessoa, antes de nascer, tem sua cabeça (Ori) miticamente moldada no além
(Òrun) a partir de determinada matéria-prima ancestral (Ipòri), cuja identificação,
pelo oráculo, permitirá esclarecer qual é a sua natureza verdadeira. Assim, não
somente a pessoa saberá que tipo de oferenda deve fazer, mas será também
informada a respeito de “todas as coisas que lhe são prescritas como interdições
(Èewó), proibidas de comer, por causa da maneira como o Ori foi moldado.”( Citado
por Augras em Santos e Santos, 1971,p. 52.) Para a pesquisadora, o esclarecimento
das proibições rituais torna-se sinônimo de auto identificação. (CAPUTO, 2012, p.
82)

Muitas das quizilas de Cristiane foram quebradas para que a menina pudesse estudar.
Nem sempre as quizilas podem ser quebradas. Cristiane disse que o seu pai de santo jogou
búzios e eliminou algumas quizilas para que a aluna freqüentasse a escola evitando problemas
relacionados ao preconceito.
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3.3 Muhamed, o mulçumano que foi orado

Em setembro de 2014 fiquei em uma turma de quarto ano na Escola Municipal Mônica
Santos para substituir a professora que faltou. Passei alguns exercícios de revisão quando vi
Muhamed chorando muito e seu colega segurando sua cabeça com força. O aluno Muhamed
foi “orado” por outro aluno. Muhamed sempre passa por situações de constrangimento depois
que um prato quebrou na hora da merenda. Os alunos não conhecem a religião mulçumana e
chamam Muhamed de macumbeiro. Chamei atenção para o absurdo sobre orar o Muhamed à
força. O agressor era outro menino que tinha total convicção que estava tendo a melhor
atitude para proteger a turma e o próprio Muhamed. Logo depois do ocorrido era aula de
Ensino Religioso Evangélico e o professor marcos atendia a maior parte da turma. Fiquei com
5 crianças em sala e gravei um pequeno áudio no celular para registrar o momento. Fiz a
proposta da entrevista com o celular e os alunos toparam.

Eu: Muhamed, o que acontece aqui na sala com você?
Muhamed: Eles ficam falando que eu sou macumbeiro. Só porque outro dia eu
fiquei encarando o prato e o prato estourou. Mas o prato estava muito quente.
Eu: Qual é a sua religião?
Muhamed: Eu sou mulçumano.
Eu: E como você se sente com esses comentários?
Muhamed: Muito triste. Da vontade de chorar. Todo mundo fica falando sem saber
de nada da minha vida.
Eu: Eu contei para vocês que eu sou professora de Ensino Religioso Afro e que sou
do candomblé. E você, Kaue, me contou que também gosta de ir para o candomblé.
Você pode falar disso?
Kaue: Posso. Eu gosto da música. É legal. Eu vou às vezes porque é muito longe.
Em Pavuna.
Bianca: Eu também já fui com a minha avó. Mas eu não gosto porque eu sou da
igreja.
Edilaine: Eu gosto de ir porque eu sou afro também.
Eu: E porque vocês nunca fizeram a declaração?
Kaue: Eu não sabia.
Edilaine: Eu falei com a minha mãe e ela disse que eu não iria para a aula de Ensino
Religioso afro porque depois todo mundo na escola poderia me zuar chamando de
macumbeira. Minha mãe achou mais fácil eu ficar no ensino católico. Mas eu gosto
do meu centro.
Eu: O que você mais gosta de lá?
Edilaine: O atabaque. É a coisa mais legal que eu gosto.
Kaue: Eu gosto quando fica batendo com a varinha. Minha mãe fala que as pessoas
dizem que é do diabo, mas não é. É tudo de Deus.
Eu: Também acho muito ruim ser zoado. Mas eu estou preocupada porque vocês
não defendem o Muhamed.
Bianca: Tia, eu defendo.
Muhamed: Ela é a única que me defende. Eu só não choro porque eu não desses
que choram muito.
Renata: Outro dia eu fui na casa da minha amiga e a mãe dela colocou coisa de
macumba na sapateira dela. Os amigos dela ficam falando mal da mãe dela. A mãe
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dela disse que não quer mais que traga a amigas em casa. Elas ficam vendo tudo e
depois conta para os outros.
Bianca: Todo mundo fica me chamando de sapatão só porque a minha avó que é do
centro é sapatão. Eu tive que cortar o cabelo, todo mundo me chama também de
macumbeira, careca e sapatão.
Muhamed: Ela precisava cortar o cabelo, mas ninguém entendeu. Deu piolho e ela
teve que cortar. Quem nunca pegou piolho?
Bianca: A gente na verdade não aguenta mais esses preconceitos tia.

Figura 12 – Ensino religioso Afro 5

Edilaine com o pirulito, Muhamed de óculos, Kaue fazendo coração com as mão de Bianca, Lucas com a
mão no queixo, Vitória na frente de Kaue fazendo coração com as mãos de Renata.

3.4 Não conta que sou da macumba, por favor? Fui violentada pelo demônio!

Eu: Hoje são 26 de maio de 2014 e estamos em uma entrevista com uma aluna da
Escola Municipal Mônica Santos.
Izis: Izis Ribeiro, rsrsrs
Eu: E você faz que religião na escola?
Izis: Católica
Eu: Por quê?
Izis: Não sei. Por causa... Sei lá. Eu gosto da Afro e gosto dos meus amigos. Na
escola eu estudo católico e em casa eu estudo afro e evangélico.
Eu: Por que você estuda Afro e evangélico?
Izis: Eu não estudo Afro e evangélico. Eu vou às vezes.
Eu: Ah. E quem vai às vezes à religião Afro e evangélica?
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Izis: Afro vai a minha mãe e a minha avó, e meu tio é evangélico.
Eu: Seu pai e sua mãe são da religião afro?
Izis: É e a minha avó.
Eu:Da Umbanda ou do Candomblé?
Izis: Nem sei.Eu gosto no dia de São Cosme e Damião porque tem festa.
Eu: Que mais outra festa você gosta?
Izis: E dia das crianças. Só.
Eu: Só? E qual foi a última festa que você foi lá? Você lembra?
Izis: Lembro. Foi dia das crianças.
Eu: Nossa! Tem um tempão assim?
Izis: Por que eu não vou muito agora porque minha mãe, ela trabalha. Entendeu? E a
patroa dela é a mãe de santo dela. Ai eu não vou muito, não. Por que meu pai e a
minha mãe são separados. Eu vou pra casa do meu pai, entendeu? O dia que a minha
mãe vai, eu fico na minha avó brincando.
Eu: E seu pai e sua mãe são do mesmo centro?
Izis: Não. Meu pai é de um e a minha mãe é de outro.
Eu: E sua mãe é daquelas que coloca roupas lá no centro?
Izis: Não sei. Nunca vi ela de branco lá?
Eu: E o seu pai você já viu?
Izis: Não
Eu: E a patroa da sua mãe você já viu?
Izis: Não. Ela já é bem velinha. Acho que tem setenta.
Eu: Mas você tem vergonha de dizer que é da religião afro?
Izis: Não
Eu: Então porque você não marcou no questionário, que era de religião afro?
Izis: Porque eu vou às três. Mas ai a católica eu fiquei um pouco afastada. Eu não
vou muito, entendeu?
Eu: Não. Você está afastada da católica. E da religião afro?
Izis: Não. Tipo assim. De vez em quando eu vou. Eu já fui para o trabalho junto
com ela. As vezes eu vou na festa.
Eu: Então qual religião você gosta?
Izis: Não sei
Quem marcou a autorização foi sua mãe ou seu pai?
Izis: Eu pedi para a minha mãe para ela marcar católica. Eu queria fazer um pouco
de católica com meus amigos.
Eu: Então você realmente não sente vergonha da afro?
Izis: Não. Vou te contar um segredo, tia. Eu morava com o meu pai. Um dia o meu
tio passou a mão em mim. Assim na minha perereca 75. (A aluna aponta para a vagina
e faz uma cara de nojo) Eu fiquei muito triste. Meu pai descobriu contou para os
meninos do movimento76. Eles bateram muito no meu tio. Eu saí de casa do meu pai
e fui morar com a minha mãe. Depois todo mundo da favela falou que o meu tio
estava com o demônio quando passou a mão na minha perereca. Tem gente que fala
que o demônio só vai onde tem macumba. Se eu ficar falando com muita gente que
vou na macumba, geral vai dizer que eu fico procurando o demônio para colocar a
mão na minha perereca de novo. Se eu ficar com as crianças católicas não vão ficar
falando que foi o demônio. Então eu preferi pedir para a minha mãe me colocar na
aula dos católicos.
Eu: Isso é muito sério. Alguém aqui na escola além de mim sabe disso?
Izis: Não. E nem quero que alguém saiba tia. Já mudei de escola, me mudei da casa
do meu pai para a casa da minha mãe. Quem botou a mão na minha perereca foi o
meu tio. Mas ai começa a história de demônio. Que demônio é coisa de macumba.
Prefiro ficar com as crianças católicas e ninguém saber dessa história. Se a senhora
contar vai estragar tudo.
Eu:E não vou contar querida. Mas quando você quiser pode vir aqui assistir a aula
ou conversar.

