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RESUMO 

 

 

Muito vem sendo produzido sobre a Lei n.º 10.639/2003 desde a sua promulgação, sobretudo 

no tocante aos aspectos práticos do fazer pedagógico e às suas implicações para o movimento 

negro. Sem sacrificar essas perspectivas, pelo contrário, apoiando-se nas produções por elas 

inspiradas, este trabalho intitulado “Cultura... Culturas: tensões pentecostais no ensino da 

religiosidade afro-brasileira”, aprofunda tais discussões, na medida em que analisa como 

objeto de estudo a influência da ideia de cultura dos professores pentecostais nas abordagens 

do ensino da Cultura Afro-Brasileira, com destaque para as manifestações religiosas, nas 

séries iniciais do ensino fundamental do município de São João do Piauí-PI. A construção do 

objeto ocorreu a partir da identificação da problemática, a qual sugere uma resistência dos 

professores de fé pentecostal em relação ao ensino de História e Cultura Africana, 

especialmente no que diz respeito às práticas religiosas afro-brasileiras, de acordo com as 

exigências das normas do sistema educacional brasileiro. A evidência dessa tensão, muitas 

vezes silenciada no ambiente da escola, conduziu o pesquisador à formulação da hipótese de 

que, no confronto entre as concepções de cultura subjacentes nas diretrizes educacionais do 

Estado brasileiro e nas práticas de professores pentecostais, um movimento conflituoso 

resulta, no limite, no descumprimento das normas relacionadas ao respeito à diversidade 

religiosa entre as crenças evangélicas e às manifestações da religiosidade dos afro-brasileiros. 

Utilizando uma metodologia que previu a utilização de entrevistas semiestruturadas e a 

aplicação de questionários socioeconômicos e de pesquisa de opinião, a pesquisa identificou 

que, apesar da religiosidade afro-brasileira não ser tratada na perspectiva da Lei n.º 

10.639/2003, a esperada tensão acaba por se diluir diante das práticas de negociação e 

ressignificação dos assuntos de caráter afro-religioso pela moral pentecostal. Foram as 

categorias de Totalidade e de Consciências Real e Possível, do método do Estruturalismo 

Genético de Lucian Goldmann que referenciaram esta pesquisa. 

 

Palavras-chave: Religiosidade afro-brasileira; Pentecostalismo; Lei n.º 10.639/2003. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

Much has been produced on Law No. 10.639/2003 since its promulgation, especially with 

regard to the practical aspects of pedagogical practice and its implications for the black 

movement. Without sacrificing these perspectives, on the contrary, relying on the productions 

inspired by them, this work entitled "Culture... Cultures: Pentecostal tensions in the teaching 

of Afro-Brazilian religiosity" deepens such discussions, insofar as it analyzes, as object of 

study, the influence of the idea of culture of the Pentecostal teachers in the approaches of the 

teaching of the Afro-Brazilian Culture, with emphasis on the religious manifestations, in the 

initial series of elementary education of the municipality of São João do Piauí-PI. The 

construction of the object occurred from the identification of the problematic that suggests a 

resistance of the professors of Pentecostal faith in relation to teaching of African History and 

Culture, especially with respect to Afro-Brazilian religious practices, according to the 

requirements of the norms of the Brazilian Educational System. The evidence of this tension, 

often silenced in the school universe, led the researcher to formulate the hypothesis that, in 

the confrontation between the underlying conceptions of culture in the educational guidelines 

of the Brazilian State and in the practices of Pentecostal teachers, a conflictive movement 

results, in the limit, failure to comply with norms related to respect for religious diversity 

between evangelical beliefs and manifestations of the religiosity of Afro-Brazilians. Using a 

methodology that predicted the use of semi-structured interviews and the application of 

socioeconomic questionnaires and opinion polls, the research identified that, although Afro-

Brazilian religiosity is not treated by the Law No. 10.639/2003, the expected tension ends up 

to dilute before the practices of negotiation and resignification of the subjects of afroreligious 

character by Pentecostal morality. It was the categories of Totality and Real Consciousness 

and Possible Consciousness, of the method of Genetic Structuralism by Lucian Goldmann, 

that referenced this research. 

 

Keywords: Afro-Brazilian religiosity; Pentecostalism; Law No. 10.639/2003. 

  



 

RESÚMEN 

 

 

Mucho viene siendo producido sobre la Ley nº 10.639/2003, desde su promulgación, sobre 

todo en lo referente a los aspectos prácticos del hacer pedagógico y sus implicaciones para el 

movimiento negro. Sin sacrificar esas perspectivas, por el contrario, apoyándose en las 

producciones por ellas inspiradas, este trabajo titulado "Cultura ... las culturas: tensiones 

pentecostales en la enseñanza de la religiosidad afro-brasileña" profundiza tales discusiones, 

en la medida en que analiza, como objeto de estudio, la influencia de la idea de cultura de los 

profesores pentecostales en los enfoques de la enseñanza de la Cultura Afro-Brasileña, con 

destaque para las manifestaciones religiosas, en las series iniciales de la enseñanza 

fundamental del municipio de São João do Piauí-PI. La construcción del objeto ocurrió a 

partir de la identificación de la problemática que sugiere una resistencia de los profesores de 

fe pentecostal en relación a la enseñanza de Historia y Cultura Africana, especialmente en lo 

que se refiere a las prácticas religiosas afrobrasileñas, de acuerdo con las exigencias de las 

normas del Sistema Educativo Brasileño. La evidencia de esta tensión, muchas veces 

silenciada en el ambiente de la escuela, condujo el investigador a la formulación de la 

hipótesis de que, en el enfrentamiento entre las concepciones de cultura subyacentes en las 

directrices educativas del Estado brasileño y en las prácticas de profesores pentecostales, un 

movimiento conflictivo resulta, en el limite, en el incumplimiento de las normas relacionadas 

a la diversidad religiosa entre las creencias evangélicas y las manifestaciones de la 

religiosidad de los afro-brasileños. Utilizando una metodología que previó la utilización de 

entrevistas semiestructuradas y la aplicación de cuestionarios socioeconómicos y de 

investigación de opinión, la investigación identificó que, a pesar de que la religiosidad afro-

brasileña no ser tratada por la Ley nº 10.639/2003, la esperada tensión acaba por diluirse 

frente a las prácticas de negociación y resignificación de los assuntos de carácter 

afrorreligiosos por la moral pentecostal. Las categorías de Totalidad y de Conciencias Real y 

Posible, además del método del Estructuralismo Genético de Lucian Goldmann, que 

referenciaron esta investigación. 

 

Palabras clave: Religiosidad afro-brasileña. Pentecostalismo. Ley nº 10.639/2003. 

 

 

 

 

  



 

SUMÁRIO 

 

 

Apresentação .......................................................................................................................... 15 

Introdução ............................................................................................................................... 20 

Capítulo I - Da Escravidão à Lei n.º 10.639/2003 .................................................................. 48 

Capítulo II - Situação Socioeconômica dos Professores Pentecostais ................................... 81 

Capítulo III - O que os Pesquisados estão Dizendo sobre a História e a Cultura Africana ... 93 

          1. Análise das Pesquisas de Opinião ............................................................................ 94 

              1.1. Pesquisa de Opinião com os Docentes. ............................................................. 95 

              1.2. Pesquisa de Opinião com os Gestores ............................................................. 113 

                     1.2.1. Pesquisa de Opinião com os Gestores do Universo Experimental ........ 115 

                     1.2.2. Pesquisa de Opinião com os Gestores do Universo de Controle .......... 124 

              1.3. Pesquisa de Opinião com as Famílias ............................................................. 130 

Capítulo IV - O que os Pentecostais Dizem sobre a Aplicação da Lei n.º 10.639/2013 ...... 141 

          1. Entrevista com Representantes Religiosos ............................................................. 141 

          2. Entrevista com Professores Pentecostais ................................................................ 157 

          3. Entrevista com os Gestores .................................................................................... 169 

Considerações Finais ............................................................................................................ 181 

Bibliografia ........................................................................................................................... 187 

Apêndice A - Questionário Socioeconômico Aplicado aos Professores Pentecostais ......... 198 

Apêndice B - Questionário de Pesquisa de Opinião Aplicado aos Professores ................... 199 

Apêndice C - Questionário de Pesquisa de Opinião Aplicado aos Gestores ........................ 201 

Apêndice D - Questionário de Pesquisa de Opinião Aplicado às Famílias .......................... 203 

Apêndice E - Roteiro das Entrevistas Realizadas com os Representantes Religiosos ......... 205 

Apêndice F - Roteiro das Entrevistas Realizadas com os Professores Pentecostais ............ 206 

Apêndice G - Roteiro das Entrevistas Realizadas com os Gestores ..................................... 207 

Apêndice H - Transcrições das Entrevistas Realizadas com os Representantes Religiosos, 

Professores e Gestores .......................................................................................................... 208 

Anexo A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ................................................... 269 

Anexo B - Lei n.º 10.639, de 9 de janeiro de 2003 .............................................................. 270 



APRESENTAÇÃO 

 

 

Quando ingressei no curso de Ciências Econômicas da Faculdade Católica de 

Ciências Econômicas da Bahia (Facceba), em 1990, dois anos após ter iniciado o curso de 

Composição e Regência da Universidade Federal da Bahia (UFBA), recordo-me que não 

foram raros os questionamentos dos amigos quanto aos rumos da carreira profissional que 

pretendia seguir.  

O que para muitos parecia uma contradição, conciliar economia e música, foi, para 

mim, a complementação necessária para poder identificar a área de interesse que pretendia 

estudar: a cultura e suas relações de poder – ainda que tal aspiração somente tenha se 

consolidado após alguns anos de formado em economia, mais precisamente quando 

comecei a trabalhar na Faculdade de Turismo da Bahia (Factur), em 1999.  

Àquela época, uma atividade prática que realizava semestralmente na instituição, 

buscando despertar, nos alunos de turismo, o caráter interdisciplinar da estatística, acabou 

por me aproximar definitivamente da cultura enquanto objeto de estudo. Foi nessa atividade 

que conheci o presidente do Afoxé Filhos do Congo, que me convidou para coordenar a 

produção musical da entidade, em 2004. Após cinco anos atuando no afoxé – período em 

que tive a oportunidade de integrar o Conselho Fiscal e a vice-presidência da entidade – 

recebi o convite para assessorar o Bloco Afro Malê Debalê, também uma das mais antigas e 

respeitadas instituições do movimento negro baiano, onde permaneci até 2011, quando 

mudei-me para o Piauí, após ter sido aprovado no concurso para professor do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI). 

A atividade que desenvolvi na Factur denominava-se “Estatísticas dos Blocos 

Carnavalescos de Salvador” e tinha por objetivo levantar informações sobre entidades 

carnavalescas, sobretudo aquelas colocadas em situação periférica à mídia e à organização 

do carnaval, a fim de melhor conhecê-las nos seus aspectos administrativos, financeiros e 

sociais. O resultado dessa pesquisa foi apresentado no 1.º Seminário da Cultura Afoxé, 

evento promovido pela Associação dos Afoxés da Bahia (Asaba), entidade de que 

participei como membro do conselho, que desdobrou-se no financiamento do projeto 

“Centro de Referência da Memória do Carnaval (Cerec)”, pela Factur, cujo objetivo era, a 
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partir de uma abordagem multidisciplinar dos professores de administração e de turismo, 

apresentar a um grupo piloto de entidades (o “Cortejo Afro”, o “Afoxé Filhos do Congo” e 

o bloco de travestidos “As Kuviteiras”) sugestões que promovessem maior capacidade 

organizacional e de sua articulação com o Estado e com o mercado. 

Desde aquela época, não foram raras as situações em que presenciei, enquanto 

membro da gestão de uma entidade cultural e professor da Factur, posições estereotipadas 

e intolerantes do poder público, da mídia e de diversas instituições que, das mais diferentes 

formas, tentavam neutralizar e invisibilizar as manifestações afroculturais do carnaval de 

Salvador, gerando uma resistência crescente das entidades, dos artistas e de setores do 

próprio poder público. 

O horário dos desfiles das entidades afro-carnavalescas, as políticas de patrocínio 

estatais, a dimensão organizacional e administrativa das entidades e do setor público e a 

própria organização do carnaval de Salvador, definida por um Conselho com pouca 

representatividade das entidades negras, dentre outros, há muito vêm sendo mecanismos 

utilizados para reforçar a invisibilidade, a depreciação e a marginalização da cultura negra. 

O resultado mais evidente do esforço em querer expropriar o protagonismo do negro 

dessa festa – justamente ele e a sua cultura, elementos historicamente delineadores do 

carnaval brasileiro – não seria outro senão o consequente alastramento do racismo 

institucional, além do enriquecimento de uma classe empresarial intestinamente envolvida 

com a organização do carnaval de Salvador. Resumindo, é a reificação da festa para 

garantir a apoteose do negócio sobre a cultura. 

Contudo, além de conhecer a violência instalada nas relações de poder da organização 

do carnaval, o Afoxé Filhos do Congo, permitiu-me perceber que a essência daquela 

violência também se fazia presente no cotidiano dos nossos músicos e dançarinos, que 

assumiam a sua religiosidade e que adotavam a estética afro nos cabelos, nos adereços e nas 

roupas. Era um racismo diário, contido, mas nem sempre dissimulado, nas práticas 

discriminatórias e opressoras das escolas nas quais eles estudavam. 

O que me causava perplexidade e indignação logo se transformou em objeto de 

curiosidade no tocante ao perfil de professor e de escola intolerantes. Assim, de alguma 

forma e sempre que possível, passei a tratar essa curiosidade como objeto de discussões 

para o ambiente das faculdades em que trabalhei, buscando entender a abrangência da 
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temática da discriminação, as percepções e reações dos discriminados, como também, os 

efeitos da opressão, dentre outras derivações da intolerância e do preconceito. Contudo, 

das constatações que pude fazer, uma delas me chamou mais a atenção pelo discurso e 

pelo público: o depoimento de diversos alunos pentecostais e neopentecostais dos cursos 

de pedagogia, muitos deles já profissionais da educação, que declaravam ressignificar ou 

não ministrar determinados temas do universo da cultura brasileira, quando eles 

conflitavam com suas doutrinas religiosas, assim, negando ao aluno, o direito de ter acesso 

a elementos constitutivos da sua cultura. Vale destacar que o depoimento de negação não 

se apresentava como exclusividade dos professores pentecostais ou neopentecostais, mas 

chamava a atenção a intolerância desse discurso diante de posturas mais conciliatórias de 

outros depoimentos. 

Turma após turma, era possível identificar professores com esse perfil. De certo que 

mudavam o tom do discurso a depender dos seus vínculos trabalhistas com a escola em 

que trabalhavam: nas escolas públicas, o discurso demonstrava maior teor de radicalidade, 

visto que a percepção de autonomia do professor na sala de aula era maior devido à 

estabilidade do serviço público. Contudo, sempre estava presente a negação ou 

ressignificação da abordagem de assuntos, mesmo daqueles incorporados ao calendário 

escolar, que fizessem alusão, por exemplo, às festas do catolicismo popular, à 

religiosidade africana e a personagens do imaginário ameríndio.  

Sistematizar as observações sobre esse fenômeno passou a ser, então, o meu desafio. 