75
76

Perereca: Vagina
Os meninos do movimento que a aluna se refere são os rapazes envolvidos como trafico varejista de drogas.
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Izis: A senhora é legal. O tio Anderson77 nem pode saber que eu como doce de
Cosme Damião e que eu vou.

A aluna Izis tem 10 anos. Um dia conversando com meus alunos, descobri que esta
menina que estava matriculada como aluna do Ensino Religioso Católico. Quando falta
professor na escola é muito comum procurarem o professor de Ensino Religioso para fazer
qualquer atividade com os alunos e não mandar ninguém para casa. Fiquei com essa aluna e
tive a oportunidade de fazer a entrevista. Segundo o relato da aluna, seus pais são de religião
de matriz africana. Ela diz não saber identificar se é umbanda ou candomblé.
Assim como muitas crianças que gostam da festa de Cosme e Damião, eu adoro!
Quando era criança, as pessoas davam mais saquinhos de doces, brinquedo e até dinheiro.
Esta tradição vem diminuindo, mas ainda existe no subúrbio carioca. O dia de Cosme e
Damião é dia 27 de setembro. Neste período as crianças ficam muito agitadas na escola. Umas
para comer os doces e outra para não comer de jeito nenhum. Quando uma criança evangélica,
que os responsáveis não permitem que comam doces descobrem uma bala que seja na escola,
é um verdadeiro alvoroço. Está amarrado em nome de Jesus! Está repreendido! São muito
comuns estas frases. Essa atitude não é combatida pela escola. Se a criança come o doce na
frente de outro colega muitas vezes fica marcada como criança que adora demônios. Os
professores não sabem combater este preconceito. Izis não quer ser identificada como criança
que come doces de Cosme e Damião para não ser demonizada. Este e outro preconceitos que
o professor não combate por não saber como ou por ser conivente é muito grave como diz
Cavalleiro.

Estas situações de discriminação, ocorrida na presença de professores, sem que esses
interferissem, chaaram minha atenção. Os educadores não perceberam o conflito que
se delieava. Talvez por não aberem lidar com tal problema, preferiram o silêncio.
Também me questionei de esse silencio decorrer do fato de esses profissionais
compactuarem, com as idéias preconceituosas, considerando-as corretas e
reproduzindo as em seus cotidianos. De qualquer modo minha experiência mostrou
que o silêncio do professor facilita novas ocorrências, reforçando inadvertidamente
de procedimentos preconceituosos e discriminatórios no espaço escolar e, com base
neste, para outros âmbitos sociais.(CAVALEIRO, 2010, p. 10)

O que mais apavora no caso de Izis é o fato da menina contar que foi abusada
sexualmente pelo tio e ter medo de ser culpada por isso. Seu relato indica que as pessoas
acreditam que o tio foi possuído por algum demônio e a abusou. Izis foi violentada varias
vezes. Pelo tio, por ter que deixar sua casa, por esconder sua religião.
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É muito comum o uso de roupas específicas nos terreiros. A menina diz que nunca viu
os pais e até a Mãe de Santo de roupas características destas religiões. Izis nega suas origens e
procura estar com crianças católicas com medo de ser julgada e associada ao demônio. Izis
não é culpada pela violência que passou. Nunca mais encontrei com Izis. O responsável da
menina foi até a escola e pediu transferência para outra unidade escolar.

3.5 Funk e macumba não são de Deus

Durante uma aula de reforço escolar, no horário que seria aula de Ensino Religioso
Afro, Paulo e Pedro, discutem se funk é ou não “de Deus”.

Eu:Você gosta de funk, Paulo?
Paulo: Sim
Eu: E o que você estava falando de Deus?
Pedro: Que Deus é funk.
Paulo: Não. Estou falando que funk é meu Deus. Eu não estou indo para a igreja.
Pedro: Eu não concordo. Ele fica cantando funk na sala, sendo que a tia passa
prova.
Eu: Mas porque não pode cantar funk?
Pedro: Ué tia. Não é de Deus
Eu: Quem falou que o funk não é de Deus?
Paulo: Ele.
Pedro: É que tem umas palavras...
Paulo: Ele canta funk. A Mara e a Rafaela sempre cantam com ele.
Pedro: Eu cantava. Não canto mais. Depois eu aprendi que é errado.
Eu: E onde você aprendeu que é errado?
Pedro: Na igreja.
Paulo: Mas eu não estou indo para a igreja mais.
Pedro: Ai eu não gosto que ninguém cante funk.
Eu: Mas ele não vai para igreja?
Paulo: É. Eu não vou para a igreja.
Eu: Então você acha que o Paulo não deveria cantar?
Pedro: É tia. Isso daí não é de Deus.
Eu: E o que é de Deus?
Pedro: Louvor para ajudar as pessoas, tia. Ajudar e cantar na igreja.
Eu: E aqui na escola. Cantar o quê?
Pedro: Na escola pode qualquer coisa, menos funk.
Eu: Fala um exemplo do que pode cantar na escola.
Pedro: Coisa de Deus. A tia disse que pode cantar até funk. Mas sem cantar de
xingar. Coisas de Deus a gente pode cantar na escola.
Eu: E se for cantar uma música de outra religião?
Pedro: Ai...
Paulo: Não pode. Não pode nem entrar um carro do bombeiro cantando. Eu já levei
bronca porque eu entrei duas vezes cantando.
Pedro: Pode qualquer música. Mas tem que ser de Deus.
Eu: Mas e se for uma música de umbanda? Pode?
Pedro: Umbanda tia?
Eu: Música de religião afro. Umbanda, candomblé...
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Pedro: Ai não.
Paulo: Música de macumba, Pedro!
Pedro: Ai, não. Não pode porque é macumba.
Eu: E qual o problema da macumba?
Paulo: Eu já fui duas vezes com a minha avó.
Pedro: Porque as pessoas de lá também xingam. E muito! Ficam cantando musica
que o diabo é o forte. Eles ficam contando a maior mentira.
Eu: Canta uma música de Deus?
Pedro: Os olhos do pai.78
Paulo: Diabo conhece Deus?
Pedro: Claro. Se Deus lutou contra ele.
Eu:E o diabo vem de onde?
Pedro: De lá de baixo.(aponta para o chão fazendo cara de nojo)
Paulo: Meu filho. O Diabo é daqui.
Pedro: Não. É lá do fundo da terra. Se a música não incluir Deus, é porque a música
é funk.
Paulo: Que funk o quê?
Pedro: Louvor foi o que Deus criou. Funk o Diabo criou.
Paulo: Nada haver!
Pedro: Vai falar que Deus que criou o funk?
Paulo: Não. Mas funk não é de Diabo nenhum.

Paulo é um menino detestado por todos na escola. Os alunos dizem que ele atrapalha,
os professores dizem que não consegue aprender nada e já estão cansados dele, a direção diz
que chamou a mãe na escola. A coordenadora justifica o comportamento do aluno porque os
pais são deficientes auditivos e a mãe não aceita que o filho tem problemas de aprendizagem.
Já fiquei algumas vezes na turma do Paulo e realmente ele não para em lugar nenhum. Na
verdade Paulo não acha nada divertido na escola. Pode ser que o aluno tenha dificuldades na
aprendizagem mas sabe se posicionar diante da sua opinião. A maioria dos colegas acha
normal músicas cristãs na escola. Paulo sabe argumentar sobre sua opinião.
O funk é um estilo musical muito discriminado historicamente. O Funk carioca
segundo Facina (2009) tem sua origem na junção de tradições musicais afro brasileiras e
estadunidense. Uma releitura do estio musical voltado à diáspora africana.
Grito da favela, voz do morro cantando a liberdade, som da massa, o funk é um dos
ritmos mais malditos da cultura popular brasileira. Seus detratores afirmam que o
funk não é música, que seuas cantores são desafinados, suas letras e melodias são
pbres e simples cópias mal feitas e canções por ou mesmo de cantigas tradicionais
populares. Há ainda os que demonizam pó batidão, associando-o à criminalidade, à
violência, urbana ou à dissolução moral. Ao criminalizarem o funk, e o estilo de
vida daqueles que se identificam como funkeiros, os que hoje defendem sua
proibição são herdeiros históricos daqueles que perseguiam os batuques nas
senzalass, nos fazendo ver, de modo contraditório, as potencialidades rebeldes do
ritmo que vem das favelas.(FACINA, 2009, p. 1)

É muito comum ouvir os alunos demonizando músicas que não falam diretamente de
Cristo. Muitos afirmam só ouvirem música gospel. É fácil encontrar na internet por exemplo,
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pastores que demonizam o funk. Segue abaixo o exemplo do bispo Almeida.79que
transformou um espaço que era realizado bailes funk em uma igreja evangélica.
– Vai demorar um ano para exorcizar. Era um ambiente tenso – afirma Souza
– É interessante. De repente, você vê um pessoal de alma tão boa para limpar o
ambiente. O baile funk é pesado. No dia que a vizinhança queria descansar, eu abria
as portas. Mas não me arrependo. Financeiramente foi muito bom e gerei emprego
para muita gente – completou o proprietário do local.
Sobre o ritmo musical que antes imperava no local, o bispo Almeida tem opiniões
fortes. Ele afirma que o ambiente proporcionado pelo funk era responsável
conduzido pelo diabo, e causava problemas nas famílias e na sociedade em geral.
– Ele destrói as famílias, é o eixo do mal, o próprio diabo. A jovem de 10, 12 anos
sai escondida da mãe. Isso veio causar a divisão familiar. O mal veio para promover
esses tipos de eventos. As letras vulgares, uma baixaria – afirma o bispo, que diz ter
“salvado” vários jovens do funk.

3.6 Carine Santos sumiu da escola

No dia 31 de agosto de 2015 a professora Roberta Costa que é responsável por
acompanhar o Ensino Religioso na 4ª CRE mandou uma mensagem para o meu telefone
dizendo que precisava da minha ajuda. Já era noite e ofereci o número do telefone da minha
casa para conversarmos melhor. Renata contou que estava com um problema para resolver em
uma escola sobre uma aluna que iria ser iniciada no Candomblé e que o responsável solicitou
90 dias de afastamento para o resguardo espiritual. Falei para Renata que seria um prazer
ajudar e assim fiz.
Em 9 de setembro, às 09h15min cheguei na Escola Ricardo Oliveira que fica na Praça
Laguna, sem número, no bairro de Cordovil. Fui apresentada a Diretora Adjunta Felismina
Velho e ao pai da Carine, Senhor Ademir de Araújo. Dona Felismina ofereceu a sala de
leitura para conversarmos: Eu, Roberta Costa, a Coordenadora Luciana Alves e o Senhor
Ademir. O pai da adolescente parecia estar nervoso e começou dizendo que já foi algumas
vezes na escola falar sobre esse assunto e estava cumprindo o combinado que até então eu não
sabia. Roberta Costa apresentou um documento do Diretor Geral Luiz, que comunicava a 4ª
CRE sobre a ausência da aluna. O combinado era que o pai de Carine toda semana pegasse na
escola o conteúdo para que a menina pudesse acompanhar. Carine na verdade já tinha sido
iniciada no candomblé e já estava afastada da escola.
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O que estava sendo questionado era o período de 90 dias solicitado através de uma
declaração da Mãe de Santo Dona Jupira. O pai informou que a sua filha ficou 21 dias
recolhida no terreiro situado em Seropédica, Rio de Janeiro. O dia saída foi 8 de agosto de
2015. Conversei com o responsável que era possível a que a escola registre e abone as faltas
do período do recolhimento, mas gostaria de saber o motivo do afastamento de 90 dias após o
recolhimento. Seu Ademir contou que a sua esposa faleceu quando os filhos eram pequenos.
Carine tem um irmão chamado Caio que hoje está com 18 anos. Desde o falecimento da
esposa que era candomblecista, os filhos ficaram por muitos anos morando com tios e
madrinhas. Tem mais ou menos 4 anos que os filhos moram com o pai. Seu Ademir conta que
não saberia cuidar da filha no período de resguardo e que também tem medo do preconceito
na rua, já que a menina por algumas fezes poderia ir para a escola sozinha. Conversei muito
com o pai que se mostrou atencioso. Por contato telefônico com o viva voz ligado entramos
em contato com Dona Jupira que concordou que a menina precisava estudar. Ficou
combinado que no dia 15 de setembro, às 14 horas, eu e a professora Roberta Costa
voltaríamos na escola.
No dia combinados estive na escola. Infelizmente a Dona Jupira e o irmão Caio não
compareceram. Seu Ademir estava lá. Explicamos que a aluna precisa estar na escola e
morando com o seu responsável legal que é o próprio. Na semana seguinte marcamos com o
pai. Renata falou da possibilidade do conselho tutelar ser acionado já que o resguardo não
impediria Carine de frequentar as aulas. Fiz questão de falar o quanto era importante para a
escola e para a própria aluna vencer o preconceito religioso dentro da comunidade escolar.
Dona Felismina falou logo que na escola não havia preconceito. Ela exemplifica que pelo
menos 10 alunos já “fizeram a cabeça” e frequentaram a escola. O Bairro de Cordovil tem
muitos terreiros de Umbanda e Candomblé. Eu já frequentei alguns e sempre vi crianças
nestes espaços. Citou o exemplo que sua filha branca casou com um negro e que tem um filho
mulato que até é muito bonito. Felismina acredita que esse exemplo é a prova de que ela não
é preconceituosa e por isso sua escola é livre de preconceitos. Fiz questão de fazer novo
contato telefônico com Dona Jupira que remarcou o encontro, desta vez com a presença de
Carine para o dia 24 de setembro às 12h50min.A Mãe de Santo também falou sobre o medo
de preconceito na rua, citando o exemplo de uma iniciada por ela uma amiga e foi sacudida no
supermercado por uma funcionária evangélica80.
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No dia 24 de setembro como combinado, Dona Jupira, Carine e seu Ademir
compareceram a escola.
Carine estava bem tímida. Além do resguardo que a faz ficar de cabeça baixa, estava
sendo exposta naquela situação. Quando uma pessoa está de resguardo é recomendado que a
pessoa fique de cabeça baixa representando a humildade. A Dona Jupira foi muito simpática
e disse que ficou com a menina e a ensinou a cuidar da higiene pessoal, do cuidado com a
alimentação diferenciada, da ajuda na manutenção da casa onde Carine mora com o pai.
Contou sobre seus anos como líder religiosa e disse estar feliz com a acolhida da escola.
Cobrou com firmeza a postura do pai de Carine. A senhora Felismina se comprometeu em
adaptar a merenda escolar para a aluna. Seguimos para a sala de aula. Eu conversei com os
alunos sobre o retorno de Carine a escola e a importância da acolhida dos colegas. Reparei
que alguns alunos olhavam com espanto a situação. Outros alunos prestavam muita atenção
mostrando-se solidários. Logo um grupo de alunos se ofereceu para que a aluna fizesse parte
do grupo para a apresentação de trabalhos. Carine aceitou. Carine, Dona Jupira e seu Ademir
foram embora. A merendeira foi até ao meu encontro e da Roberta Costa para saber se era
obrigada a fazer comida diferente para a aluna. Explicamos que a prefeitura oferece comida
especial em casos de alergia alimentar, por exemplo, e que a alimentação da Carine seria
simples como: não consumir feijão preto, guardar frutas como banana quando os frutas
oferecidas forem ácidas como abacaxi, e comer frango. Felismina se comprometeu em
comprar aveia para Carine comer na escola. Aveia foi autorizada pela Mãe de Santo. A
merendeira foi convencida que seria bom senso adaptarmos a merenda. Eu e Roberta Costa
encerramos nossa tarefa com sensação de dever comprido. Carine continuou a estudar.