Uma primeira tentativa ocorreu em 2009, quando concorri a uma vaga no mestrado do 

programa de pós-graduação de uma universidade pública baiana. O anteprojeto que 

preparei à época, denominado “Ah, ah! Uh, uh! O Saci é nosso! O neopentecostalismo e o 

ensino da cultura popular nas séries iniciais do ensino fundamental”, trazia, no seu título, a 

reação que tive quando ouvi, pela primeira vez, um professor neopentecostal afirmar, numa 

aula que ministrara em Ilhéus (BA), que não tratava de “Saci na sala de aula porque era 

coisa do diabo”. Com o projeto, fui aprovado em todas as etapas da seleção, exceto na da 

entrevista, devido à discordância de uma professora da banca, que afirmou não haver 

distinção de espaço político entre os professores efetivos e estáveis da rede pública e os da 

rede privada no universo da sala de aula. 
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No ano seguinte, mais uma vez tentei o ingresso naquela universidade com o mesmo 

projeto, porém, sem fazer mais alusão aos aspectos políticos que envolviam os professores 

das redes pública e privada. Dessa vez nem fui selecionado para a entrevista, mas como 

havia sido aprovado no concurso para professor do IFPI, assumi a vaga, mudando-me para 

o Piauí no final daquele ano. 

No novo emprego e na nova cidade que ele trouxe consigo, busquei adaptar e 

conciliar as atividades culturais que desenvolvia na Bahia com a nova realidade 

profissional. Disso resultou, logo de imediato, na implantação da “Semana da Consciência 

Negra” no calendário do Campus Corrente do IFPI, inaugurando, para muitos alunos, a 

percepção das questões locais que sugeriam a prática do racismo nas suas diversas formas. 

A segunda edição da “Semana da Consciência Negra do Campus Corrente”, como ficou 

conhecida, vale à pena ser citada devido aos desdobramentos gerados pela visita técnica 

que fizemos à Salvador, cujo objetivo foi apresentar, aos alunos e professores do campus, 

uma realidade bastante distinta daquela em que todos estavam inseridos, sobretudo no 

tocante à valorização da cultura negra e às discussões sobre o racismo e o seu 

enfrentamento. A partir dos eventos articulados com diversas instituições representativas da 

cultura negra na Bahia, como o Bloco Afro Malê Debalê, o Museu Afro da Bahia (Mafro), 

a Secretaria Municipal de Reparação Racial (Semur), o Terreiro de Bogum e a Sociedade 

Protetora dos Desvalidos (SPD), e das discussões realizadas durante a viagem, os alunos 

elaboraram um relatório propondo a alteração nas ementas dos cursos Técnico em 

Agronegócio, de Licenciatura em Matemática e de Tecnólogo em Meio Ambiente. As 

alterações foram concretizadas. 

Ao assumir, em maio de 2013, a Direção Geral pro tempore do Campus São João do 

Piauí, mais uma vez passaria por outro processo de mudança. Além da cidade, teria, 

também, de me adaptar a uma inédita função, com forte carga institucional, mas também 

operacional, visto que o campus se encontrava na sua fase inicial de implantação. 

Para dar conta desse duplo desafio adaptativo, repeti a “fórmula” aplicada quando saí 

da Bahia, agora com mais experiência: continuei adaptando e conciliando minhas 

atividades culturais à nova realidade e, mais ainda, com o apoio do diretor de ensino e da 

reitoria, inserimos a cultura na agenda de implantação do Campus São João do Piauí. Essa 

foi, sem dúvida, a melhor decisão. Imediatamente, ao assumir o cargo, procurei a Secretaria 
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de Cultura do município e coloquei o campus à disposição para a realização conjunta de 

atividades e políticas culturais para a cidade, ao tempo em que também era estabelecido um 

próximo contato com as comunidades quilombolas e com os assentamentos rurais da 

região. 

Nesse mesmo ano, 2013, chegaram os cinco primeiros professores do campus. Como 

não tínhamos alunos, ainda, propus ao Campus Paulistana a realização conjunta da 

“Semana da Consciência Negra”, seguindo os mesmos objetivos e procedimentos adotados 

no ano anterior, no Campus Corrente. A metodologia e os resultados foram os mesmos, 

motivando o Campus Picos a realizar as mesmas atividades no ano seguinte. 

Como foi possível perceber no recorte dado às minhas atividades culturais no 

decorrer dos últimos anos, nunca abandonei a temática do “Projeto Saci”, referenciando, 

sempre que possível, aquele professor de Ilhéus que se recusava a trabalhar assuntos do 

folclore brasileiro com os seus alunos. 

Quer por teimosia (ou ousadia), quer por excesso de confiança, em 2016, após alguns 

ajustes, apresentei o mesmo projeto e fui aprovado na seleção do Programa de Mestrado 

Interinstitucional (Minter) promovido pelo IFPI com o Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Nove de Julho (PPGE-Uninove). 

Evidentemente que, ao ler o título desta pesquisa e aquele sugerido no projeto inicial, 

o leitor vai identificar uma considerável mudança. Contudo, o fundamental é que uma parte 

significativa dos textos aqui apresentados nunca se afastaram daquele projeto elaborado em 

2009, como também nunca deixou de estar presente a disposição de apontar e combater 

processos de dominação simbólica e material possíveis no âmbito da cultura, quer seja no 

âmbito da escola, quer seja na prática do carnaval, onde muito aprendi.  

A prova maior dessa persistência está presente no objeto de estudo que esta pesquisa 

se propôs a desvendar: a influência da ideia de cultura dos professores pentecostais nas 

abordagens do ensino da Cultura Afro-Brasileira, com destaque para as manifestações 

religiosas, nas séries iniciais do ensino fundamental do município de São João do Piauí. 



INTRODUÇÃO 

 

 

Exu, entidade iorubana pertencente ao panteão das divindades africanas cultuadas no 

Brasil sob a denominação de Orixás1, configura-se, certamente, na mais polêmica divindade 

do universo da religiosidade afro-brasileira – aliás, a polêmica é um traço da sua 

personalidade. 

O sincretismo feito entre Exu e o diabo, entidades inconciliáveis e pertencentes a 

cosmovisões distintas, não encontra qualquer precedente no Candomblé pela simples 

inexistência da dualidade Deus-diabo nessa religião2. Apesar dessa inexistência ou de 

qualquer outra que o valha, visto que no Candomblé o mal não é um atributo de uma 

entidade específica, a associação foi facilmente assimilada no imaginário da sociedade 

devido à semelhança, em alguns aspectos, entre a iconografia medieval construída pelas 

religiões de tronco judaico-cristão, do diabo e o arquétipo que representa Exu no 

Candomblé iorubano: o vermelho e o preto como suas cores representativas, o falo 

avantajado, representando a procriação e a sua relação com o sexo, o seu poder destruidor 

(diabólico), o caráter irascível, dentre outras características que mais o assemelham aos 

homens do que a uma entidade cujo propósito seja o afastamento dos filhos de Deus da 

salvação eterna. 

                                                           
1 Uma compreensão vulgar da religiosidade afro-brasileira, que generaliza as divindades africanas apenas 

como Orixás (divindades Iorubanas), esconde a dimensão das interações culturais ocorridas entre os africanos 

no Brasil e entre eles e os brasileiros. Sem querer detalhar o fluxo migratório do tráfico de escravos para o 

País, o que pode ser verificado em Verger (2002), vale registrar que as contribuições africanas para a cultura 

brasileira não se limitaram àquelas de origem Sudanesa, faixa compreendida entre a Linha do Equador, que 

corta o deserto saariano, e o extremo norte africano, mas, também, as contribuições dos povos de origem 

Banto (África Subsaariana), em especial aqueles provenientes da região Congo-Angola, que cultuavam 

Inkissis. Ainda sobre os Sudaneses, impossível não destacar a influência do povo Jeje, habitantes da região do 

antigo Daomé (atual Benim) e falantes da língua Fon, que cultuavam Voduns; ou, ainda, os fula, os mandinga, 

os haussás e os tapas, povos norteafricanos que, no Brasil, passaram a ser denominados de Malês por serem 

mulçumanos.  
2 Sobre o sincretismo percebido entre Exu, divindade do candomblé, e o diabo, elemento pertencente à lógica 

da religiosidade oriunda do tronco judaico-cristão, Santos e Santos informam que “No oeste da África, 

sobretudo na Nigéria, o iorubá comum, mesmo o mais fervoroso devoto dos orixás, responderá sem hesitação, 

quando interrogado, que Exu é o demônio ou Satanás, no sentido mais desfavorável [...]. Os devotos, nas 

comunidades-terreiros nagôs da Bahia, embora reconheçam a ambivalência e o caráter ameaçador de Exu, 

preservam seu significado tradicional. Exu para eles, é um dos mais populares orixás, venerado com total 

dedicação” (2014, p. 21).  
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Essa situação, que decorre de uma sucessão de sincretismos deliberadamente 

construídos para desqualificar Exu, exemplifica uma estratégia relativamente refinada de 

dominação por meio do simbólico3. Desqualificar o povo africano e todas as manifestações 

religiosas que lhes representa no Brasil, como o Candomblé, é uma das maneiras de, por 

meio da cultura, dominá-lo. 

Não há como negar que todo o esforço em desqualificar Exu e a religiosidade de 

matriz africana logrou relativo êxito no cenário da religiosidade e cultura brasileiras4, prova 

disso é que depois de mais de quatro séculos da entrada dos primeiros africanos no Brasil, 

ainda se faz importante analisar, sob diferentes recortes, as relações da religiosidade afro-

brasileira com a de outros segmentos da nossa sociedade.  

Contudo, visto por outro prisma, a religiosidade foi um importante elemento 

catalisador – dentre tantos outros – da resistência africana ao jugo econômico e cultural 

                                                           
3 Romão (2009) faz uma clara exposição dos processos componentes da Cultura (Processos Produtivo, 

Associativo e Simbólico). 
4 Um dos processos mais perversos e eficientes utilizados pela sociedade brasileira para desqualificar a cultura 

produzida pelo povo negro no Brasil, a folclorização da cultura afro-brasileira, foi muito bem apontado por 

Nascimento, que não apenas o revela, mas denuncia os seus efeitos e intenções: “Cultura africana posta de 

lado como simples folclore se torna em instrumento mortal no esquema de imobilização e fossilização dos 

seus elementos vitais. Uma sutil forma de etnocídio. Todo o fenômeno se desenrola envolto numa aura de 

subterfúgios e manipulações que visam mascarar e diluir sua intenção básica, tornando-o ostensivamente 

superficial. Os conceitos originários da Europa ocidental que informam e caracterizam uma cultura 

pretensamente ecumênica, predominam neste país de negros. Para esta cultura de identificação branca o 

homem folclórico reproduz o homem natural, aquele que não tem história, nem projetos, nem problemas: ele 

possui de seu apenas sua alienação como identidade. Sua identidade é, pois, sua mesma alienação. Desde que 

a matéria-prima é o não ser que aguarda a forma, podemos concluir, a respeito do folclore negro, ser ele uma 

espécie de matéria-prima que os brancos manipulam e manufaturam para obter lucro” (2016, p. 147, grifos do 

autor). Em virtude da aproximação verificada entre os trabalhos de Nascimento (2016) e Mignolo (2003), que 

demonstraram como a negação da história se configura em uma estratégia de dominação, optou-se por 

apresentar os critérios de classificação utilizados pelos missionários do século XVI, apontados por Mignolo, 

bem como a sua atualização nos séculos XVIII e XIX: “No século 16, missionários espanhóis julgavam e 

hierarquizavam a inteligência e civilização dos povos tomando como critério o fato de dominarem ou não a 

escrita alfabética [...] Ao se aproximar o fim do século 18 e o início do 19, o critério de avaliação já não era a 

escrita, mas a história. ‘Os povos sem história’ situavam-se em um tempo ‘anterior’ ao ‘presente’. Os 

povos ‘com história’ sabiam escrever a dos povos que não a tinham” (ib, p. 23, grifo nosso). Mais adiante, 

Mignolo expõe, por completo, o modus operandi do colonialismo do poder: “O eurocentrismo torna-se, 

portanto, uma metáfora para descrever a colonialidade do poder, na perspectiva da subalternidade. Da 

perspectiva epistemológica, o saber e as histórias locais europeias foram vistos como projetos globais, desde o 

sonho de um Orbis universalis christianus até a crença de Hegel em uma história universal, narrada de uma 

perspectiva que situa a Europa como ponto de referência e de chegada. A história universal contada por Hegel 

é uma história universal na qual a maioria dos atores não teve a oportunidade de ser também narradores” (ib. 

p. 41, grifos do autor). 
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racista encontrado no Brasil escravista5. Mesmo tendo como tradição a transmissão oral, a 

religiosidade africana, em especial o Candomblé, manteve-se viva e manteve vivo um 

incontável número de seres humanos que deveriam ser desumanizados, reificados, para 

melhor produzirem e manterem a viabilidade econômica da empresa portuguesa. Outra 

prova do fracasso do processo de desqualificação da cultura do povo africano sincretizada 

no Brasil pode ser verificada no cotidiano da cultura brasileira, cujos traços marcaram e 

continuam marcando a nossa forma de ver e de estar no mundo. 

Da mesma maneira que a cultura pode ser utilizada como forma de dominação 

simbólica, ou como referência para justificar condições socioeconômicas de determinados 

grupos sociais, ela também pode ser utilizada para validar objetos, manifestações ou 

práticas sociais, a depender da posição na estratificação social em que se encontra o seu 

produtor ou o seu grupo. Daí a necessidade de melhor compreendê-la. 

Apesar da complexidade e da diversidade conceitual que acompanham o termo 

cultura, tarefa impossível é pensá-la de forma apartada do homem, da natureza e da 

sociedade; homem que a produz na relação que estabelece com os outros homens no 

conjunto da sua vida social e com a natureza.  

Essa intrincada relação entre homem, natureza e sociedade esteve presente em 

diversos momentos da ideia de cultura, ainda que em níveis de participação distintos. 

Inicialmente, o termo foi associado ao crescimento natural, ao cultivo, àquilo que deve ser 

cuidado e desse cuidado deve-se o seu crescimento, uma relação, portanto, íntima com a 

agricultura, com a natureza num sentido mais amplo. A cultura, nessa perspectiva, 

necessitava de uma complementação para que seu entendimento se desse por completo. Era 

a cultura de alguma coisa, de algo que estivesse sendo cultivado. Apesar dessa 

compreensão ter se modificado já no século XIX, quando a palavra passou a se relacionar 

com a intelectualidade humana, perdendo as suas complementações para tornar-se 

autônoma – uma “abstração em si mesmo”, segundo Eagleton (2011, p.10) – ainda é fácil 

encontrar uma diversidade enorme de adjetivações associadas à cultura, inclusive 

colocando-a em contextos visivelmente contraditórios, como cultura da paz e cultura da 

guerra, cultura do carnaval e cultura da tristeza, cultura da justiça e cultura da corrupção, 

                                                           
5 Para Nascimento, “[...] o mistério ontológico e as vicissitudes da raça negra no Brasil se encontram e se 

fundem na religião dos orixás: o candomblé” (ib., p. 206). 
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dentre outras. Contudo, independentemente da (validade da) adjetivação dada à palavra 

cultura, ela própria traz, na sua origem, significados que virão, no decorrer da evolução da 

humanidade, se colocar em franca oposição: a raiz latina da palavra cultura (colere) denota 

um amplo espectro de coisas, como por exemplo “habitar” e “culto”, que, respectivamente, 

vão evoluir para “colonialismo” e para a “posição sagrada” com que se protege e se 

reverencia as artes e as tradições de um povo, colocando a cultura em dois polos 

desconfortáveis (EAGLETON, 2011, p. 10).  

Além da ideia de cultura como crescimento natural, inclusive da intelectualidade 

humana, outras também podem ser percebidas no decorrer da sua evolução, tais como: 

cultura como desenvolvimento intelectual da sociedade, entendimento que associa a cultura 

a um nível de desenvolvimento oposto à barbárie, negando o estado de natureza e se 

aproximando, portanto, de uma ideia de civilização; cultura como arte, que relaciona a 

compreensão da cultura à produção do gênio criativo do artista; e a cultura como modo de 

vida, uma percepção de cultura que a faz ser escrita no plural, na medida em que reconhece 

como cultura os diversos sistemas culturais desenvolvidos pelas sociedades6, portanto, as 

“ideias alternativas da natureza do relacionamento social” (WILLIAMS, 2011, p. 349). 