3.7 Racismo, preconceito e oficina do folclore

No dia 27 de julho de 2014 dei aula de oficina do folclore na Escola Municipal Bruno
Grecovs, em Cordovil. Atividade inventada para que os professores de Educação Infantil
conseguissem um momento de planejamento. No tempo vago fui para a sala dos professores
para esperar a aula de Ensino Religioso que dava para uma única aluna. Enquanto esperava,
resolvi chamar a diretora para ver no meu computador a entrevista que dei substituindo a
minha orientadora no Canal Futura.
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A primeira pergunta da repórter era o que significava Ile oba Oyó. Na entrevista
respondo que é a casa do rei de Oyó. Na mesma hora a diretora pergunta se existe algum
curso para ser professora de Ensino Religioso Afro? Respondi que no edital da prefeitura, o
candidato à professor deveria entregar um documento que o candidato era credenciado em
uma federação e recebendo através de entrevista e documentos, a habilitação para dar aula
nesta disciplina quando, começou a chuva de preconceitos. Segue a conversa minha com a
diretora.
- Eu vou falar a verdade para você. Só conheço Mãe de Santo ignorante e que não sabe
nada. A minha, por exemplo, nem assinava o próprio nome. Tinha por que ela morreu. Não
sei um décimo do que ela sabia, mas ela não tinha cultura. E essa coisa de ensino religioso
Afro é muito complicado mesmo. Eu mesma não fico falando. Ninguém quer ser sem cultura.
Eu sei que pode ser preconceito meu. Igual a essa coisa de homossexualismo 81. (Nessa hora
que a diretora chama homossexualidade de homossexualismo, senti vontade de interromper.
Mas lembrei que preciso tentar não influenciar sobre a informação que estou recebendo) Eu
não consigo, Não consigo mesmo! Não consigo nem olhar. E na macumba é o que mais tem.
Gente ignorante que cobram 5mil, 10 mil, 30 mil82, faz festas de madrugada cheio daqueles
gays com turbantes enormes na cabeça. Quando você procura um barracão é porque você está
precisando mesmo. Está ferrado! É tudo um absurdo!
Mostrei para a diretora a reportagem do jornal O dia que cita o aumento do número de
alunos matriculados no ensino religioso e, a queda de 32% de alunos que se declaram de
religião Afro nas escolas. E a diretora continua sua fala:
- Está vendo? Por isso a vergonha. Eu sempre tive vergonha de me declarar mas,
parabéns pela reportagem.
A diretora saiu da sala e corri para anotar a conversa toda no caderno de campo. No meu da
minha escrita chega a coordenadora:
- Deixa eu ver o vídeo? Onde foi? Quem te chamou? Você está falando o quê?
Coloquei o vídeo para e depois de ter que explicar o nome do grupo de pesquisa que
pertenço, continuou falando:
- Mas você não acha que tem muita pobreza na África? Por que eles não conseguem
sair desta pobreza?
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Eu fiquei irada. E olha, sou de carne e osso. Em 2014 uma coordenadora, uma
profissional que orienta os professores de uma comunidade escolar, fala uma besteira dessas.
Coloquei o cotovelo na mesa e a mão apoiando minha cabeça, respirei fundo. Sabe balão de
história em quadrinho? Pois é. Faço questão de registrar aqui porque professor, pesquisador,
gente não é uma máquina e parece que anos de trabalho lutando para que a escola não
reproduza esse tipo de discurso, escorrem pelos dedos. A coordenadora acredita que a mazela
do mundo é a África. Ela não fazer idéia de tamanho problema que ela ajuda a disseminar na
escola. Quantos pretos ela atinge com esse posicionamento.

3.8 Então a gente troca o Ensino Religioso Afro por oficina do folclore

Na escola aprendemos que folclore vem do FOLK-LORE significando o saber
popular. É comemorado nas escolas no dia 22 de agosto. Existem muitas definições de
folclore. No Brasil, as discussões sobre folclore deram origem ao I Congresso Brasileiro sobre
folclore no Rio de Janeiro em 1951. Delbem (2007) afirma que nesta época era debatido o
anonimato, a transmissão oral, a antiguidade ou tradicionalidade, a sobrevivência e o conceito
de civilidade dos povos.
Hoje a escola não vem discutindo folclore. A data comemorativa é lembrada como
uma obrigação fazendo com que os alunos usem fantasias e máscaras sem saber o sentido.

As instituições sociais transformaram as manifestações folclóricas em algo
vergonhoso, sem nenhuma funcionalidade na sociedade urbana atual, sensação
parecida à que têm hoje filhos e netos de congadeiros, catireiros e foliões, que
estudam o folclore em agosto na escola e não conseguem associá-lo à sua história.
Portanto, quem continua errando com o folclore brasileiro? Todos nós, e,
principalmente, os educadores que comemoram o halloween e não conseguem
enxergar que, ao lado da sua escola, na periferia, existem catireiros, congadeiros e
foliões que abençoam no dia 06 de janeiro as casas humildes dos alunos. (DELBEM,
2007, p. 24)

Trago esta discussão sobre folclore porque a Escola Municipal Bruno Grecovs, quando
me recebeu como professora de Ensino Religioso Afro, procurou uma maneira de preencher
meus tempos de aula. A solução encontrada pela direção foi eu dar um tempo de aula para o
aluno que por ventura se declarasse de religião de matriz africana e os outros tempos seriam
com os alunos de Educação Infantil. A escola não sabia como resolver o horário de
planejamento destes professores. A estratégia usada foi que eu ficasse com esses alunos para o
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professor poder sair de sala e planejar suas aulas. A direção da escola deu o nome de oficina
do folclore. Eu deveria brincar com os alunos. Assim eu fiz. Como as atividades que realizava
com as crianças não tinham outro objetivo que não fosse ocupar as crianças, fui utilizando
esse espaço para fazer realmente brincar com os pequenos. As professoras da educação
infantil eram idosas e reclamavam muito de dores no corpo e falta de paciência para levar as
crianças no parquinho.
Estamos acostumados a ver as manifestações culturais de origem africana confinadas
ao reduto do chamado folclore. Esse conceito de folclore que remete a tradições e práticas
culturais populares não tem em si qualquer aspecto que o desqualifique, mas o olhar que foi
estabelecido sobre o que chamamos de manifestações folclóricas, sim e, sobretudo no mundo
contemporâneo, em que a modernidade está repleta de significados positivos, o folclore e o
popular se identificam não poucas vezes como atraso. Algo curioso, exótico, porém, de menor
valor. Logo, se não problematizarmos a inserção da cultura africana neste registro, correremos
o risco de não criar identidade nem estimular o orgulho de a ela pertencer.
Em poucos segundos me refiz e expliquei que a África não é um país e sim, um
continente, que existem várias realidades nos países do continente africano, que muitos países
venceram a colonização em um período muito recente. E ai vem mais outra pergunta?
- Mas os Estados Unidos foi colonizados e não vive nesta miséria. Por quê? Em
seguida pediu a cópia do vídeo para passar na reunião de professores. Nunca passou esse
vídeo, é claro. Em seguida aparece a professora da minha única aluna da escola dizendo que
se esqueceu de liberar a menina para a aula de Ensino Religioso Afro. Quase não dei aula para
essa menina. A professora sempre se esquecia de liberar a aluna ou aplicava prova, trabalho
em grupo no mesmo horário que o meu.

3.9 Racismo da diretora negra

A diretora negra, de uma escola de maioria negra, em um bairro da periferia com
vários terreiros de umbanda e candomblé se reconhece como preconceituosa. Diferencia os
seus saberes escolares dos saberes da sua Mãe de Santo classificando-os como não cultura,
não gosta de homossexual ao ponto de não conseguir nem olhar. A coordenadora desta escola
não sabe o que é África e não diferencia a diversidade deste continente. Acredita que de
alguma forma os africanos são miseráveis e essa condição é escolhida por eles mesmos.
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Definindo em uma palavra o que aconteceu neste dia 25 de julho, dia internacional da mulher
negra: Frustração.
As escolas brasileiras possuem o discurso de que não existe racismo na instituição
escola. Infelizmente este discurso não é verdadeiro.
Dentre as várias questões que contribuem para uma educação de qualidade está a
diversidade étnica racial trabalhada de forma coerente, sem os conflitos encontrados. Sendo
assim, a escola precisa de fato de professores com formação adequada para atuar na Educação
Integral do indivíduo de forma plena. As questões sobre preconceitos, discriminações,
estereótipos devem passar por um processo de construção de conhecimento e de formação de
todos os profissionais envolvidos em Educação. Para uma educação cidadã com articulação
política é preciso entender a complexa a história da escola com relação ao negro no Brasil.
Gomes em seu artigo Educação cidadã, etnia e raça: o trato pedagógico da diversidade, se
pergunta sobre o espaço da educação africana no contexto escolar.

Diante de um quadro tão complexo, poderíamos perguntar: qual é o espaço que a
cultura, mais especificamente a africana, ocupa na escola? Em geral ainda é vista
como algo externo aos indivíduos e não como um dos conteúdos constituintes de
todos os modos de vida da nossa sociedade. De acordo com essa concepção
limitada, ela se apresenta restrita às danças, à ao futebol, à sensualidade da mulata,
ao carnaval. Por fim, a cultura de tradição africana acaba se restringindo às datas
comemorativas e às meras “contribuições” para a formação da sociedade brasileira.
(GOMES, 2001, p. 94)

Não é difícil encontrarmos professores que na sua formação inicial não tiveram
oportunidade de ter acesso a conhecimentos sobre as desigualdades étnicas no Brasil. Além
disso, os livros didáticos tradicionais sempre ilustravam a figura do negro de forma
preconceituosa. Oliveira (2013) também afirma que vários intelectuais brasileiros
contribuíram com a idéia de hierarquização dos grupos humanos tendo o branco no topo da
pirâmide desta hierarquização. Equivocadamente o branco era considerado mais civilizado, já
os negros seriam seres que não eram dotados de civilização. A educação foi particularmente
afetada nestas idéias racistas classificatórias. Desta forma, na atualidade, os fatores que
evidenciam a persistência das desigualdades raciais entre negros e brancos no Brasil ficam
preservados.
Instituições criadas no século XIX transmitiam idéias ditas científicas baseadas no
racionalismo. Em julho de 1911, o antropólogo João Batista Lacerda apresentou I Congresso
Internacional sobre Raças Humanas a tese que a mestiçagem no Brasil, através da
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contribuição européia, era a solução para o povo brasileiro. Nas artes, identificamos a pintura
de Modesto Brocos que foi batizada de “Redenção de Cam”.
Figura 13 – Redenção de Cam

Esta pintura é uma metáfora do Antigo Testamento – Gênesis 9, Versículo 20-27
transcrito abaixo:

20Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. 21Bebendo do vinho,
embriagou-se e se pos nu dentro de sua tenda.22 Cam, pai de Canaã, vendo a nudez
do pai, fê-lo saber, fora a seus dois irmãos. 23 Então Sem e Jefé tomaram uma capa,
puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e andando de costas, rostos
desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. 24 Despertando do vinho
soube o que lhe fizera o filho mais moço. 25 e disse: Maldito seja Canaã, seja servo
dos servos a seus irmãos. 26 E ajuntou: Bendito seja o senhor, de Sem; Canaã lhe
seja servo. 27 Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem; e Canaã lhe
seja servo.

Com base no texto bíblico, a Igreja divulgava que os negros africanos seriam
descendentes de Cam, justificando a escravização do negro como uma maneira de libertar
aquele povo.
A interpretação da tela “Redenção de Cam” na verdade seria um processo de redenção
étnica produzida através da relação sexual, clareando a família. Esta tela está no Museu de
Belas Artes no Rio de Janeiro.
Com todas estas falsas verdades que aprendemos nos bancos escolares e na vida, a
classificação racial se fortaleceu (e aqui só falamos de alguns poucos exemplos). Nossos
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professores passaram por esta formação, fazendo com que hoje, com as políticas públicas
desenvolvidas para eliminar a discriminação no Brasil, dependam de um trabalho de
desconstrução de tudo que aprendemos ao longo destes anos.

3.10 África. O continente desconhecido na Educação

Assim como a diretora da Escola Municipal Bruno, muitos professores desconhecem o
continente africano. Não deveria ser desta forma já que a Lei 10.639/03 83 existe e deve ser
trabalhada em todos os anos de escolaridade. Desde a Educação infantil até o Ensino Superior
o aluno deve trabalhar com História e cultura afro brasileira e africana dentro do currículo
escolar. Entender a história dos africanos e seus descendentes na diáspora é objetivo
pedagógico. A escola precisa ter conhecimento do papel fundamental dos povos africanos na
formação do povo brasileiro. Os africanos que chegaram ao Brasil dominando técnicas
agrícolas, de mineração, astronomia e metalurgia, medicina entre outras áreas. Um material
muito rico que utilizo até hoje é o kit da A Cor da Cultura. Vários especialistas falam sobre o
tema como a professora Mônica Lima.
Não há receitas prontas, não existe um “como fazer”, e por isso a necessidade de
muitos espaços de discussão e troca intelectual – e não apenas entre os reconhecidos
como “intelectuais”, mas com os movimentos sociais. Não podemos, a despeito da
exigência da Lei, sair repassando nas nossas salas de aula informações equivocadas,
ou tratar o tema de uma informação equivocada, ou tratar o tema de maneira
folclorizada e idealizada. Este é um grande temos: repetir modelos para fazer com
que estes conteúdos curriculares fiquem parecidos com os que já trabalhávamos ao
tratarmos da História e das contribuições culturais comumente estudadas é um
caminho fácil e perigosíssimo. São temas diferentes e sua abordagem
necessariamente deve ser diferenciada (LIMA, 2006, p. 92)

A negação da História da África e afro brasileira é encontrada como controle social a
fim de construir uma imagem despida de preconceito. Muitos destes professores que hoje
estão nas escolas, conheceram a História da África como um período de acumulação
capitalista. Os africanos como escravizados são retratados como sujeito que mesmo que
lutassem, eram reprimidos e explorados chegando a destruição de sua dignidade.
A África é um amplo continente, onde vivem, desde os princípios da humanidade
(afinal, foi lá que a humanidade surgiu), grupos humanos diferentes, com línguas,
costumes, tradições, crenças e maneiras de ser próprias, construídas ao longo de sua
83

Lei 10.639/03 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm
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História. Dizer “o africano” ou “africana” como uma idéia no singular é um
equívoco. Podemos até utilizar esses termos quando tratarmos de processos
históricos vividos por diversos nativos da África, mas sempre sabendo que não se
trata de um todo homogêneo, e sim de uma idéia genérica que inclui alguns
indivíduos, em situações muito específicas. Por exemplo: podemos dizer “o tráfico
de escravos africanos”- referindo-nos à atividade econômica cuja mercadoria eram
indivíduos nativos da África, conhecida nos seus anos de declínio como “o infame
comércio”. Nesses casos, vale dizer, de um modo geral, africanos ou africanas. Mas
devemos evitar atribuir a essas pessoas qualidades comuns como se fossem tipos
característicos.(LIMA, 2006, p. 28)

O racismo acontece nas escolas de maneira consciente e inconsciente. Os profissionais
da educação como agentes reprodutores do racismo e da discriminação atingem os alunos
desde a educação infantil até o nível superior. O resultado da desqualificação do negro na
escola é a idéia equivocada de que pobreza, instabilidade política, atraso e doenças são
substantivos que qualificam o continente africano.