Contudo, se a adoção do plural na grafia e no sentido da palavra cultura foi importante para 

inaugurar uma ideia que compreende a cultura como um modo de vida, possibilitando 

abordagens acerca das culturas dos grupos sociais, a natureza dos elementos que 

determinam essas culturas continuou sendo alvo de discussões, produzindo entendimentos 

tanto de ordem idealista, que enfatizam a influência de um “espírito formador” de um modo 

                                                           
6 Sendo a Cultura uma exclusividade da espécie humana, é possível compreendê-la como uma categoria 

totalizante, composta por partes – as diversas culturas – que, ao reivindicarem a condição de todo, 

estabelecem uma tensão dialética intrínseca às totalidades. Essa compreensão de cultura, que se aproxima da 

interpretação marxiana do concreto – para Marx, “O concreto é concreto porque é a síntese de muitas 

determinações, isto é, unidade do diverso” (1982, p. 14) –, evidencia uma tensão dialética que valida uma 

ideia de cultura no singular bastante distinta das apresentadas neste texto. Faz-se importante esclarecer, 

portanto, que ao estabelecer uma diferenciação entre “cultura”, no singular e “culturas”, no plural, a pesquisa 

não se opõe à interpretação marxista de cultura (unidade na diversidade), pelo contrário, a reafirma na medida 

em que apresenta e contrasta ideias de cultura que se relacionam com o objeto de estudo deste trabalho, 

buscando uma hegemonia em relação à sua abordagem. Como esta pesquisa parte de um entendimento de 

totalidade como estrutura, ou melhor, como processo de estruturação (sendo a cultura uma totalidade ela está 

em constante processo de estruturação), compreende que, na condição de partes, as diversas culturas também 

são processos de estruturação e, nessa perspectiva, “totalidades dialéticas” (LÖWY; NAÏR, 2008, p. 26). Ou 

seja, elas também apresentam tensões internas, muitas vezes somente explicadas quando inseridas em 

estruturas mais amplas. Avaliar essas estruturas, nessa perspectiva, pode ser uma contribuição para os estudos 

relacionados com a cultura, como o que propõe esta pesquisa. 
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de vida global, como de ordem materialista, cuja ênfase recai sobre uma ordem econômica 

ou política, ou, ainda, como um sistema de significações, “mediante o qual necessariamente 

(se bem que entre outros meios) uma dada ordem social é comunicada, reproduzida, 

vivenciada e estudada” (id., 1992, p. 13). 

Retomando a discussão acerca da intricada relação homem, natureza e sociedade a 

fim de buscar pistas sobre um caminho possível para a compreensão do termo cultura, 

Eagleton nos aponta na obra A Tempestade, de William Shakespeare – mais 

especificamente no esforço que faz Ferdinando para escapar, à nado, da tempestade 

provocada por Próspero –, como o homem cria meios culturais para transformar a natureza, 

inseridos que estão num movimento dialético de superação: “a natureza produz cultura que 

transforma a natureza” (2011, p. 12). É essa superação o ponto de partida da produção da 

cultura, que passará a designar o esforço social de produzir respostas coerentes visando tal 

superação, o que se dá por meio do trabalho. Vejamos a relação que Eagleton faz entre 

cultura e trabalho: “Se a natureza é sempre de alguma forma cultural, então as culturas são 

construídas com base no incessante tráfego com a natureza que chamamos de trabalho” 

(ib.). 

Se a centralidade das discussões de cultura no homem se configura como algo 

inevitável, inevitável também parece ser a compreensão de que é por meio do trabalho que 

o homem cria o seu mundo cultural e histórico, como aponta Freire, quando se refere aos 

efeitos da visão ingênua que ignora essa realidade e, assim, reifica os camponeses, 

transformando-os em meros instrumentos de produção: 

 

Daí que não possa compreender e, quando compreende, não dê a devida 

importância ao fato de que, transformando a realidade natural com seu trabalho, 

os homens criam o seu mundo. Mundo da cultura e da história que, criado por 

eles, sobre eles se volta, condicionando-os. Isto é o que explica a cultura como 

produto, capaz ao mesmo tempo de condicionar seu criador (1976, p. 32). 

 

A cultura é, portanto, humana, visto que somente o homem poderia dotar de sentido a 

sua realidade material; é social, na medida em que a construção de sentidos é coletiva, quer 

seja em comunidades ou em sociedades históricas, onde as classes sociais criam culturas 

diferentes dadas as diferentes relações sociais que lhes separam; e, por fim, é uma resposta 

da espécie humana à natureza, que ocorre por meio do trabalho. Coerente com essa 
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perspectiva que enfatiza aspectos de ordem material da vida social, Chauí vai apresentar o 

seu conceito de cultura como “[...] a maneira pela qual os humanos se humanizam por meio 

de práticas que criam a existência social, econômica, política, religiosa, intelectual e 

artística” (1996, p. 295).  

Em relação à ideia de cultura e ao caminho percorrido por ela nas últimas décadas, 

dois aspectos apontados por Eagleton ainda devem ser destacados. O primeiro deles se 

refere à dificuldade em estabelecer uma separação entre as ideias de cultura (cultura como 

civilização, como arte e como modo de vida) e o segundo se refere à distância que a cultura 

se encontra de uma zona de consenso: 

  

Desde a década de 1960, entretanto, a palavra ‘cultura’ foi girando sobre seu eixo 

até significar quase exatamente o oposto. Ela agora significa a afirmação de uma 

identidade específica – nacional, sexual, étnica, regional – em vez da 

transcendência desta. E já que essas identidades todas veem a si mesmas como 

oprimidas, aquilo que era antes concebido como um reino de consenso, foi 

transformado em um terreno de conflito. Cultura, em resumo, deixou de ser parte 

da solução para ser parte do problema (2011, p. 60). 
 

Trazendo a discussão para o universo dos conflitos culturais percebidos na sociedade 

brasileira, a cultura afro-brasileira vem apresentando conquistas importantes nas últimas 

décadas, sobretudo no espaço político-institucional das suas ações. Cumprindo as 

determinações constitucionais, tanto o governo federal quanto os seus entes federados 

produziram, ao longo das duas últimas décadas, dispositivos legais que confirmam a 

intenção de garantir a diversidade cultural por meio da educação formal. Assim, no tocante 

à educação das relações étnico-raciais nas escolas, merece destaque a Lei n.º 10.639/2003, 

que, alterando a Lei nº. 9.394/967, tornou obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-

Brasileira nos ensinos fundamental e médio do país, como também o Parecer do CNE/CP 

03/2004, que aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, e a 

Resolução CNE/CP 01/2004, que detalha os direitos e as obrigações dos Estados com a 

implementação da Lei n.º 10.639/2003. 

                                                           
7 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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Fruto de um longo processo político de apontamento da farsa contida no conceito de 

democracia racial existente no Brasil8 e do combate às práticas racistas disseminadas nos 

mais diversos âmbitos da sociedade brasileira, a Lei n.º 10.639/2003, para Gomes,  

 

pode ser considerada uma reivindicação do Movimento Negro e de organismos 

da sociedade civil, de educadores e intelectuais comprometidos com a luta 

antirracista. Pode também ser entendida como uma resposta do Estado às 

demandas em prol de uma educação democrática, que considere o direito à 

diversidade étnico-racial como um dos pilares pedagógicos do País, 

especialmente quando se consideram a proporção significativa de negros na 

composição da população brasileira e o discurso social que apela para a riqueza 

dessa presença (2012, p. 19). 

 

Apesar de ter poucos artigos9, a Lei n.º 10.639/2003 surgiu com um significativo 

potencial para produzir impactos nas práticas pedagógicas e na relação, mesmo, 

estabelecida entre a escola e a sociedade. Isso se deu, em muito, pela contundência em que 

abordou o tema, não se comprometendo com a generalidade propícia às múltiplas 

interpretações, mas com a objetividade e a concisão. Um exemplo disso se encontra já no 

primeiro artigo da Lei, que trata do conteúdo programático do ensino da História e Cultura 

Afro-Brasileira. Para que não restem dúvidas sobre as intenções desse conteúdo, a Lei n.º 

10.639/2003 o explicita da seguinte forma:  

 

O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo de 

História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição 

do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do 

Brasil (BRASIL, 2003). 

 

 Não fica difícil perceber a aproximação do governo brasileiro com a ideia de cultura 

como modo de vida. Também não é um exercício dos mais complexos inferir que qualquer 

esforço para implementar, de forma objetiva, esse entendimento, deve passar pela 

                                                           
8 Existe uma ampla e diversificada literatura que analisa e critica a ideologia da democracia racial brasileira, 

comumente associada à obra de Gilberto Freyre, autor que, ao analisar as relações raciais na economia 

patriarcal, o faz a partir da justaposição dos contrários, harmonizando-os sem promover a sua superação 

(dialética), como aponta Fernando Henrique Cardoso na apresentação da 51ª edição de Casa Grande e Senzala 

(FREYRE, 2006). Essa falsa ideia de harmonia étnico-racial e as consequências desse pensamento – a que faz 

crer que, no Brasil, inexistiram (e inexistem, na ótica dos seus seguidores) conflitos de origem racial – é o 

principal alvo dos críticos do mito da democracia racial. Ver Da Matta (1984), Fernandes (2008), Guimarães 

(2002), Mota (2014), Munanga e Gomes (2006), Nascimento (2016), Ribeiro (1995) e Risério (2012).  
9 A Lei 10.639/2003 possui apenas dois artigos que promovem três modificações nos artigos 26 e 79 da LDB. 
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incorporação das manifestações culturais do povo brasileiro ao processo educacional, 

destacando a produção e o (re)conhecimento dos artistas populares, suas condições 

materiais de produção social, bem como a abordagem, pela escola, desse conjunto de 

saberes formadores da cultura nacional.  

Apesar das evidentes determinações do governo brasileiro em relacionar a educação à 

preservação, acessibilidade, estímulo e difusão dos componentes étnicos que compõem a 

população brasileira, cabe registrar a tensão existente entre setores religiosos quanto ao que 

se entende por cultura, mais especificamente quanto à cosmovisão dessas culturas. 

Antes, porém, de abordar as perspectivas religiosas que tensionam a sua relação com 

o Estado no tocante à relação cultura/educação, cabe apresentar uma síntese das 

perspectivas históricas atribuídas ao termo “cultura” quando utilizado no singular e no 

plural.  

Longe de uma mera flexão de número, como nos ensina Cuche (1999), a distinção 

dos termos “cultura”, no singular, de “culturas”, no plural, se origina da compreensão e 

intencionalidade dada ao termo pelos pensadores franceses iluministas do século XVIII e 

pelos alemães do século XIX, representando profunda significação histórica e política. 

Fruto da resistência imposta pela nobreza francesa à implantação da burguesia 

naquele país, a Revolução Francesa de 1789 não apenas depôs a sua antiga elite política, 

como promoveu a ascensão da burguesia em todos os seus aspectos, inclusive, e como não 

poderia deixar de ser, no âmbito das ideias, fazendo da França um dos Estados que melhor 

absorveria a promessa Iluminista de libertação do homem por meio do conhecimento e da 

razão. 

A proposta antropocêntrica trazida pelo Iluminismo e pelo pensamento descartiano do 

Eu (cogito), previa, no campo da filosofia e da política, a substituição da metafísica e de 

categorias de comunidade por categorias que promovessem o racionalismo e a 

individualidade. Assim, citando Löwy e Naïr, “O novo status do homem isolado, livre e 

igual, impunha-se em relação direta com o desenvolvimento da burguesia ascendente 

contra a nobreza” (2008, p. 70, grifos dos autores). Coerente com essa proposta, a cultura 

também se separa da ideia de natureza – entendimento comum até o século XVII – e 

assume o seu “caráter distintivo da espécie humana” (CUCHE, op. cit., p. 21). A 

consequência imediata dessa perspectiva de compreensão da cultura, não seria outra senão 
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assumir um caráter enciclopedístico, de conjunto de conhecimento produzido 

sistematicamente pelo homem. É assim que o entendimento de “cultura” como soma de 

saberes, de evolução, de educação, passa a ser facilmente incorporado pelo pensamento 

Iluminista, sobretudo pelo caráter individual implícito nesse conceito.  

Tão fácil quanto foi para o Iluminismo absorver essa perspectiva de cultura, também 

o foi associá-la ao termo “civilização”, agora representando o progresso não mais no 

âmbito individual – ideia associada à cultura –, mas coletivo. De acordo com Cuche: 

 

A civilização é entendida como um processo de melhoria das instituições, da 

legislação, da educação. A civilização é um movimento longe de estar acabado, 

que é preciso apoiar e que afeta a sociedade como um todo, começando pelo 

Estado, que deve se liberar de tudo o que é ainda irracional em seu 

funcionamento. Finalmente, a civilização pode e deve se estender a todos os 

povos que compõem a humanidade (1999, p. 22). 

 

Já no século XIX, enquanto a França, estruturada como Estado-Nação, fortalecia os 

seus pensamentos elitistas de cultura e civilização, ambos no singular, e os disseminava 

pelo mundo, a sua vizinha, Alemanha, fragmentada em 39 principados muito mais 

interessados em “proteger seus interesses políticos e territoriais, em prejuízo de seus 

vizinhos de idioma alemão” (ROSE, 1987, p. 17), ainda não havia se unificado e se via 

diante do desafio de equacionar conflitos políticos entre a burguesia intelectual alemã e a 

sua aristocracia, constantemente acusada pela burguesia de absorver o conceito francês de 

civilização.  

Conteúdo sempre presente no processo de unificação alemã, o que ocorreu somente 

em 1871, o nacionalismo vai ocupar um papel decisivo para uma nova compreensão da 

cultura. Não uma cultura imperialista que se sobrepunha às demais, bem ao estilo 

Iluminista da simbiótica relação cultura/civilização, mas um conceito de cultura que 

possibilitasse o seu uso no plural, que admitisse e compreendesse as heranças culturais 

como próprias de cada formação social, conforme sustentava Herder, filósofo e educador 

alemão do século XIX (id., ib.). Ou seja, reconhecer as culturas dos seus principados 

passou a ser condição para a unificação da nação alemã. 

Esclarecidas as diferenças entre “cultura” e “culturas”, voltemos às perspectivas 

religiosas, em especial a Pentecostal, e as suas relações com o governo brasileiro no tocante 

à abordagem da cultura na sala de aula. 
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Corrente protestante não integrante do chamado “Protestantismo Histórico”, 

composto por batistas, adventistas, luteranos, dentre outros, o Pentecostalismo é uma 

corrente que acredita “[...] na cura espiritual, milagrosa, no discurso extático glossolálico10 

e busca a união do ser humano com o Espírito Santo” (RISÉRIO, 2012, p. 192). Seus 

pioneiros surgem, no Brasil, em 1910, com a Congregação Cristã do Brasil e a Assembleia 

de Deus, em 1911. Essas igrejas ficam conhecidas como “Pentecostais Clássicas”.  

Preservando do protestantismo a herança que o forjou historicamente, o 

individualismo11 não apenas vai marcar a moral como promoverá inovações na mensagem 

pentecostais, quer seja pelos benefícios diretos da “cura divina” sobre os indivíduos, quer 

seja pelo fim do monopólio católico da salvação, agora “colocada nas mãos dos próprios 

fieis” (MONTES, 2012, p. 26). É assim, na exacerbação da busca individual pela salvação, 

que o pentecostalismo aprofundará a convicção do seu destino manifesto evangelizador.  