3.11 A revolta dos professores de Ensino Religioso Afro. Pensando em desistir

A última reunião com o grupo de professores de Ensino Religioso Afro ocorreu no dia
8 de dezembro de 2015. Neste dia a responsável pela disciplina da 4ª CRE, professora Renata
Campos estava presente. A reunião aconteceu em uma sala pequena. Alguns professores
estavam de pé. A professora Amanda Bitencourt trouxe uma apresentação com imagens de
trabalhos considerados por ela exitosos do Ensino Religioso. Todas as imagens exibidas
foram de trabalhos de alunos católicos. Infelizmente não tive acesso as imagens
posteriormente já que a professora Simone disse seguir orientações de seus superiores para
não repassar as imagens. Esta informação foi o suficiente para que os professores de Ensino
Religioso Afro começassem a discutir ao mesmo tempo. Todos reclamavam das condições de
trabalho, do descaso da Secretaria Municipal de Educação com relação ao atendimento dos
professores. O edital do concurso diz que o professor pode atender ao Ensino Fundamental. A
Secretaria Municipal de Educação determinou que os professores só poderiam trabalhar em
escolas de turno único84 em turmas de quarto e quinto ano de escolaridade. Essa determinação
começou com o argumento de ser um trabalho experimental. Mais de três anos se passaram e
nada mudou. Essa condição de trabalhar somente em escola de turno único limita o horário do
professor que trabalha em outro lugar já que o turno único funciona de 7h e 30 min. até as 15h
84

O município do Rio de janeiro está transformando escolas que trabalhando em turno parcial em turno único
ampliando a carga horária da criança na escola.
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e 30 min. Não é possível trabalhar no turno da tarde ou noite, por exemplo. Trabalhar somente
com quarto e quinto anos de escolaridade faz com que os professores tenham pelo menos que
trabalhar em duas escolas. Há casos de professores que precisaram de 4 escolas para montar a
grade de horário. Os professores que não conseguiram turmas suficientes trabalham com
reforço escolar. Cada CRE entende esse reforço de uma forma. Até hoje não foi
regulamentado o reforço não existindo nenhum documento emitido pela Secretaria Municipal
de Educação. Nesta situação de reforço que acabei trabalhando com a Oficina do Folclore
criada pela direção da Escola Municipal Bruno Grecovs. Como os professores de Ensino
Religioso Afro tem poucos alunos, a situação do reforço escolar é mais grave com essa
categoria.
Os professores não deixaram a professora Amanda Bitencourt tentou argumentar que
muitos problemas estão acontecendo e sendo resolvidos como prioridade. O professor Luiz
Felipe de Almeida disse que não agüentava mais aquela situação. A professora Laudiceia
Carlos sugeriu que os professores fossem procurar algum vereador ou deputado para nos
ajudar. Luiz Felipe de Almeida citou que o resultado da audiência pública realizada no dia 15
de junho de 2015, pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso ainda não
aconteceu. Afirmou que a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro sabia e não se
posicionaria antes de qualquer resultado.

O tema da audiência pública é abordado na Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4439, ajuizada pela Procuradoria Geral da República (PGR), e que questiona
o ensino religioso confessional – aquele vinculado a uma religião específica nas
escolas da rede oficial de ensino do país. A PGR defende que o ensino religioso
deve ser ministrado de forma laica, sob um contexto histórico e abordando a
perspectiva das várias religiões.
Na ação, busca-se conferir interpretação conforme a Constituição Federal a
dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (caput e parágrafos 1º e 2º do
artigo 33 da Lei 9.394/1996) e ao acordo firmado entre o Brasil e a Santa Sé
(Decreto 7.107/2010). Em despacho para a convocação da audiência, o relator
afirmou que a ação pretende “assentar que o ensino religioso em escolas públicas
deve ter natureza não confessional, com proibição da admissão de professores na
qualidade de representantes das confissões religiosas”.
Ao justificar a necessidade de discussão mais ampla sobre o tema, o ministro
afirmou que “tais questões extrapolam os limites do estritamente jurídico,
demandando conhecimento interdisciplinar a respeito de aspectos políticos,
religiosos, filosóficos, pedagógicos e administrativos relacionados ao ensino
religioso no país”, para ouvir representantes do sistema público de ensino, de grupos
religiosos e não religiosos e de outras entidades da sociedade civil, bem como de
especialistas com reconhecida autoridade no tema. (SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL,2015)

A professora Lúcia Macedo chegou à reunião e escutou toda a discussão. Pediu calma,
mas seu pedido foi em vão. Não questionou a observação do professor Luiz Felipe de
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Almeida. E ficou calada. O grupo pediu um computador emprestado para digitar e imprimir
uma reivindicação formal a professora Maria do Socorro. Chegou a tentar não emprestar o
computador, mas desistiu desta idéia já que o grupo chegou a dizer que professores daquela
rede teriam o direito de usar um computador naquele espaço. O documento foi assinado por
todos os professores de Ensino Religioso Afro presentes. Em seguida o grupo de professores
seguiu para entregar o documento para a senhora Maria do Socorro. Chegamos até sua sala de
trabalho e depois de esperarmos por 30 minutos entregamos para uma funcionaria do setor
que recebeu o documento. Até o final do primeiro semestre de 2016 não obtivemos resposta
sobre o documento.
No dia 30 de junho recebi uma mensagem da professora Joelma de Ensino Religioso
Católico que um grupo da ASPERC, ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES CATÓLICOS da
Arquidiocese do Rio de Janeiro se reuniu com a Secretária de Educação, Helena Bomeny para
reivindicar a ampliação do Ensino Religioso. O Vereador João Cabral do partido PMDB que
é católico e atuante na Arquidiocese do Rio de Janeiro, também participou desta reunião.
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Figura 14 – Pedido de professora de ensino religioso Afro
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Figura 15 – Página do ensino religioso

Nesta imagem a professora Joelma Maranguape pede que se intensifiquem as orações para que o Senhor
Jesus tenha misericórdia com as crianças que estão sendo privadas desta disciplina.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ensino Religioso Afro. O que é isso?

O ano de 2016 se iniciou e tomei uma decisão: esse ano não trabalharei com o Ensino
Religioso Afro nas escolas do município do Rio de Janeiro. Procurei a professora Roberta
Costa, responsável pelos professores de Ensino Religioso da 4ª CRE. Conversei com ela que
não estava satisfeita em dar aula para um aluno em uma escola e servir de quebra galho
completando minha carga horária de trabalho. Nenhuma decisão foi tomada pela Secretaria
Municipal de Educação do município do Rio de Janeiro. A professora Roberta Costa conhece
melhor a parte administrativa do que eu que sou relativamente nova como funcionária deste
município. Disse que a possibilidade de trabalhar com outra atividade seria se fosse indicada
por alguém. Chegou a verificar se existia a possibilidade de trabalhar na própria 4ª CRE. A
possibilidade até existiu, mas teria que aumentar minha carga horária de trabalho mais que a
metade e não receberia por essa diferença. Não aceitei esta proposta. Falou também da
possibilidade de ser indicada para ser professora de sala de leitura. Para isso eu deveria de
saber onde teria vaga e o diretor aceitar me indicar para o trabalho. Fui ao departamento de
recursos humanos da 4ª CRE e descobri que muitas salas de leitura que estão sem professor na
verdade estão lotadas por professores que exercem outras funções. Recebi o seguinte exemplo
da professora Elizabeth Borba: se um diretor tem duas matrículas na escola, geralmente uma
das matrículas fica lotada na sala de leitura ou em um trabalho administrativo na secretaria da
escola.
Passei então a procurar essas vagas nas redes sociais. Existem grupos de professores
que trocam várias informações no Facebook. Todo o dia lia as informações do grupo de
professores da 4ª CRE e descobri um diretor que precisava de um professor de sala de leitura
em uma escola localizada na Maré85. Entrei em contato com o diretor Anderson de Oliveira.
Falei quem eu era e perguntei se havia interesse de lotar a sala de leitura. Ele respondeu que
sim. A escola é o CIEP Operário Vicente Mariano. O diretor Anderson demorou a informar
exatamente o nome da favela em que a escola está localizada. Perguntava e ele respondia com
o endereço, tentava fazer mapa dizendo que era muito fácil chegar à escola por ser próximo da
85

Maré. O Complexo da Maré é um conjunto de 17 favelas que beiram as margens da Baia de Guanabara. Hoje a
Maré é reconhecida pela prefeitura do rio de janeiro com bairro.
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Linha Vermelha86 e Linha Amarela87. Tive que fazer uma pesquisa para descobrir que a
escola é localizada na Baixa do Sapateiro. Uma região que faz divisa com a favela Nova
Holanda. Estas informações são importantíssimas para quem trabalha em favela no Rio de
Janeiro. Principalmente na Maré onde a comunidade é dividida por vários comandos do crime
organizado vendedor varejista de drogas.
Conheci a escola e cumpri com todos os trâmites administrativos para trocar de escola e
abandonar o Ensino Religioso. Preferi trabalhar em uma escola com extremas dificuldades a
continuar no Ensino Religioso Afro. Os problemas aqui apontados foram muitos: poucos
alunos, falta de planejamento, confusão de objetivos, gastos públicos desnecessários. Além
disso, considero importante estudar o Continente Africano, conhecimentos históricos que nos
foi subtraído por tanto tempo e continua sendo. Entretanto, tenho certeza de que o lugar
desses conhecimentos não é a disciplina de Ensino Religioso. A disciplina de História precisa
incluir o Continente Africano, bem como a de geografia, a matemática, a língua portuguesa, a
educação física, a literatura e todas as outras disciplinas que devem ser atravessadas pela Lei
10.639.

A amplitude do nome Afro. O racismo e o preconceito na sala de aula

O racismo na escola é muito complexo e sério. A diferença de raça humana foi
defendida por muito tempo. Oliveira (2013) cita nos cadernos do curso PENESB (Programa
de Educação sobre o Negro na Sociedade Brasileira) autores europeus como Saint-Simon,
Buffon, Le Bom, Renan e Conde de Gobieneau que mantêm teorias racistas que influenciaram
todo o mundo. Saint-Simon, por exemplo, afirma que a Europa precisa povoar todo o globo
terrestre com a raça européia. Buffon estudando os australianos afirma que é aquele povo o
que mais se aproxima dos brutos, e que os asiáticos possuem olhos pequenos como o dos
porcos. Sobre negros e brancos, Buffon segue o posicionamento de que assim como o
jumento é para o cavalo, o negro seria um macaco para um branco. Considerando o negro
como um povo primitivo, Renan afirma que não se tem conhecimento de progresso em
organizações selvagens como a dos negros. É uma incapacidade dos negros à civilização.
86

Linha Vermelha: Via expressa Presidente João Goulart que liga o município do Rio de Janeiro ao município
São João de Meriti.
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Linha Amarela: Avenida Carlos Lacerda.
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Nos livros didáticos, aprendemos que foi na Primeira República que aconteceu a
Abolição. Mas nos é ocultado que internacionalmente o fato de ter escravos no Brasil
provocava uma situação desconfortável já que em outros países o trabalho escravo já tinha
sido substituído. Como querem nos fazer crer, a Princesa Isabel não foi caridosa com os
negros. Neste período, políticas públicas tinham como objetivo eliminar as populações negras
e indígenas.
Munanga (2008) cita na apresentação do livro o seguinte trecho falando sobre o
despreparo dos professores. (2008, p.11)

No entanto, alguns professores, por falta de preparo ou por preconceitos neles
introjetados, não sabem lançar mão das situações flagrantes de discriminação no
espaço escolar e na sala de aula como momento pedagógico privilegiado para
discutir a diversidade e conscientizar seus alunos sobre a importância e a riqueza que
ela traz à nossa cultura e à nossa identidade nacional. Na maioria dos casos praticam
a política do avestruz ou sentem pena dos “coitadinhos”, em vez de apresentar uma
atitude responsável. (MUNANGA, 2008, p. 11)

A atitude responsável à qual Munanga se refere pedagogicamente seria explicar para
os alunos que a diversidade não determina superioridade ou inferioridade entre os grupos
humanos, mas ao contrário, que esta diversidade enriquece a humanidade. O aluno
discriminado seria ajudado também já que ele precisa assumir com orgulho e dignidade as
suas diferenças. Principalmente se tal diferença seja exaltada de forma negativa.
Munanga afirma que não precisamos ser profetas para compreender que o preconceito
do professor somado à incapacidade de lidar profissionalmente com questões da diversidade,
mais toda a problemática dos livros didáticos que de forma velada incita o preconceito, faz
com que o aluno negro tenha o seu aprendizado prejudicado.
Os povos africanos não são iguais. Isso é fato. Como então compreender o que é o
Ensino Religioso Afro? (ou ao menos como os professores dessa disciplina estão se
empenhando para fazer alguma coisa que consideram válida. De modo geral, o Ensino
Religioso é defendido nos encontros com os professores como Educação de Valores. Baseado
nos valores civilizatórios afro brasileiros os professores de Ensino Religioso Afro têm
buscado trabalhar com: circularidade, oralidade, energia vital, ludicidade, memória,
ancestralidade, cooperativismo comunitário, musicalidade, corporeidade e religiosidade. De
modo geral os professores Afro utilizam estes valores em suas atividades aplicando a
10.639/03 como conteúdo para o Ensino Religioso.
Recorro a um exemplo cotidiano que está registrado no material A Cor da Cultura a
fim de ilustrar a subalternidade matriz étnico racial.
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Esta situação ocorre num apartamento localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro com
pouca área externa de serviço, num prédio com piscina, área de lazer, salão de festa,
vaga na garagem. Na área externa do apartamento, há uma espécie de bancada de
concreto, cujo interior é permitido guardar objetos. É uma bancada alta que á para o
basculante da cozinha. Sobre esta bancada, a moradora colocou uma caixa de
madeira simples, com uma portinha que vive aberta. Dentro da caixa existem duas
quartinhas88e, sobre a caixa, a imagem de um santo católico que não dá para ver qual
é, porque ele está descascado, pois vive ao relento, exposto à chuva e ao sol, ao dia e
à noite. Vale dizer que está localizado do lado de fora do apartamento, num local
escondido, uma espécie de oratório, de culto a alguma entidade religiosa. Toda
manhã, uma mulher de cabelo castanho, pintado de louro, faz uma reverência a essa
imagem: após tocá-la, leva os dedos à própria testa peito e nuca. Tudo nos leva a
crer que se trata de um culto afro- brasileiro. (TRINDADE, 2006, p. 18)

Esta é uma situação cotidiana que mostra como a sutileza da tentativa de exclusão e
inviabilização da cultura afro brasileira. Enfrenta-se o racismo e o reavivamento do orgulho
da memória que é valor civilizatório afro brasileiro.
Antes de continuar a escrever sobre os valores civilizatórios desenvolvidos no material
A Cor da Cultura, gostaria de deixar claro que não sou a favor de prescrições didáticas,
receitas prontas. Esse artifício foi o que caminho que o grupo de professores do Ensino
Religioso Afro encontrou para ter conteúdo e dar suas aulas e isso precisa ficar registrado
aqui.
Com relação à ancestralidade existe a valorização do mais velho e suas experiências.
A letra da música de Gilberto Gil abaixo ilustra essa valorização do mais velho.
Babá89Alapalá90
(...)
O filho perguntou pro pai:
“Onde é que ta o meu avô
O meu avô, onde é que tá?”
O pai perguntou pro avô:
“Onde é que ta meu bisavô
Meu bisavô, onde é que tá?
O avô perguntou pro bisavô:
“Onde é que ta meu tataravô
Meu tataravô, onde é que ta?
Tataravô, bisavô, avô
Pai Xangô91, Aganjú92
Viva egum93, babá Alapalá! (...)
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Quartinha: pote de barro ou louça usado para armazenar água e outros líquidos. É um elemento sagrado usado
em vários ritos religiosos de origem africana.

89

Babá: Pai na língua Yorubá

90

Alapalá: Ancestral de Xangô.