Fiéis à sua missão evangelizadora12, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial 

surgirão no Brasil os “Pentecostais de Segunda Geração”, ou “Pentecostais Neoclássicos” 

(Quadrangular, Brasil para Cristo, Casa da Benção, Deus é Amor). Essas correntes são uma 

espécie de protestantismo de massa, caracterizado por inovações comunicativas (mass 

media13), inovações na mensagem e inovações teológicas e organizacionais. Segundo 

Montes (2012), eram protestantes que se caracterizavam: a) pelo uso de instrumentos não 

                                                           
10 O discurso extático glossolálico é aquele carregado de elementos psíquicos que induzem seus fiéis ao 

êxtase (daí o termo “extático”) e à glossolalia. A glossolalia religiosa, conhecida como “dom das línguas”, 

refere-se ao fenômeno relatado no “Ato dos Apóstolos”, quando os apóstolos de Jesus foram tocados pelo 

Espírito Santo e começaram a falar em línguas desconhecidas, mas, ainda assim, todos os que os ouviam os 

entendiam. Para Samarin, citado por Freire (2007, p. 11), as glossolalias são: “enunciados desprovidos de 

sentido mas estruturados fonologicamente que o locutor acredita ser uma língua real, mas que não possuem 

nenhuma semelhança sistemática com uma língua natural qualquer, viva ou morta”. Para Rubens, “A 

glossolalia, envolvendo a emoção de quem a pratica, produz também sobre a Assembleia, às vezes, um efeito 

de clímax emocional. Constitui, assim, a linguagem própria da experiência: é uma verbalização não-

semântica, um canto não-melódico” (2008, p. 150). 
11 Romão define o individualismo como “frontispício da visão burguesa de mundo” (2000, p. 172). 
12 Ver Boff (2009) e Silva; Ribeiro (2007). 
13 Conhecida como mass media, as mídias de massas (rádio, TV, cinema, dentre outras) passaram a assumir 

um papel de destaque nos estudos de teoria da comunicação, sobretudo pelo seu caráter unívoco de 

comunicação, limitando o seu receptor a apenas receber a mensagem emitida. A esse respeito, Goldmann 

(1972) vai esclarecer que o principal problema a ser enfrentado pela comunicação não é a quantidade ou a 

natureza das informações, mas, fundamentalmente, as estruturas mentais e psíquicas do receptor, que 

passaram a ser consideravelmente modificadas pelo “capitalismo de organização, sociedade de consumo ou 

sociedade de massas etc.” (id. ib., p. 20), produzindo passividade e desorientação no indivíduo pós-

capitalismo liberal ou mesmo monopolista. 
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convencionais de evangelização (tendas de lona usadas em concentração em praças 

públicas, ginásios de esporte, estádios de futebol, entre outros); b) pela mensagem da “cura 

divina”, dando um tom extremamente individualizado (privado) do discurso e c) por não 

pregarem a intermediação entre homem e Deus: “suas igrejas prescindiam da hierarquia 

sacerdotal e negavam ao catolicismo e seus prelados o monopólio da salvação agora 

colocada nas mãos dos próprios fiéis” (id., ib., p. 26). Ainda segundo a autora, para muitos, 

o crescimento das igrejas deu-se pela estratégia do discurso da “cura divina” se assentar em 

práticas curativas familiares às grandes massas de trabalhadores atraídos do meio rural para 

as metrópoles, em função da industrialização do período, como também pela 

descentralização das suas ações evangelizadoras, apoiadas por entidades paraeclesiásticas 

estrangeiras, cujas ações se voltavam “indistintamente para pastores, homens de negócios, 

presidiários, mulheres, artistas, crianças, entre outros grupos sociais” (MONTES, 2012, p. 

28).  

Contudo, os efeitos das ações dessas entidades paraeclesiásticas não se resumiriam ao 

incremento e difusão das igrejas Pentecostais Neoclássicas. Elas contribuirão para o 

surgimento, em 1976, de mais uma vertente protestante: o autóctone Neopentecostalismo 

da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). 

Citando Montes, Risério (2012) aponta como características da IURD, as opções 

empresarial, profissional e mercadológica dadas a seus atores e às suas práticas 

evangelizadoras, o que se reflete em intensa “midiatização”, politização (no sentido 

partidário do termo) e ostentação arquitetônica dos seus templos, mas, sobretudo, por 

apresentar dois princípios doutrinários característicos: a “teoria da prosperidade”, que 

assegura riqueza material aos que se convertem àquele modelo de vida cristã e a “guerra 

espiritual” que o fiel deve travar contra Lúcifer para se livrar de suas influências e, assim, 

apropriar-se da prosperidade que Deus lhe reservou. Grosso modo, o encadeamento desses 

princípios doutrinários pode ser entendido da seguinte forma: Deus provém seus filhos de 

“prosperidade” em seus empreendimentos e na sua vida pessoal, desde que os seus filhos 

(os predestinados) derrotem o mal que quer afastá-los da prosperidade divina, pois pobreza 

é obra do diabo. É no culto Neopentecostal, no templo, que ocorre essa “guerra espiritual”. 

Assim... 
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Aposta-se na salvação e na graça da prosperidade material, da saúde física ou da 

paz espiritual como em um jogo, em que ao lance maior corresponderá maior 

recompensa: é dando-se a igreja e ao seu pastor que se recebe de Deus essa graça 

que de todo modo já nos foi por Ele garantida (id. ib., p. 197, grifos do autor). 

 

Ao se colocarem sempre dispostos a comandar a cruzada contra o mal, manifesta em 

interpretações próprias acerca das religiões afro-brasileiras e dos elementos da cultura e do 

catolicismo popular, as vertentes Pentecostais e Neopentecostais propagam um discurso 

moralista semelhante, na sua essência, a uma antiga tese racista evolucionista14, cara à 

intelectualidade brasileira do início do século passado, que entendia a sociedade brasileira 

como uma sociedade predestinada à evolução, pois suas gerações passariam por um 

processo de “branqueamento” e de superação de práticas “primitivas”, herdadas das 

culturas africana e ameríndia, evoluindo de acordo com a ideia de que o primitivo evolui ao 

movimentar-se na direção do complexo. 

Se a miscigenação foi percebida por intelectuais do início do século passado como a 

causa da desgraça desenvolvimentista (social, psíquica, moral, intelectual – e porque não 

dizer, espiritual), para os religiosos pentecostais e neopentecostais atuais, são os aspectos 

espirituais dessa miscigenação a causa da danação, o que (também) deve ser combatido 

(mas agora) em prol de um ideal moral-religioso. Assim, fazendo um contraponto15 com o 

passado, a negação das culturas de matriz africana e ameríndia configura-se como um 

imperativo para atingir um devir sociopolítico manifesto, bem como uma condição para o 

novo projeto antropológico idealizado na perspectiva da moral pentecostal e 

neopentecostal16. 

                                                           
14 Como nos ensina Schwarcz (1993) e Ortiz (1994), elementos como meio e raça se aliaram à tese 

evolucionista na explicação das especificidades da realidade brasileira. Assim, a partir dessa perspectiva, 

ainda que o brasileiro apresente elementos como a indolência e o “nervosismo e a sexualidade desenfreada do 

mulato”, por conta da evolução, estaríamos “condenados à civilização” pela inevitável supremacia da raça 

superior sobre o primitivismo afro-indígena, como também pelo natural e esperado branqueamento da nossa 

população, degenerada pela miscigenação mulata. Dessa forma, “O ideal nacional é na verdade uma utopia a 

ser realizada no futuro [...] o que politicamente coloca a construção de um Estado nacional como meta e nação 

como realidade presente” (id., ib., p. 21). Ver, também, o Capítulo V de Nascimento: “O branqueamento da 

raça: uma estratégia de genocídio” (2016, p. 83 – 92). 
15 Contraponto deve ser entendido, aqui, não no sentido da contraposição, mas como ideologias que se 

complementam, respeitando a sua conotação musical de sobreposição harmônica de linhas melódicas. 
16 Rubens informa que: “Historicamente, o movimento pentecostal brasileiro faz frente ao catolicismo 

hegemônico, mas também combate as religiões afro-brasileiras, o espiritismo kardecista e a ‘esquerda’ cristã: 

enxerga nisso tudo e por toda parte ‘idolatria’, denunciando seu aspecto demoníaco. Além disso, não deixa de 
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Apontada a tendência dos últimos governos brasileiros em compreender a cultura na 

diversidade das manifestações culturais do seu povo, nos seus diferentes modos de vida, e 

apresentado um proselitismo religioso que facilmente conduz os professores de fé 

pentecostal a práticas pedagógicas compatíveis com uma ideia de cultura “associada a uma 

situação geral de desenvolvimento intelectual em uma sociedade como um todo” 

(WILLIAMS, 2011, p. 18), o que se evidencia, nesse cenário facilmente encontrado nas 

escolas brasileiras, é uma relação tensa e conflituosa no tocante ao que está determinado 

nas diretrizes educacionais acerca do ensino da religiosidade afro-brasileira. Há, aqui, uma 

flagrante tensão assentada nas relações de poder e de organização da vida material, que 

explicam o enquadramento das ações da sociedade e dos grupos sociais nos conceitos de 

“culturas” ou de “cultura”.  

A fim de melhor entender os efeitos dessa tensão sobre o ensino da religiosidade afro-

brasileira, buscou no pensamento do sociólogo marxista Lucien Goldmann, as categorias de 

totalidade e de consciências real e possível como referências que pudessem contribuir para 

a elucidação desse fenômeno. Partindo da visão trágica de Lukács e da sua perspectiva de 

totalidade, Goldmann vai elaborar uma interpretação própria da categoria totalidade, 

assentada na relação dialética entre as suas estruturas componentes e o todo. Assim Löwi 

nos esclarece a ideia de totalidade consagrada por Goldmann: 

 

A categoria da totalidade significa que qualquer fenômeno social, ou cultural, tem 

que ser visto como parte de uma totalidade mais ampla, e que essa totalidade tem 

de ser vista como uma estrutura. Isto é, essa totalidade não é um conjunto 

homogêneo, é algo que é estruturado e sua estrutura é o tipo de relação que se 

estabelece entre as partes e o todo: existe um tipo de articulação entre as várias 

partes dessa totalidade e esse conjunto, que constitui a estrutura total (2016, p. 

26). 

 

O pensamento dialético vai assumir para Goldmann, então, uma posição especial. É 

ele – e somente ele – que permitirá a compreensão da totalidade como ela é: um processo 

histórico contínuo que requer, necessariamente, a interiorização das suas antagônicas 

estruturas componentes. Para ele, “A totalidade é antes de mais nada algo de que não se 

                                                                                                                                                                                 
ser, de maneira implícita, uma reação contra o protestantismo tradicional e sua pobreza simbólica, sua 

sobriedade emocional e sua visibilidade insignificante no cenário religioso brasileiro” (2008, p. 145). 
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pode falar no indicativo, não se pode precisamente porque estamos dentro dela” 

(GOLDMANN, apud. LÖWY; NAÏR, 2008, p. 23). 

Essa relação dialética entre as partes e o todo vai fundamentar o pensamento de 

Goldmann de tal forma que ele passa a perceber o todo como o significado de suas 

estruturas significativas imanentes. Esta será a base para o seu método de análise das 

totalidades, que ele vai denominar de Estruturalismo Genético, cujos princípios foram 

utilizados no desenvolvimento desta pesquisa. Vejamos como o próprio Goldmann define o 

método por ele criado: 

 

O estruturalismo genético parte da hipótese de que todo o comportamento 

humano é uma tentativa para dar uma resposta significativa a uma situação 

particular e tende, por isso mesmo, a criar um equilíbrio entre o sujeito da ação e 

o objeto sobre o qual ela se exerce, o mundo ambiente. Essa tendência para o 

equilíbrio conserva sempre, porém, um caráter falível e provisório, na medida em 

que todo o equilíbrio mais ou menos satisfatório entre as estruturas mentais do 

sujeito e o mundo exterior redunda numa situação em que o comportamento dos 

homens transforma o mundo e onde essa transformação torna o antigo equilíbrio 

insuficiente e gera uma tendência para um novo equilíbrio que, por sua vez, será 

ulteriormente superado. 

Assim, as realidades humanas apresentam-se como processos bilaterais: 

desestruturação das estruturações antigas e estruturação de novas totalidades, 

aptas a criarem equilíbrios que poderão satisfazer às novas exigências dos grupos 

sociais que as elaboram (1976, p. 204, grifos do autor). 

 

Para Löwy, o Estruturalismo Genético é, portanto: 

 

[...] um método que procura analisar totalidades estruturadas, e que procura 

observar qual é a dialética entre o todo e as partes, entendendo que é impossível 

compreender a totalidade sem a articulação das suas partes, sem perceber o lugar 

que elas ocupam nas relações que constituem a estrutura total (2016, p. 26). 

 

Fiel à compreensão da totalidade como um processo dialético, Goldmann vai buscar 

nos estudos de Jean Piaget sobre o conhecimento humano uma fundamentação teórica que 

muito contribuirá para a sua proposta metodológica. Analisando o que o pensamento 

piagetiano propôs para explicar a construção do conhecimento humano, Goldmann vai 

demonstrar que as relações entre os conceitos de assimilação, acomodação e a teoria da 

equilibração apresentam uma evidente dinâmica dialética. Transpondo a dialética relação 

estruturação-desestruturação para os estudos do campo da totalidade e para o universo das 

ciências sociais, Goldmann vai, então, propor uma abordagem metodológica assentada na 
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interdependente relação compreensão-explicação. Acompanhemos o que Goldmann 

escreveu sobre essa relação: 

 

[...] a compreensão é a evidenciação de uma estrutura significativa imanente ao 

objeto estudado [...]. A explicação é simplesmente a inserção dessa estrutura, 

enquanto elemento constitutivo e funcional, em uma estrutura imediatamente 

globalizante, que o pesquisador não explora, no entanto, de maneira detalhada, 

mas somente na medida em que isso é necessário para tornar inteligível a gênese 

da obra que ele está estudando. Entretanto, basta tomar como objeto de estudo a 

estrutura globalizante para que o que era explicação se torne compreensão e para 

que a pesquisa explicativa tenha de se reportar a uma nova estrutura ainda mais 

ampla” (GOLDMANN, apud LÖWY; NAÏR, 2008, p. 27, grifos dos autores).  

  

Impossível não perceber o caráter dialético da relação compreensão-explicação. 

Enquanto a compreensão é a “estrutura significativa imanente ao objeto estudado”, ou seja, 

a retirada do objeto da realidade para a análise formal das suas estruturas internas (caráter 

denotativo), a explicação é a reinserção do objeto “compreendido” em sua gênese na 

realidade, no universo contextualizado, para, assim, ser possível apreender o seu sentido 

mais profundo (caráter conotativo). A dialética reside, assim, na possibilidade de “a 

estrutura globalizante” ser tomada como objeto de estudo para que um novo processo de 

compreensão-explicação seja inaugurado, deixando clara a impossibilidade de se pensar a 

totalidade como algo estático17. Por isso, vale a afirmação de Löwy e Naïr (2008, p. 25) ao 

destacarem que “Só existe totalização na medida em que há destotalização”, bem como que 

“a própria estrutura é um processo de estruturação” (id., ib., grifos dos autores). 

Além da totalidade, outras categorias que devem ser explicadas para a perfeita 

compreensão desta pesquisa são: a consciência possível e a consciência real, sobretudo a 

distinção entre elas, e, por fim, a categoria visão de mundo – todas elas a partir da 

perspectiva de Lucian Goldmann.  