91

92

Xangô: Orixá da justiça.
Aganjú: orixá da família de Xangô
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A religiosidade não é tratada como religião. É uma referência ao respeito a vida e a
transcendência. É muito comum no Brasil as pessoas imaginarem o continente africano como
um grande Candomblé. Existem várias religiões em África sendo o que se possa talvez
parecer com o Candomblé brasileiro minoria.
A oralidade na educação é ouvir o outro, aprender a falar e ouvir nos associando ao
nosso corpo, a nossa voz. É aprender com as histórias, lendas, mitos, produzindo saberes.
Discutimos as impressões sobre a vida e o que acontece a nossa volta.
A musicalidade faz parte da brasilidade. Expressamos vários sentimentos com a
música. A música desempenha um papel único na formação do indivíduo. Já a cooperação é a
valorização do coletivo. Tudo e pensado com parceria. A energia vital, chamada de axé. É a
vontade de viver e aprender.

A educação que tem o princípio do axé como um valor está alicerçada no cotidiano,
no fluxo e no imponderável da vida, na capacidade de criar, arriscar, inventar, de
amar como afirmação de existências. Não é uma educação engessada em normas,
burocracias, métodos rígidos e imutáveis, mas no desejo, na alegria. É pensar no
axé, na força vital, como vontade de viver, de aprender. Viver com vigor, com
alegria, com o brilho no olho, acreditando que a vida é um/o presente, o dia a dia.
(TRINDADE, 2006, p. 55)

A corporeidade nos remete a valorização do corpo. Cantamos, dançamos, nos
expressamos. Com a corporeidade também trabalhamos a questão da estética e o modelo de
beleza imposto pela sociedade através das mídias (assunto muito extenso, que não poderei
aprofundar neste momento).
Também se acredita que a ludicidade deve ser trabalhada na escola desde a Educação
Infantil, já que aprender brincando é primordial para a criança. A brincadeira, a contação de
histórias, trabalhar com a circularidade, de tudo isso estão impregnados valores que se ensina
e se aprende em comunidades de terreiros.
A grande questão com relação a esses esforços dos professores em trabalhar com esses
valores civilizatórios é o que já dissemos: isso não deveria ser conteúdo de Ensino Religioso.
Muitos professores se esforçaram para encontrar uma maneira de descobrir o que desenvolver
na sala de aula. Todos esses valores, também como dissemos, devem ser trabalhados por toda
a escola. É para isso que foi criada a Lei 10.639/03, também já citada anteriormente. As
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino
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da História e da Cultura Afro Brasileira e Africana94 citam a política curricular, e a
qualificação dos professores para o cumprimento da Lei.

[...] Trata, ele de política curricular, fundada em dimensões históricas, sociais,
antropológicas oriundas da realidade brasileira, e busca combater o racismo e as
discriminações que atingem particularmente os negros. Nesta perspectiva, propõe à
divulgação e produção de conhecimentos a formação de atitudes, posturas e valores
que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico racial – descendentes
de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos – para
interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos, igualmente,
tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada [...] orientados por
professores qualificados para o ensino das diferentes áreas de conhecimentos; com
formação para lidar com as tensas relações produzidas pelo racismo e
discriminações sensíveis e capazes de conduzir a reeducação das relações entre
diferentes grupos étnico raciais, ou seja, entre descendentes de africanos, de
europeus, de asiáticos, e povos indígenas. Estas condições materiais das escolas e de
formação de professores são indispensáveis para uma educação de qualidade, para
todos, assim como o é o reconhecimento e valorização da história, cultura e
identidade
dos
descendentes
de
africanos.
(RESOLUÇÃO
DO
CONSELHONACIONAL DE EDUCAÇÃO, CP, 1/2004)

Essa tentativa de encontrar um conteúdo adequado para o desenvolvimento do Ensino
Religioso Afro, no nosso modo de compreender, só faz enfraquecer o trabalho de História e
cultura afro brasileira nas escolas. Os professores, em geral, possuem vacâncias imensas sobre
a história deste continente. Mesmo acreditando que a Educação é capaz de desconstruir os
conceitos de superioridade e inferioridade estabelecidas em grupos humanos, a cultura racista
deve ser combatida por todos os profissionais da Educação. Não cabe a um determinado
professor ou disciplina.
O Ensino Religioso Afro tornou-se mais um mecanismo racista sutil que exclui os
alunos da Umbanda e do Candomblé. Não leva em consideração a diversidade religiosa que
existe nas religiões de matriz africana. Descobri várias crianças que são da Umbanda e do
Candomblé que continuam com medo de serem descobertas como crianças que possuem uma
religião maligna. As direções das escolas não sabem o que fazer com o professor de Ensino
Religioso Afro.
No início deste ano, a diretora da Escola Municipal Bruno Grecovs entrou em contato
telefônico para saber se eu ainda iria trabalhar na escola. Lamentou quando descobriu que
estava trabalhando em outra função porque já planejou o horário dos professores com o tempo
que daria com a Oficina do Folclore. Em nenhum momento se referiu a falta que a escola
sentiriam do Ensino Religioso Afro.

94

Resolução do Conselho Nacional de Educação, CP, 1/2004. Disponível em: www.espacoacademico.com.br
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Na última reunião com os professores de Ensino Religioso Afro foi dito pela maioria
dos professores que só não abandonavam essa matrícula por questões financeiras tendo
esperanças de que acabe o Ensino Religioso no município e que possam trabalhar dando aula
dentro de suas habilitações de professores, como previsto no edital do concurso.
O Ensino Religioso no município do Rio de Janeiro vem despertando a curiosidade de
muitos estudiosos do tema, pela peculiaridade de ser confessional. É, como dissemos, a
disciplina de Ensino religioso que vem recebendo a responsabilidade de "conter conflitos na
escola". Evidências que confirmem algum "sucesso" nessa expectativa não parecem existir.
Pelo contrário a discriminação religiosa nas escolas continua como um problema complexo.
A falta de professores nas escolas é algo muito sério. Em 15 de abril de 2016 a
Prefeitura da Cidade do rio de Janeiro estava contratando professores, incluindo aposentados
por seis meses.
Figura 16 – Resolução SME
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As inscrições para o contrato foram prorrogadas até 31 de maio já que não foi possível
lotar todas as salas de aula com professores.
Figura 17 – Falta de professores

Se existe uma falta tão grande de professores e o atendimento dos professores de
Ensino religioso Afro é pequeno, qual é o motivo de se manter o Ensino Religioso nas
escolas? Ninguém responde. Um aluno não caracteriza uma turma. Eu já tive turma com um
aluno. Até hoje não foi possível definir o que é a disciplina Ensino Religioso Afro. Não foi
publicada em diário oficial nenhuma proposta curricular. Estes profissionais estão esquecidos.
Mesmo com a tentativa dos católicos em fortalecer o Ensino Religioso, nada aconteceu. Até o
dia de hoje não existe definição para esta disciplina. Não há dúvidas sobre a polêmica da
existência do Ensino Religioso nas escolas públicas. O vínculo entre política e religião nunca
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foi rompido. A grande questão são os interesses político religioso presente na intencionalidade
da criação do Ensino Religioso.
Desde quando frequentava as macumbas quando criança, eu fui e sou o João, o menino
que entrevistei e com quem abri essa dissertação. Fui João escondendo minha fé na escola,
quando observei todos os símbolos religiosos na escola, quando presenciei orações na hora
das refeições. Cresci João quando casei na igreja e na macumba também. Fui professora João
quando fui discriminada no trabalho. Mas precisei fazer alguma coisa por João e por mim.
Acreditei nesta pesquisa e me tornei professora de Ensino Religioso Afro. Encarei horas na
escola sem fazer nada. Fui mal tratada, ridicularizada, briguei, argumentei. Participei das
reuniões e discussões sobre o tema. Procurei analisar todos os valores discutidos e defendidos.
Hoje me permito dizer que o Ensino Religioso é nocivo para a escola pública e que ninguém
sabe responder o que é Ensino Religioso Afro. A tentativa de trabalhar com a Lei 10.639/03
dos professores Afro também não me parece a solução, já que, pelo contrário, toda a escola
deve trabalhar a lei. Não é obrigação de um professor, é obrigação da escola. Não posso
abandonar a matrícula de Professor de Ensino Religioso Afro por questão financeira, mas
enquanto puder fazer outras funções na escola, farei. Continuo professora e amando a
Educação. Sofro, mas não desisti de mim, não desisti do João e luto por uma escola pública de
qualidade e laica, de verdade. Minha esperança é que essa dissertação ajude a somar nessa
luta.
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