Coerente com a relação que a totalidade estabelece entre as partes e o todo e com a 

necessária compreensão do conceito de estruturas significativas para a explicação dos 
                                                           
17 De forma sintética, Goldmann explica o movimento dialético percebido entre a compreensão e a explicação 

da seguinte maneira: “Se estudo os Pensamentos de Pascal como estrutura significativa interna, experimento 

compreendê-los; mas se em seguida os insiro como uma estrutura parcial numa estrutura mais vasta, que é a 

do movimento jansenista, então compreendo o jansenismo e, pelo jansenismo, explico os Pensamentos de 

Pascal. E se insiro o movimento jansenista na estrutura global da nobreza togada, compreendo a história da 

nobreza togada e explico por ela a gênese do jansenismo. Se faço, em seguida, a mesma operação com a 

nobreza togada na França do século XVIII, eu me situo num nível de explicação para esta nobreza togada e 

num nível de compreensão para a estrutura global” (1972, p. 16). 
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fenômenos econômicos, religiosos, políticos, culturais, dentre outros, Goldmann vai 

demonstrar a impossibilidade de entender as ciências humanas senão pelo processo 

histórico mais amplo que o fenômeno faz parte, ou seja, na sua historicidade. Assim, na 

medida em que tais fenômenos não podem ser apartados da dimensão humana, pois a sua 

gênese é social e, portanto, histórica, não se pode esperar que eles sejam compreendidos a 

partir de uma consciência desarticulada do contexto social em que ela se formou. Para 

Goldman: 

 

O pensamento não é senão um aspecto parcial de uma realidade menos abstrata: o 

homem vivo e inteiro; e este, por sua vez, não é senão um elemento do conjunto 

que é o grupo social. Uma ideia, uma obra, só recebe sua verdadeira significação 

quando integrada ao conjunto de uma vida e de um comportamento. Além disso, 

acontece frequentemente que o comportamento que permite compreender a obra 

não é o do autor, mas de um grupo social (ao qual ele pode não pertencer) e 

particularmente, quando se trata de obras importantes, o de uma classe social. 

(GOLDMANN apud FREDERICO, 2006, p. 23). 

 

É possível perceber que um elemento fundamental no pensamento de Goldmann é a 

indissociabilidade entre pensamento e grupo social (familiar, profissional, religioso, mas, 

sobretudo, as classes sociais, pela totalidade que ela representa18). Para o autor, o 

pensamento, as obras produzidas pelo sujeito individual, são, na verdade, resultantes do 

sujeito coletivo, do sujeito transindividual (classes sociais) e, por isso, se comportam como 

estruturas significativas que podem ser explicadas pela totalidade em que estão inseridas. 

Daí que a dinâmica da explicação de uma estrutura significativa jamais poderá superar os 

limites da razão produzida pela classe social daquele que a analisa. Vejamos o que Löwy e 

Naïr esclarecem a esse respeito: 

 

A expressão “consciência possível” é a tradução de Goldmann para o conceito de 

Zugerechnetes Bewusstsein (literalmente, “consciência adjudicada” ou 

“consciência atribuída”), definido por Lukács em História e consciência de classe 

como a consciência que corresponde racionalmente à posição de uma classe no 

processo de produção. Goldmann desenvolve e enriquece esse conceito ao 

demonstrar que ele constitui o máximo de consciência possível de uma classe, o 

                                                           
18 As classes sociais se diferem dos demais grupos sociais pela totalidade social que elas representam. Elas 

não se comportam como subgrupos socialmente constituídos a partir de interesses limitados, como os 

profissionais, os relacionais ou os de preferência, dentre outros. A totalidade dos elementos constitutivos é 

que difere as classes sociais, a saber: a função na produção, as relações com as outras classes, uma visão do 

mundo específica. 
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limite que sua consciência da realidade não pode ultrapassar, o horizonte de seu 

“campo de visibilidade” social (2008, p. 43, grifos dos autores). 
 

A consciência possível é, portanto, a fronteira da consciência de uma classe social; 

limite que se impõe àqueles que a ela pertencem, não sendo possível a sua superação ou a 

sua não aceitação. Ela é um constructo social e histórico específico e resultante da posição 

dos indivíduos nas relações de produção. A sua manifestação, contudo, não ocorre, 

necessariamente, no dia a dia do indivíduo, de forma explícita ou constante. No cotidiano, 

ou em determinados momentos históricos ou sociais, os membros de uma classe podem 

apresentar uma consciência distante da consciência possível; uma consciência que 

apresente aproximações ideológicas com outras classes ou grupos sociais, quer seja por 

oportunismo, quer seja por necessidade do indivíduo. A esse fenômeno, denomina-se 

consciência real. 

A distinção entre as consciências real e possível assume importância vital para a 

análise do pensamento histórico das classes sociais. Enquanto que a primeira pode surgir e 

desaparecer, variando de tempos em tempos, ficando à mercê de variáveis que lhe dotam 

forte conotação conjuntural, a consciência possível, por ser formada a partir de processos 

históricos e sociais longevos, apresenta forte conotação estrutural – e estruturante – 

indicando o pensamento esperado dos membros de uma determinada classe social. Em 

outras palavras, a consciência possível sinaliza o que se pode esperar de uma classe social, 

no tocante ao pensamento dos seus membros; aquilo que não pode deixar de existir, sob 

pena da sua modificação ou, mesmo, do seu desaparecimento. Ainda sobre a distinção entre 

consciência real e consciência possível, Romão exemplifica:  

 

Se examinarmos a consciência explicitada pelo proletariado brasileiro, certamente 

iremos encontrar vários traços da consciência (ou alienação) das elites; porém, se 

tentarmos levantar o campo potencial de consciência desse mesmo proletariado, 

historicamente determinado, de modo a verificar a que concepções ele não pode 

renunciar sob pena de romper com sua própria classe, certamente teremos mais 

sucesso na elaboração tipológica das visões de mundo classistas (2007, p. 85-86). 

 

Entendido que a consciência possível representa a elaboração mental característica de 

uma classe social, não fica difícil perceber que a sua manifestação – por meio da arte, da 

ciência, das ideias – estará impregnada dos valores, das aspirações, das perspectivas, enfim, 
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da visão de mundo dessa classe. Assim, a categoria visão de mundo de uma classe social é, 

para Löwy e Naïr: 

 

A expressão de seu máximo de consciência possível (e não de sua consciência 

coletiva real); um ponto de vista coerente e unitário sobre o conjunto da realidade 

– uma totalidade complexa e estruturada de aspirações, sentimentos, ideias e 

conhecimentos que reúne os membros de uma classe e os opõe aos outros; uma 

comunidade de pensamentos e de ações que corresponde (Zugerechnetes) a um 

grupo de homens que se encontram na mesma situação econômica e social (2008, 

p. 51, grifos dos autores). 

 

A visão de mundo é, portanto, inerente e exclusiva das classes sociais – somente elas 

podem produzir visão de mundo. A visão de mundo espelha a consciência possível dos 

membros de uma classe, consciência, essa, produzida a partir de processos sociais e 

históricos, como também pela posição desses indivíduos em um determinado modo de 

produção. Atentemos para o que Romão esclarece: 

 

As visões de mundo, geralmente expressas nas grandes obras políticas, 

filosóficas, literárias, artísticas – às quais eu acrescentaria também as obras 

pedagógicas – apresentam uma estruturação interna que exprime uma coerência 

das atitudes globais das classes sociais diante dos problemas colocados pelas 

relações inter-humanas e dos homens com a natureza. A coerência estrutural não 

é uma realidade estática, mas uma virtualidade dinâmica no interior dos grupos, 

uma estrutura significativa para a qual tendem o pensamento, a afetividade e o 

comportamento dos indivíduos. A atualização das visões de mundo, em épocas 

precisas, depende da posição dos respectivos grupos sociais nas relações de 

produção e na estruturação tendencial da sociedade humana (2000, p. 27).  
 

Reafirmando a categoria visão de mundo no contexto da obra e do pensamento de 

Lucien Goldmann, é imprescindível informar que o autor percebia a sociologia da cultura 

como um “terreno privilegiado de aplicação do método marxista das ciências humanas [...], 

que foi o eixo central de suas principais obras” (LÖWY; NAÏR, 2008, p. 50). Por conta 

dessa perspectiva analítica é que, em um dos seus mais importantes trabalhos, Le Dieu 

caché, Lucien Goldmann vai perceber que existe um denominador comum nas obras de 

autores tão diferentes como Pascal, Racine e de Kant: uma estrutura significativa trágica 

que se estrutura na “exigência absoluta e exclusiva de realização de valores irrealizáveis” 

(id. ib., p. 60, grifos do autor). Os homens, na sociedade racionalista-individualista, foram 

compelidos a abandonar a metafísica, vendo-se impossibilitados de realizar valores por eles 

considerados autênticos, dada a degeneração social promovida pelo racionalismo que 
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silencia Deus em favor do Eu (cogito). Contudo, o silêncio de um Deus ausente, escondido, 

mas presente na fé do homem trágico, proporciona, a esse homem, o dilema de insistir na 

realização de valores autênticos num mundo avesso a eles, ou simplesmente abandoná-lo 

para refugiar-se em Deus. Já para o homem trágico radical, nenhuma dessas opções devem 

ser aceitas, pois são falsas e fracas. “Sua atitude, ao mesmo tempo coerente e paradoxal, é 

a da recusa intramundana do mundo” (id., ib., p. 61, grifos do autor). Ou seja, a escolha do 

homem trágico radical é viver no mundo, recusando-o – uma síntese da visão de mundo 

trágica. 

O que Goldmann vai destacar na dialética imanente dessa visão de mundo é que, ao 

realizar uma aposta no futuro – única opção que lhe resta – o homem trágico radical 

inscreve-se numa totalidade possível, que ele entende como a ideal, fundada em valores 

autênticos transindividuais. É essa perspectiva de futuro, presente na visão de mundo 

trágica, que abre o espaço para a dialética materialista, também assentada “[...] em uma 

aposta num valor transindividual: o futuro histórico e a comunidade humana” (LÖWY; 

NAÏR, 2008, p. 63). 

Trazendo a perspectiva goldmanniana para o contexto da escola e da sala de aula, 

mais especificamente para a tensa relação em que se encontram os professores pentecostais 

frente às exigências do governo brasileiro no tocante ao ensino da religiosidade afro-

brasileira, de antemão – e de forma precipitada – seria possível perceber a existência de um 

dilema bastante próximo daquele apontado por Pascal, que identifica a visão do homem 

trágico: insistir na realização de valores autênticos num mundo avesso a eles ou abandoná-

lo para se refugiar em Deus. Contudo, vale destacar que a visão trágica, um tipo de visão de 

mundo, somente pode ser produzida por classes sociais, categoria em que não se 

enquadram os pentecostais, visto que são grupos pertencentes às classes sociais, não se 

constituindo em uma classe de per si.  

Analisando essa realidade de forma mais aprofundada, tentando retirar dela as suas 

estruturas significativas – como certamente aconselharia Goldmann –, para além dos 

evidentes conflitos religiosos identificados no âmbito da sala de aula, gerados no ensino da 

religiosidade afro-brasileira, o que se evidencia, enquanto gênese do problema, é um 
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conflito entre ideias de cultura “no plural” e “no singular”19, que pode representar o 

fortalecimento de forças conservadoras, alinhadas a doutrinas socioeconômicas e culturais 

excludentes, que vêm se organizando mais fortemente nas últimas décadas da nossa 

história. 

Vários são os sinais desse esforço conservador para assumir espaços conquistados 

pelas minorias e pelos movimentos sociais, inclusive no âmbito da Escola que, por 

natureza, se apresenta como um espaço de conflitos de ordem cultural, política e das mais 

variadas representações ideológicas. 

No âmbito das ideias e da determinação da sua atuação política, é esperado que a 

escola seja o campo em que ocorra o choque de forças antagônicas que nela habitam, 

resultantes que são do dinamismo histórico e político da sociedade. Assim, se por um lado, 

existem as forças que repelem o diálogo e desejam a preservação de valores e de ideias 

identificadas como “tradicionais”, por outro emergem forças conhecidas como 

“progressistas”, que entendem ser o papel da escola perceber e refletir sobre as 

transformações sociais, acompanhando de forma crítica o conjunto da sociedade, sob pena 

de perder a sua função social. Vale destacar que não há de se negar a autenticidade das 

forças que compõem o universo da escola. Não deve ser esse o entendimento. Deve-se, sim, 

refletir acerca dos caminhos para os quais essas forças orientam a educação e os seus 

efeitos no processo de formação e autonomia do indivíduo.  

Aspectos de natureza religiosa há muito se apresentam na ordem do dia das 

discussões na e acerca da escola. Ainda que a escola laica, resultante da separação da Igreja 

e do Estado, tenha ocorrido já na proclamação da República, em 1889, e reafirmada na 

proposta liberal do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, quase quatro décadas e 

                                                           
19 Este trabalho faz uso do termo “cultura”, no singular, sempre que ele designa uma ideia de cultura “como 

civilização”, aquela que classifica a diversidade dos fenômenos culturais a partir de uma interpretação 

própria, singular. Já o termo “culturas”, no plural, é utilizado como “modo de vida”, ou seja, sempre que a 

ideia de cultura apontar para a aceitação da diversidade. Para Williams, “Uma teoria marxista da cultura irá 

reconhecer a diversidade e a complexidade, levará em conta a continuidade dentro da mudança, levará em 

consideração a chance e certas autonomias limitadas, mas, com essas ressalvas, tomará os fatos da estrutura 

econômica e as relações sociais consequentes como o fio orientador no qual uma cultura é tecida e que, 

seguido, nos permitirá compreender essa cultura” (2011, p. 294, grifo do autor desta dissertação). Mais 

adiante Williams concluirá: “Em seus textos [textos marxistas] esse termo [cultura] normalmente indica os 

produtos intelectuais e imaginativos de uma sociedade; isso corresponde ao uso mais flexível de 

‘superestrutura’. Mas pareceria que a partir de sua ênfase na interdependência de todos os elementos da 

realidade social, e de sua ênfase analítica no movimento e na mudança, os marxistas deveriam logicamente 

usar ‘cultura’ no sentido de todo um modo de vida, um processo social global” (ib. p. 307). 
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meia depois, na atualidade, foi a ascensão das igrejas Pentecostais e Neopentecostais, 

inclusive no espaço político e midiático, que promoveu essa reaproximação por meio de 

pautas conservadoras relacionadas à sexualidade, ao gênero e à religião, só para citar 

algumas, que favorecem a inibição da criticidade dos alunos e dos professores, 

comprometendo a preservação da memória e o exercício do reconhecimento e aceitação da 

diversidade. 

Trazendo essa discussão para o cotidiano da escola, é muito comum a moral 

pentecostal se fazer presente quando, alegando direitos constitucionais de professar 

livremente a sua crença religiosa, professores, gestores ou pais de alunos assumem 

comportamentos afinados com o seu proselitismo religioso, fazendo-os requerer 

legitimidade da sobreposição da sua moral religiosa sobre as determinações legais. 

Quando inibidora da diversidade cultural20 e da investigação científica, essa moral 

muitas vezes atua no limiar do fundamentalismo religioso, promovendo posturas 

intolerantes que acabam por comprometer o desenvolvimento de bandeiras de luta caras aos 

direitos humanos, tais quais a solidariedade e o respeito ao outro, o reconhecimento da 

diversidade na construção social do Estado democrático, como também a abordagem da 

produção científica específica das disciplinas, como ocorre, por exemplo, no conhecido 

embate entre criacionismo e evolucionismo, ainda que ele não ocorra apenas no universo da 

religiosidade pentecostal. Enfim, é a formação política e cidadã do aluno que pode ficar 

comprometida. 

Para além das discussões que envolvem a posição das escolas no quesito religião, 

setores conservadores, apoiados por expressivas “bancadas religiosas” nos poderes 

legislativos das três esferas administrativas21, vêm conseguindo pautar propostas 

consideradas retrógradas pela comunidade científica e pelos movimentos sociais 

                                                           
20 Dado o caráter totalizante da cultura, não há como compreendê-la ignorando o seu aspecto diverso, visto 

que ela se comporta como a unidade na diversidade. 
21 O avanço das igrejas pentecostais e neopentecostais no cenário sociopolítico e religioso brasileiro decorreu, 

sobretudo, das ações evangelizadoras de caráter urbano e rural, dos investimentos realizados nos meios de 

comunicação em massa e, recentemente, da aproximação com o sistema político brasileiro. Em relação ao 

protagonismo político dessas denominações religiosas, convém destacar que ele ganhou notoriedade na 

década de 1980, quando os deputados eleitos para garantir os interesses desses grupos na Assembleia 

Nacional Constituinte ficaram conhecidos como a “bancada evangélica” do Congresso Nacional. Ver Bledsoe 

(2012) e Montes (2012). 
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representantes de minorias, como aquelas relacionadas à sexualidade humana, às 

possibilidades de pesquisa a partir das células tronco, à legalização do aborto, dentre outras.  

Um exemplo recente dos efeitos desse ambiente moralizador, que vem se instituindo 

na nossa classe política, foi a aprovação do projeto Escola Livre pela Assembleia 

Legislativa de Alagoas, no final do mês de abril de 2016. Curiosamente, apresentando na 

sua denominação uma referência à liberdade, o projeto Escola Livre determina, sob a 

ameaça de penas que podem chegar à demissão, que os professores se mantenham neutros 

em sala de aula e que não abordem temas que possam “doutrinar” ou “induzir” o 

posicionamento dos alunos acerca de temas políticos, religiosos e ideológicos (MADEIRO, 

2016). No que tange à pretensa neutralidade que se quer impor aos professores de Alagoas, 

ela não encontra qualquer guarida no pensamento de Freire (2001), que já nos ensinou não 

existir neutralidade nas práticas educativas, uma realidade, contudo, que não deve ser 

entendida como desculpa para justificar “a arbitrária imposição que faz o educador 

autoritário a ‘seus’ educandos de suas opções” (id., ib., p. 21). No ambiente em expansão 

das mais diversas manifestações de intolerância, assume uma especial conotação o alerta 

dado por Freire ao educador autoritário, aquele que pretende impor “suas opções” aos 

alunos, pois revela as perspectivas nitidamente não-dialógica, não-inclusiva e violenta 

dessa prática, portanto fundamentalista. 

Definido por Boff (2009, p. 49) como a “atitude daquele que confere caráter absoluto 

ao seu ponto de vista”, o fundamentalismo não se manifesta apenas no universo religioso, 

ainda que seja esse o mais conhecido, mas, também, nas relações econômicas, políticas e 

culturais. No universo da escola, o fundamentalismo, por não reconhecer que cultura pode 

ser escrita no plural, operacionaliza as suas práticas de diversas formas, destacando-se, 

dentre elas, a recusa ou o “enviesamento” dos professores em abordar temas considerados 

impróprios quando divergentes das suas perspectivas religiosas, morais ou ideológicas, 

como também pela supressão intencional de abordagens reflexivas e críticas no ambiente da 

sala de aula, que possam suscitar questionamentos acerca dos seus próprios princípios 

fundamentalistas.  

O esforço por delimitar essas questões resultou, então, no objeto de estudo desta 

pesquisa: a influência da ideia de cultura dos professores pentecostais nas abordagens do 
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ensino da Cultura Afro-Brasileira, com destaque para as manifestações religiosas, nas séries 

iniciais do ensino fundamental do município de São João do Piauí. 

Acerca do objeto, valem algumas rápidas considerações que, certamente, contribuirão 

para o perfeito entendimento da sua delimitação. Primeiramente, o que a pesquisa buscou 

identificar foi uma ideia de cultura que confirmasse a resistência desses profissionais 

quando instados a lidar com crenças ou valores percebidos como contrários à sua fé.  

A segunda delimitação refere-se ao perfil do professor pesquisado: docente em 

exercício nas séries iniciais do ensino fundamental. Ainda que o cerne do objeto proposto 

pudesse ser aplicado em variados níveis de ensino, como no médio, por exemplo, a opção 

se deu pelas séries iniciais do ensino fundamental (1.º ao 5.º ano), em função de ser comum 

existir, nessas séries, momentos no planejamento das escolas que permitem uma abordagem 

mais específica de elementos que constituem o universo cultural brasileiro. 

A terceira consideração diz respeito à delimitação do espaço onde aconteceu a 

pesquisa, ou seja, no município de São João do Piauí. A escolha do município se deu em 

razão da invisibilidade imposta, pelas classes dominantes da cidade, à comunidade e cultura 

quilombola, resultando na subalternização econômica e social dos negros, mas, também, 

em estratégias de resistência dos descendentes de “Ancelmo”, mito fundador do Território 

Quilombola Riacho dos Negros22. 

É possível perceber que a própria delimitação do objeto de estudo expõe uma 

problemática bastante clara, a saber, a resistência dos professores de fé pentecostal em 

relação ao ensino de História e Cultura Africana, especialmente no que diz respeito às 

práticas religiosas afro-brasileiras, de acordo com as exigências do Sistema Educacional 

Brasileiro. A partir daí duas hipóteses se apresentam delineadas nesta pesquisa: a primeira 

delas compreende que o confronto entre as concepções de cultura subjacentes nas diretrizes 

educacionais do Estado brasileiro e nas práticas de professores pentecostais enseja um 

movimento conflituoso que resulta, no limite, no descumprimento das normas relacionadas 
                                                           
22 “Tais temores [despejo e desapropriação] são concretos, são históricos e são a realidade para além dos 

sofrimentos no sentido da dor de quem perde. Tantas perdas foram vivenciadas ao longo de mais de 150 anos 

e ainda o são pelas tantas gerações que descendem do mito fundador [Ancelmo]. A luta do grupo, no sentido 

de se manter coeso, vem revelando mais efetivo (sic) ao longo de sua trajetória histórica que os esforços 

empreendidos no sentido de dispersá-los (os quilombolas). Entretanto, a dispersão territorial, e os 

deslocamentos impostos ao grupo, quer pela ação do homem ou da natureza, se convertem historicamente em 

estratégia de manutenção e de sobrevivência e serviu para demonstrar uma adaptabilidade inata do grupo às 

diversidades” (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, 2010, p. 4-5). 
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ao respeito à diversidade religiosa entre as crenças evangélicas e as manifestações da 

religiosidade dos afro-brasileiros; e a segunda, que parte do pressuposto que a aceitação do 

descumprimento das normas relacionadas à abordagem das manifestações da religiosidade 

afro-brasileira na sala de aula é maior entre os pais e os gestores pentecostais do que entre 

os não pentecostais.  

Ainda que o universo onde ocorreu a pesquisa já tenha sido comentado, ele o foi de 

forma limitada, fazendo-se necessária uma melhor caracterização no tocante aos seus 

aspectos demográficos, históricos e educacionais. 

Localizada na região semiárida do Estado, a cidade de São João do Piauí (PI) 

apresenta-se como uma típica cidade do interior piauiense, composta por poucos habitantes, 

aproximadamente vinte mil, e que tem como principais atividades produtivas a agricultura 

familiar, a caprinocultura, a ovinocultura e o comércio (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ, 2013). 

No tocante ao perfil étnico da sua população, o município de São João do Piauí 

apresenta um percentual significativo de pessoas autodeclaradas negras ou pardas (74% de 

toda a sua população de 19.548 habitantes), representando 14.402 pessoas (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018).  

Dada a forte presença de negros na composição populacional do município, cabem, 

aqui, breves considerações para melhor entender esse fenômeno que se origina no modelo 

de ocupação do território, iniciado no séc. XVII. Assentado no latifúndio destinado à 

pecuária extensiva, cuja principal forma de trabalho se dava por meio da escravidão, o 

território da então fazenda “Malhada do Jatobá” teve sua ocupação consolidada não apenas 

pelos bandeirantes que invadiram as terras disponíveis do Vale do Rio Piauí, mas, também, 

por negros que, em reação ao sistema colonial escravista e excludente, organizaram-se em 

quilombos que ainda referenciam a identidade dos seus atuais moradores23.  

                                                           
23 “Pudemos, durante a pesquisa, conhecer as nuances da segregação promovida ao longo dos tempos pela 

sociedade sanjoanense, bem como os matizes de uma invisibilidade imposta aos quilombolas, ou riacheiros, 

ou ainda os ‘negros de baixo’, com são tratados os quilombolas. O grupo quilombola se identifica fortemente 

com a história de Ancelmo, seu mito fundador. Para os quilombolas um negro. Para os ‘brancos da praça’ 

(sim há essa distinção), Ancelmo era branco e filho de um rico fazendeiro. O certo é que Ancelmo tem uma 

história comum a ambos os grupos. Quanto a isto não há controvérsia” (INSTITUTO NACIONAL DE 

COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, 2010, p. 29). 
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Contudo, a tensão fundiária decorrente da expropriação das terras quilombolas, 

iniciada ainda no período pós-escravidão não foi um traço esquecido na região, 

representando uma ameaça presente à preservação da memória das comunidades 

tradicionais: 

 

Em 1997, os afrodescendentes, após tentativas de reaverem as suas terras, 

iniciaram o processo de reivindicação fundiária e de ressignificação de suas 

culturas, tentando recontar a sua história, fazendo tornar visível a importância de 

sua participação na formação do Município (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ, 2013, p. 43). 

 

Foi esse processo de ressignificação cultural que, em grande medida, contribuiu para 

reconduzir a comunidade quilombola ao cenário urbano e político do município, 

promovendo reivindicações legítimas de ordem educacional, cultural e de saúde, dentre 

outras, como também para a reação de setores já consolidados da sociedade, comprovando 

que, guardadas as devidas proporções, o passado ainda se confunde com o presente em 

diversos aspectos na região. 

Voltando à caracterização do universo da pesquisa, agora destacando a estrutura 

educacional do município, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP (2016), em 2015, São João do Piauí registrou 360 

professores, 30 escolas e 7.345 matrículas na Educação Básica, considerando o Ensino 

Regular, Especial e/ou Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas dependências 

administrativas federal, estadual e municipal. Recortando desse universo a realidade 

delimitada pelo objeto de estudo desta pesquisa, séries iniciais do Ensino Fundamental na 

dependência administrativa municipal (urbana ou rural), o município registrou, em 2015, 95 

docentes, 17 escolas e, finalmente, 1.550 matrículas.  

Em que pese as 17 escolas de ensino fundamental identificadas pelo INEP (2016), 

informações obtidas pelo pesquisador com a Secretaria Municipal de Educação de São João 

do Piauí apontaram que apenas 4 (quatro) escolas se destacam pela quantidade de alunos 

que apresentam e pela lotação de professores de fé pentecostal no seu quadro de servidores. 

Dada a representatividade dessas escolas, elas passaram a ser tratadas como universo 

experimental da pesquisa, pois apresentaram, mais intensamente, a variável experimental 

estudada nesta pesquisa (professores de fé pentecostal), onde foram aplicados questionários 
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e realizadas as entrevistas em profundidade voltados a identificar a percepção que os 

professores têm acerca do conceito de cultura e os efeitos dessa percepção no ensino da 

religiosidade afro-brasileira. Outras quatro escolas, com características distintas daquelas 

que motivaram a escolha do universo experimental, foram identificadas como universo de 

controle e nelas foram replicadas as mesmas abordagens realizada no universo 

experimental. Este procedimento fez-se necessário para estabelecer uma base que permitiu 

a comparação das informações apuradas nos universos experimental (onde foram adotados 

os procedimentos metodológicos nos professores e gestores de fé pentecostal) e de controle 

(o foco dos procedimentos voltou-se para os professores e gestores que não professam a fé 

pentecostal). Vale destacar que a relação entre amostras dos universos experimental e de 

controle se deu na proporção 1:1, ou seja, para cada abordagem realizada no universo 

experimental uma outra foi realizada no universo de controle24.   

Entendendo que a objetividade das ciências físico-químicas não estão – ou estão 

parcialmente – aptas a explicar a natureza dos fenômenos sociais25 e em virtude da 

consolidação das metodologias voltadas para as pesquisas em ciências humanas, este 

trabalho adotou a técnica da entrevista em profundidade, além da utilização de instrumentos 

de coleta de opinião, elaborados com base na metodologia utilizada na Escala Likert. 

Vale destacar, que o consórcio entre as entrevistas em profundidade e inquéritos, 

mais que um exercício metodológico, agregou aos resultados maior segurança, como 

também criou uma unidade metodológica com outras etapas da pesquisa. A Escala Likert 

voltou a ser utilizada como ferramenta para verificação da opinião dos alunos e dos seus 

pais acerca das perspectivas que têm sobre o ensino da religiosidade afro-brasileira nas 

séries iniciais do ensino fundamental de São João do Piauí. 

A pesquisa apresentou três etapas bem específicas. A primeira delas, de caráter 

exploratório, caracterizou-se pela prospecção de informações acerca da religiosidade do 

                                                           
24 Para melhor esclarecer os universos experimental e de controle, vale recorrer ao que Marconi e Lakatos 

descreve no Projeto Antes-Depois com Grupo de Controle. Para as autoras, esse projeto “emprega dois grupos 

equiparados, isto é, os mais semelhantes possíveis mediante técnicas de amostragem. Aquela, em que 

introduzimos a variável experimental, denominamos grupo experimental, ao passo que o grupo não sujeito a 

sua influência funciona como grupo de controle” (2011, p. 242). 
25 Para Goldmann, “As ciências históricas e humanas não são pois, de uma parte, como as ciências físico-

químicas, o estudo de um conjunto de fatos exteriores aos homens, o estudo de um mundo sobre o qual recai 

sua ação. São ao contrário a análise dessa própria ação, de sua estrutura, das aspirações que a animam e das 

alterações que sofre” (1978, p. 27, grifos do autor). 
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município, em especial o seu universo pentecostal, pela identificação das escolas, dos 

gestores educacionais e dos professores que apresentavam potencial para serem 

entrevistados. Pesquisas bibliográficas foram também realizadas para que pudessem ser 

utilizadas durante a execução da pesquisa. Vale destacar que tal ação extrapolou a própria 

etapa, mantendo-se presente, como era o esperado, por todo o período de execução da 

pesquisa. 

A segunda etapa caracterizou-se pelo aprofundamento da leitura das referências 

obtidas na fase anterior, sobretudo o material relacionado ao pensamento de Lucien 

Goldmann, bem como a escrita de seções introdutórias e preparatórias para a utilização dos 

instrumentos de coleta de dados previstos para a pesquisa. Esta etapa também se destinou à 

preparação de questionários e de entrevistas que seriam realizadas apenas na fase seguinte. 

A terceira etapa voltou-se exclusivamente às pesquisas de campo, incluindo aí a 

transcrição de entrevistas e a tabulação e análise dos resultados obtidos. Essa etapa foi 

composta por diversos momentos, envolvendo os grupos de interesse da pesquisa, todos 

eles articulados com o seu corpo metodológico. A primeira atividade dessa terceira etapa 

foi a realização de entrevistas semiestruturadas com dois pastores – um da Igreja 

Congregação Cristã do Brasil e um da Igreja Assembleia de Deus, igrejas pentecostais de 

maior expressão no município. O objetivo dessas entrevistas foi verificar se há, por parte 

das igrejas ou dos pastores, algum tipo de orientação para seus fiéis em relação às 

abordagens do ensino da religiosidade afro-brasileiras, sobretudo quando professores das 

séries iniciais do ensino fundamental do município. A segunda atividade foi direcionada 

aos docentes e, como dito anteriormente, voltou-se de forma mais contundente a tratar do 

objeto de estudo da pesquisa. Esta atividade se subdividiu em dois momentos: i) aplicação 

de questionários elaborados com base na Escala Likert para todos os professores 

pentecostais das séries iniciais do ensino fundamental e ii) realização de uma entrevista 

semiestruturada a um professor de cada universo (experimental e de controle). A terceira 

atividade voltou-se para os gestores das escolas, e teve por objetivo identificar se há uma 

afinidade entre a proposta da escola e a prática dos professores no tocante à abordagem 

dada à religiosidade afro-brasileira. Os procedimentos foram idênticos à atividade anterior, 

ou seja, houve a aplicação de questionários elaborados com base na Escala Likert para 

todos os gestores (aqui entendidos como diretores, vice-diretores, coordenadores e 
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supervisores escolares) das escolas dos universos experimental e de controle, além da 

realização de uma entrevista semiestruturada a um diretor de cada universo (experimental e 

de controle). Por fim, a quarta atividade envolveu as famílias dos alunos e teve por 

finalidade verificar a opinião delas quanto a abordagem da religiosidade afro-brasileira na 

escola. Aqui, buscou-se atingir todas as famílias pertencentes ao universo experimental e de 

controle, sem que fosse feita qualquer distinção quanto ao perfil do respondente (foi 

entregue um questionário por família com um campo para a identificação da religião do 

respondente).  

Vale, ainda, destacar, que a opção pelas entrevistas semiestruturadas se deu em 

função da natureza do que se buscou entender e pelas características desse procedimento: 

um roteiro flexível de perguntas previamente elaboradas e organizadas, aplicado 

diretamente a um entrevistado que, a partir de sua fala – ou do seu silêncio –, pode revelar 

muito da sua visão de mundo. 

Visando assegurar a preservação da memória e a melhor qualidade do registro sonoro 

para o momento da transcrição, todas as entrevistas foram gravadas, mediante a anuência 

formal dos entrevistados. A respeito deles, o seu anonimato foi garantido por meio de 

pseudônimos. 

Explicadas as variáveis e definidos o objeto, a problemática e a metodologia 

utilizados por esta pesquisa, estabelece-se, de pronto, a sua aderência na Linha de Pesquisa 

Educação Popular e Culturas (Lipepcult). Essa aderência deriva do seu objeto ter buscado 

compreender a dialética relação existente entre uma política inclusiva de caráter étnico-

cultural, promovida pelo governo, e as práticas dos professores pentecostais que 

nitidamente rejeitam essa compreensão inclusiva e, assentados numa interpretação própria 

do direito à liberdade religiosa, tentam impor uma etnocêntrica concepção de cultura, 

coerente com o seu proselitismo religioso. 

  

 



 
 

CAPÍTULO I 

DA ESCRAVIDÃO À LEI N.º 10.639/2003 

 

Uma etnia pode marcar suas diferenças (físicas ou culturais) em relação a 

uma outra, mas ao mesmo tempo ocorre que uma determinada sociedade 

pode produzir igualdade ou desigualdade conforme se atribua a cada uma 

destas etnias maior ou menor espaço social ou político. [...] As diferenças 

podem ser afirmadas ou rejeitadas (como traços de identidade individual ou 

coletiva), e as desigualdades podem ser contestadas ou sofridas passivamente 

(BARROS, 2009, p. 25, grifos do autor). 

 

 

Sustentáculo da economia brasileira nos seus primeiros três séculos26, mesmo 

após 1888, ano da abolição da escravatura, a escravidão permaneceu representada pelo 

racismo, seu principal componente ideológico, no jogo de forças que definiram a nossa 

ideia de nação27. 

Ainda que o trabalho escravo não tenha sido a única instituição existente nos 

trezentos anos que antecederam a abolição, foi a sua participação na lógica da produção 

da riqueza e da renda nacionais, bem como a sua influência nas instituições 

componentes do sistema econômico do período colonial até a primeira metade do século 

XIX, que a tornou hegemônica frente às demais formas de produção, mesmo após o fim 

do pacto colonial (em 1808) e da independência de Portugal (em 1822). 

Sem o propósito de querer aprofundar nas abordagens teóricas acerca da 

escravidão no Brasil, visto que, neste trabalho, essa discussão apresenta-se com um 

caráter meramente introdutório, ainda assim, vale destacar o pensamento de Gorender 

(2011) acerca do modo de produção vigente na economia brasileira no seu período pré-

abolicionista, em função da adequação que ele fez do itinerário marxista de 

desenvolvimento verificado nas sociedades europeias para o contexto histórico das 

sociedades latino-americanas.  

                                                           
26 “Constituindo a escravidão no Brasil a base de um sistema de vida secularmente estabelecido, e 

caracterizando-se o sistema econômico escravista por uma grande estabilidade estrutural, explica-se 

facilmente que para o homem que integrava esse sistema a abolição do trabalho servil assumisse as 

proporções de uma ‘hecatombe social’” (FURTADO, 1984, p. 136). 
27 Sobre a condição estruturante do racismo no sistema de classes brasileiro, Theodoro afirma que 

“Efetivamente, o racismo, que nasce no Brasil associado à escravidão, consolida-se após a abolição, com 

base nas teses de inferioridade biológica dos negros, e difunde-se no país como matriz para a 

interpretação do desenvolvimento nacional. As interpretações racistas, largamente adotadas pela 

sociedade nacional, vigoraram até os anos 30 do século XX e estiveram presentes na base da formulação 

de políticas públicas que contribuíram efetivamente para o aprofundamento das desigualdades no país 

(2008, p. 24).  
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Discordando de autores como Sodré (1990) que, fiel à interpretação marxista, 

percebia a passagem da sociedade brasileira pelo modo de produção feudal28, Gorender 

apontou para a inexistência das características típicas desse modo de produção durante o 

período pré-abolicionista brasileiro. Para Gorender, durante todo esse período, o 

direcionamento mercantil-exportador da produção econômica brasileira não tipificou 

essas relações de produção de forma a serem percebidas como feudais, mas, sim, para 

uma relação de produção servil-escravista que subjugou todas as outras relações de 

produção. Dessa forma, Gorender observou que foi a organização social e técnica 

imposta ao trabalho que originou um novo modo de produção, por ele denominado de 

“Escravismo Colonial”.  

Uma leitura rápida desse contexto poderia levar o leitor a crer que, por conta dessa 

dependência da mão-de-obra escrava, a sua oferta fosse preservada e abundante, dadas 

às necessidades produtivas nacionais, o que poderia ter ocorrido por meio de um 

estratégico crescimento vegetativo real, como ocorrera nos Estados Unidos29. Contudo, 

não será essa a constatação a que Furtado chegou:  

 

Pela metade do Século XIX, a força de trabalho da economia brasileira estava 

basicamente constituída por uma massa de escravos que talvez não 

alcançasse dois milhões de indivíduos. Qualquer empreendimento que se 

pretendesse realizar teria de chocar-se com a inelasticidade da oferta de 

trabalho. O primeiro censo demográfico, realizado em 1872, indica que nesse 

ano existiam no Brasil aproximadamente 1,5 milhões de escravos. Tendo em 

conta que o número de escravos, no começo do século, era de algo mais de 

um milhão, e que nos primeiros cinquenta anos do século XIX se importou 

muito provavelmente mais de meio milhão deduz-se que a taxa de 

mortalidade era superior à de natalidade (1984, p. 117). 

 

Outro autor que confirma as condições degradantes geradas no interior do 

escravismo colonial é Fiabani: 

                                                           
28 Veja-se o que Maestri (2005, p. 9) informa sobre isso: “Alguns dos mais ásperos debates político-

ideológicos no Brasil haviam se centrado sobre essa questão. A origem do impasse teórico era antiga e 

tinha raízes complexas. A hegemonia stalinista sobre o marxismo e o movimento operário ensejara que as 

sociedades extra-européias fossem necessariamente enquadradas em um dos estágios da linha 

interpretativa marxiana do desenvolvimento europeu – comunismo primitivo – escravismo clássico –

feudalismo – capitalismo – socialismo”. 
29 Comparando os Estados Unidos com o Brasil, Furtado (1984) nos informa que ambos os países 

começaram o século XIX com, aproximadamente, um milhão de pessoas escravizadas. Ainda que o Brasil 

tenha importado três vezes mais escravos que o total norte-americano no decorrer daquele século, durante 

a Guerra de Secessão (1861 a 1865), os EUA possuíam uma força de trabalho escrava de quatro milhões, 

enquanto o Brasil possuía apenas 1,5 milhão. Essa diferença Furtado atribuirá a dois fatores: i) a elevada 

taxa de crescimento vegetativo da população escrava norte-americana, decorrente das melhores condições 

de trabalho e sobrevivência e ii) as péssimas condições de trabalho e sobrevivência da população escrava 

no Brasil, que apresentava taxa de mortalidade superior à de natalidade. 
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Diante da impossibilidade de monopolizar os mercados, os escravistas 

americanos possuíam uma única alternativa para aumentar os lucros. 

Diminuíam os custos de produção obrigando os trabalhadores escravizados a 

trabalharem incessantemente. Os trabalhadores escravizados produtivos 

foram submetidos comumente a condições de trabalho insuportáveis. [...] 

Comumente, o cativo viu-se reprimido nas suas condições materiais e 

espirituais de sobrevivência. Como consequência, foram degradantes suas 

condições médias de existência e muito violentas as relações entre os 

senhores e os escravos assenzalados (2012, p. 21).  

 

Entendida a importância da mão-de-obra escrava para a sociedade brasileira nos 

seus primeiros trezentos anos, não é de se esperar que, por força de lei, o seu fim se 

efetivasse por completo. Legalmente, no plano das relações formais, de fato, a 

escravidão recebeu o seu golpe de misericórdia com a assinatura da Lei Áurea, em 13 de 

maio de 1888. Contudo, dois aspectos de ordem temporal devem ser considerados em 

relação à institucionalização do fim da escravidão. O primeiro deles refere-se ao período 

pré-abolição: período relacionado aos conflitos entre escravos e o sistema escravista, 

como também com o tamanho desse sistema e as pressões que se organizaram com o 

objetivo de exterminá-lo, quer seja por ações abolicionistas, quer seja por pressões 

externas que acabaram influenciando as decisões políticas nacionais.  

Buscando informações diretamente do Recenseamento do Brazil em 187230, mais 

especificamente no Quadro geral da população livre considerada em relação aos 

sexos, estados civis, raça, religião, nacionalidades e graus de instrucção, com 

indicações do numero de casas e logos, verifica-se que a classificação “racial”  utilizada 

à época se referia a quatro tipos específicos, cujos totais populacionais se apresentam a 

seguir: brancos (3.787.289), pardos (3.801.782), pretos (1.954.452) e caboclos 

(386.955). De imediato, é possível perceber que o Brasil de 1872 era composto por uma 

minoria branca (38,1%), o que não implica dizer que a maioria da população brasileira, 

ou parcela significativa dela, fosse formada por escravos. Pelo contrário, apurando o 

total de pardos e pretos (5.756.234) e dele deduzindo a quantidade de indivíduos livres 

(4.245.428), o número da população escrava, conforme apontou Furtado (1984), em 

pouco ultrapassava 1,5 milhão de pessoas (1.510.806), representando 15,2% do total da 

população brasileira, ou 26,2% da população parda e preta do país (“raças” passíveis de 

escravidão). 

                                                           
30 Ver INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Recenseamento do Brazil em 

1872. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=225477> 

Acesso em: 14 de janeiro. 2017. 
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Aprofundando um pouco mais a análise da participação da mão-de-obra escrava, 

agora comparando a sua participação com a dos trabalhadores livres naqueles setores 

em que era possível a mão-de-obra escrava atuar31, foi possível verificar que, do total de 

9.514.901 trabalhadores alocados nesses setores (trabalhadores livres e escravos), ela 

representou, apenas, 15,9%32.  

Apesar de constatada a baixa representatividade relativa da mão-de-obra da 

população escrava, quer seja no conjunto da população brasileira, quer seja no conjunto 

das profissões em que ela operava, em momento algum é possível intuir que esse 

cenário poderia repercutir favoravelmente nas condições de vida ou de trabalho para 

esse conjunto de indivíduos, ainda que a imigração europeia, uma das soluções 

encontradas para superar a questão da mão-de-obra escrava a partir de 1888, estivesse 

despontando no horizonte daquele último quartel do século XIX33. 

Para explicar esse cenário de retração da população escrava no Brasil, faz-se 

necessário listar alguns fatores que provocaram a redução dessa população – e a 

consequente elevação da população livre de “pretos e pardos” no País –, fatores esses 

que contribuíram, inclusive, para a abolição da escravatura. Sem querer ranqueá-los por 

grau de importância, mas já promovendo um destaque em função do desvelamento 

provocado pelas recentes produções historiográficas brasileiras, merece atenção a 

resistência da população escravizada diante da escravidão.  

Longe de ter se tornado apático em função do sofrimento e da aculturação34, os 

negros escravizados elaboraram estratégias de resistência explícita – ou dissimulada – 

ao sistema escravista. Citando Goulart, Risério destaca a variedade e a radicalidade das 

“pequenas sedições [do cotidiano] que denunciam ‘a permanente revolta do escravo’ 

ante as condições de vida então imperantes no país” (2012, p. 326). No rol dessas 

“pequenas” sedições, o autor destaca: a mentira (a trapaça, o engodo sistemático que 

                                                           
31 Artistas, marítimos, pescadores, costureiras, operários, lavradores, criados, trabalhadores domésticos e 

“sem profissão definida” (id. ib.).  
32 Sobre as consequências da concomitância da mão-de-obra escrava e livre, Fernandes vai apontar que 

“Os proprietários agrícolas, principalmente os grandes proprietários das regiões prósperas, sabiam muito 

bem que a coexistência do trabalho escravo com o trabalho livre encarecia este último: a escassez de 

trabalhadores assalariados os convertia em luxo dispendioso, além de tornar custosa ou incerta sua 

substituição, se eles resolvessem largar as ocupações ou tocar de patrão” (2008, p. 75). 
33 Ainda tendo como referência as informações apuradas no Recenseamento do Brazil em 1872, o quadro 

População considerada em relação ás profissões, informa que o Brasil contava, naquele ano, com 

382.041 trabalhadores estrangeiros, sendo 243.481 livres e 138.560 escravos. 
34 “[Os negros], à medida em que eram desgastados para produzir o que não consumiam, iam sendo 

radicalmente deculturados pela erradicação de sua cultura africana. Simultaneamente vão se aculturando 

nos modos brasileiros de ser e de fazer, tal como eram representados no universo cultural simplificados 

dos engenhos e das minas” (RIBEIRO, 1995, p. 115-116).  
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leva o senhor ao erro), o fingimento, o aborto voluntário, o envenenamento paulatino 

dos senhores, o suicídio, o assassinato, as sabotagens (inclusive a “preguiça” com esse 

intuito), os furtos (muito conhecido foi o contrabando nos garimpos mineiros – daí o 

uso que fazemos da palavra de origem banto, muamba) e a fuga. Além de tais sedições, 

também  se destacam os fenômenos “quilombistas” – que buscavam um espaço próprio 

de existência dentro do sistema – e as insurreições – que tinham por propósito atacar 

frontalmente o escravismo35.  

Além das “sedições do cotidiano”, dos quilombos e das insurreições, também 

estiveram presentes sedições de ordem cultural que promoveram a coesão social e 

cultural do povo negro e dos seus descendentes36, como as “batucadas brasileiras”, a 

música, a dança, o canto, e a religiosidade. 

Outra forma de dissimular a luta contra a escravidão e o racismo, utilizando, 

agora, o Catolicismo como pano de fundo, ocorreu por meio da criação das irmandades 

negras. Essas irmandades eram – e ainda são, pois várias foram preservadas – confrarias 

de cunho religioso e sincrético que, pelas características urbanas e étnico-sociais, 

promoviam a transmissão e preservação da tradição africana e negro-mestiça que se 

formava. Mais que isso, muitas delas atuaram financeiramente, por meio de 

capitalizações, auxílio mútuo e doações para a compra de cartas de alforrias, 

                                                           
35 As revoltas ocorridas no Século XIX ganharam notoriedade pela constância, violência e pânico que 

causaram nas populações locais e no Império (REIS, 1986). Um exemplo desses movimentos foi a 

Revolta dos Malês, ocorrida em 1835, que, apesar de ter ocorrido no curto espaço de tempo entre a noite 

do dia 24 e a manhã do dia 25 de janeiro, “foi o levante de escravos urbanos mais sério ocorrido nas 

Américas” (id. ib., p. 7). Os Malês, denominação dada aos negros islamizados, se revoltaram não contra 

“os santuários religiosos de nagôs, jejes e angolas: fez-se [a revolta] contra o Império do Brasil, o 

Governo da Bahia, os senhores de escravos, os brancos, seus aliados e cúmplices” (COSTA E SILVA, 

citado por MOTA; LOPEZ, 2015, p. 418, nota de rodapé). Sobre as revoltas ocorridas no Brasil do Século 

XIX, ver Reis (op. cit.), Marquese (2006), Risério (2012), Mota; Lopez (op. cit.).   
36 Para Nascimento, “as ‘nações’ [organizações de escravos com base em laços étnicos, que atuavam no 

apoio social, econômico e cultural de escravos e africanos libertos] e os batuques, [foram as] instituições 

urbanas responsáveis pela ‘penetração’ de contos, danças, e outras manifestações culturais nas cidades” 

(2016, p. 69, grifo do autor). Apesar dessa contribuição e do encorajamento que as autoridades da colônia 

davam a essas instituições, como também às irmandades religiosas mantidas pelo catolicismo, o autor 

critica, com veemência, as interpretações que não identificam o caráter manipulador de tal encorajamento. 

Para Nascimento, tais interpretações, reforçadas pela ideia de que “traços da cultura africana na sociedade 

brasileira teria sido o resultado de relações relaxadas e amigáveis entre senhores e escravos” (ib., p. 66), 

buscam validar o mito da democracia racial, na medida em que tentam abrandar o racismo instituído no 

Brasil. Aqui, cabe observar, que se não restam dúvidas quanto as intenções do colonizador em permitir 

esse espaço de interação social – “dominar eficientemente as massas africanas” (id. ib. p. 120) –, também 

não se deve minimizar os efeitos da notória e diversificada resistência do povo negro contra o sistema 

escravagista, o que implica inserir tais instituições no rol das sedições do cotidiano promovidas pelos 

negros escravizados, como fazem Risério (op. cit.) e Reis (op. cit.), este último, sobretudo, no que diz 

respeito às revoltas africanas no Brasil. 



 53 

contribuindo, ao seu modo, para a desintegração do sistema escravista, assim como 

fizeram as demais formas de sedição, os quilombos e as insurreições negras. 

Refutando por completo as perspectivas teóricas que insistem em aprisionar o 

negro escravizado, em qualquer momento histórico que seja, à condição de aculturado, 

submisso ou impotente diante do sistema escravista, Risério alerta: 

 

[...] não foi nada insignificante o prejuízo que os escravos causaram à classe 

dominante, ao longo de uma irrequieta história de três séculos de violação 

das regras e de burla das normas da ordem escravocrata. Que os negros, 

contra todas as imposições e agressões senhoriais, souberam manter a sua 

integridade essencial. E, ainda, preservar seus deuses, seus mitos e ritos, sua 

língua litúrgica, seus cantos sagrados. Por tudo isso, a conclusão é óbvia. 

Obrigado a enfrentar obstáculos formidáveis, o negro nunca foi mudo ou 

desossado (2012, p. 337). 
 

Outro fenômeno relacionado ao período pré-abolição, que merece destaque pela 

contribuição oferecida ao esforço por explicar os baixos percentuais de mão-de-obra 

escrava no final do século XIX, foi o uso da manumissão no sistema escravista 

brasileiro37. Tema discutido por Marquese, a concessão ou venda de cartas de alforria 

estavam diretamente ligadas ao dinamismo do tráfico transatlântico de negros para o 

Brasil: “Nessa equação, era possível aumentar a intensidade do tráfico, com a 

introdução de grandes quantidades de africanos escravizados, sem colocar em risco a 

ordem social escravista” (2006, p. 109). Para o autor, ainda que estudos devam ser 

realizados para melhor entender esse fenômeno, as alforrias ocorreram com mais 

intensidade nas situações em que a autonomia dos escravos se apresentava de forma 

mais sistêmica, citando a atividade mineradora como exemplo. Vale destacar que essa 

observação se alinha com a natureza das irmandades negras e com o trabalho por elas 

desenvolvido, como, por exemplo, a Sociedade Protetora dos Desvalidos38 que tinha na 

compra de cartas de alforrias uma das suas atividades.  

                                                           
37 Reis, ao tratar da intensa reposição de mão-de-obra cativa, informa: “Além dos altos índices de 

mortalidade [sobretudo infantil e baixa expectativa de vida, decorrentes das péssimas condições de vida, 

trabalho e maus tratos], uma outra razão, talvez a principal, impediu a ‘nacionalização’ da mão-de-obra 

escrava: havia poucas mulheres escravas e elas, e suas também poucas crianças, eram mais favorecidas 

que os homens pelo processo de alforria” (1986, p. 17). 
38 A Sociedade Protetora dos Desvalidos (SPD) foi fundada em 1872, em Salvador, com o objetivo de 

fornecer apoio aos escravos libertos, às suas famílias e descendentes, bem como de promover a compra de 

cartas de alforria por meio de auxílio mútuo.   
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O perfil dos alforriados também é apontado no trabalho de Marquese. Fazendo 

referências a Schwartz, que analisou mais de mil cartas de alforria entre os anos de 1684 

a 1745, o autor nos informa que:  

 

[...] houve uma proporção constante de duas mulheres libertadas para cada 

homem. Dado o amplo predomínio numérico de homens no tráfico 

transatlântico e na própria composição das escravarias, escreve Schwartz, “as 

mulheres obtinham liberdade numa proporção muito maior do que as 

expectativas estatísticas”. Igualmente privilegiados do ponto de vista 

estatístico foram os escravos nascidos no Brasil, isto é, os crioulos e, 

sobretudo, os pardos: este grupo constituiu 69% do universo das alforrias, 

contra apenas 31% de africanos libertados. Houve, por fim, grande proporção 

de crianças e adolescentes menores de 14 anos entre os alforriados. A 

tendência predominante de alforriar mulheres escravas em idade fértil, 

conclui Schwartz, comprometeu as possibilidades de reprodução demográfica 

auto-sustentável (sic) da escravidão brasileira, o que acabou por acentuar o 

papel estrutural do tráfico negreiro transatlântico para repor a força de 

trabalho escrava. (2006, p. 114). 

 

Reforçando contundentemente a luta empenhada pelos “pretos e pardos” em favor 

da própria liberdade, o movimento abolicionista, promovido por profissionais liberais, 

intelectuais, artistas, políticos, dentre outros segmentos, deu reverberação à luta pela 

liberdade do negro-mestiço, fazendo-a ecoar na sociedade e nos espaços de decisão do 

Brasil Império. Suas conquistas foram decisivas para o combate à escravidão e à 

assinatura da Lei Áurea, sobretudo pela dimensão política que impôs à luta praticada 

pelos escravizados na senzala, nos campos, nas minas e nas cidades. Sem correr o risco 

de cometer exageros quanto ao papel do movimento abolicionista para o fim da 

escravidão no Brasil, dada a sua ação constante no decorrer de todo o século XIX, a ele 

também podem ser creditadas a responsabilidade pela grande massa de “pretos e 

pardos” livres verificados no Recenseamento de 1872 e a consolidação desse viés nos 

anos seguintes. Ainda que o caráter reformista estivesse presente, ou mesmo 

prevalecido no posicionamento e nos calorosos debates políticos promovidos pelos 

abolicionistas, cada uma a seu turno, as Leis Eusébio de Queiroz (1850) – que proibia o 

tráfico negreiro entre o Brasil e a África –, do Ventre Livre (1871) – que libertava os 

filhos das escravas a partir da sua promulgação – e a dos Sexagenários (1885) – que 

libertava os escravos com mais de sessenta anos –, produziram alguns efeitos práticos, 

bem menos significativos que os efeitos políticos, no processo de libertação dos 

escravos.  

A tudo o que foi apontado para explicar a baixa participação relativa de escravos 

no contexto das relações de trabalho no Brasil em meados da segunda metade do século 
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XIX devem se somar os acontecimentos internacionais que contribuíram para a 

contestação do modelo escravocrata ainda adotado pelo Brasil àquela época, mas já 

abandonado em todo o continente americano. Dentre eles, cabe especial destaque à 

pressão inglesa pelo fim do escravismo – pressão que se iniciou logo após a abolição da 

escravidão na Inglaterra, em 1807, e que acabou por influenciar a aprovação da Lei 

Eusébio de Queiroz (1850), além da Guerra Civil Americana que, ao seu término, em 

1865, deu fim à escravidão nos Estados Unidos e enfraqueceu os argumentos nacionais 

por sua continuidade no Brasil.   

Se o período pré-abolicionista, em certa medida, foi marcado pelo embate 

explícito de interesses e ideologias no tocante à escravidão e, sobretudo, pelo 

protagonismo da população negro-mestiça escravizada na resistência àquele sistema 

reificante, a sociedade brasileira do período pós-abolicionista, aparentando 

incredulidade frente às mudanças que há muito se delineavam no campo político, social 

e econômico, vai ratificar a profunda dependência que apresentava em relação ao modo 

de produção escravista colonial, evidenciada nos primeiros anos em que teve de lidar 

com o trabalho assalariado, bem como inscrever, nos elementos que compuseram e 

compõem a nossa “identidade nacional”, um racismo que insiste em se dissimular nas 

relações socioeconômicas e nas tensões culturais do nosso cotidiano.  

Dando continuidade ao entendimento do que foi o período pós-abolicionista, 

inicialmente, e como não poderia deixar de sê-lo, faz-se imprescindível citar a 

contribuição do pensamento de Joaquim Nabuco para o fim da escravidão e a sua 

posição quanto ao papel que os ex-escravos deveriam assumir no Brasil a partir da nova 

condição de libertos.  

Por estarem presentes nas primeiras obras de Nabuco, como na incompleta A 

Escravidão, escrita em 1869, no clássico O Abolicionismo, de 1883, ou, ainda, nos seus 

discursos parlamentares39, em linhas gerais, é possível citar a fragilidade jurídica dos 

argumentos escravistas e a degeneração que esse sistema representava nos valores 

morais, na família, na economia e no conjunto da sociedade como elementos que 

caracterizarão o pensamento do autor. Esses argumentos permitirão Nabuco contestar a 

lógica da escravidão e identificar as consequências da polarização das classes dos 

senhores e dos escravos, promovida pelo sistema escravista (NABUCO, 1988), 

resultando na compreensão de que a escravidão era a principal causa do retardamento de 

                                                           
39 Ver Nabuco (2010). 
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diversas atividades econômicas, como a dos lavradores sem propriedades, dos operários, 

dos industriais e, de um modo geral, dos comerciantes. O desenvolvimento do Brasil 

deveria passar, portanto, não pela solução substitutiva da mão-de-obra escrava pela 

estrangeira, mas, sim, pela inserção socioeconômica da grande massa dos escravos 

libertos (id., 2003).  

A preocupação de caráter liberal-desenvolvimentista, apresentada por Nabuco, 

assentava-se na constatação das diversas situações reais de exclusão socioeconômica 

dos “pretos e pardos” escravizados na segunda metade do séc. XIX, muitas delas de 

forte viés econômico, facilmente identificáveis na historiografia brasileira. É possível 

citar, no âmbito nacional, a Lei de Terras de 1850 que, na prática, impedia a aquisição 

de terras pelos escravos e pequenos trabalhadores livres40; ou, no âmbito regional, as 

pesadas taxações fiscais sobre o trabalho desenvolvido pelos negros livres baianos em 

meados do século XIX, que dificultava, ou repelia, a inserção dessa população na vida 

produtiva local (MATTOS, 2009). Outro elemento promotor de exclusão 

socioeconômica foi discutido com proficiência por Nascimento (2016), trata-se das leis 

brasileiras de imigração. O autor vai alertar que, desde os primeiros momentos pré-

abolicionistas, tais leis “foram concebidas dentro de um processo de erradicação da 

‘mancha negra’ na população brasileira” (ib., p. 86). Mais ainda, a partir do pensamento 

de parte da intelectualidade nacional, sobretudo aquele de caráter “evolucionista” 

propagado no início do século XX, o autor denuncia “que essa ideia da eliminação da 

raça negra não constituía apenas uma teoria abstrata, mas, calculada estratégia de 

destruição” (ib., p. 88). 

Avançando nos primeiros anos do século XX, a inserção da mão-de-obra do negro 

na sociedade capitalista, que vai se constituir com a pós-abolição, vai ser tema de um 

dos trabalhos mais representativos da sociologia brasileira da segunda metade do século 

passado. Escrito por Florestan Fernandes, A integração do negro na sociedade de 

classes (2008) vai analisar tal integração tendo por referência o Estado de São Paulo. 

Nessa obra, o autor vai apontar que, com a escravidão, “o liberto se viu convertido, 

sumária e abruptamente, em senhor de si mesmo, tornando-se responsável por sua 

pessoa e por seus dependentes, embora não dispusesse de meios materiais e morais para 

                                                           
40 Esse tema foi bastante debatido pelo, também abolicionista, André Rebouças, que entendia ser a 

abolição apenas o primeiro passo para a real libertação dos escravos. O passo posterior seria a garantia de 

condições físicas e técnicas de inclusão socioeconômica dos escravos libertos, o que deveria ocorrer por 

meio do que ele denominou de uma “Democracia Rural Brasileira”, ou seja, da reforma agrária. 



 57 

realizar essa proeza nos quadros de uma economia competitiva” (ib., p. 29). Para 

Fernandes, esse despreparo social para lidar com uma sociedade competitiva, associado 

à concorrência da mão-de-obra europeia já inserida na sociedade capitalista, foi, dentre 

outros fatores, determinante para a sua marginalização social.  

Analisando aspectos socioeconômicos que caracterizavam a relação material e 

subjetiva do elemento imigrante, dos negros e dos mulatos com a sociedade competitiva 

que surgia, Fernandes vai apontar que:  

 

Para o branco, que contratava os trabalhadores em termos puramente 

mercantis, o que contava era o rendimento do trabalho, a observância das 

cláusulas dos contratos e o nível de remuneração desse fator de produção. 

Para o negro e para o mulato, tudo isso era secundário, como meros atributos 

do homem que fosse livre para vender e aplicar sua força de trabalho; o que 

adquiria caráter essencial, no cerne de suas avaliações, era a condição moral 

da pessoa e sua liberdade de decidir como, quando e onde trabalhar. 

Enquanto o estrangeiro via no trabalho assalariado um simples meio para 

iniciar “vida nova na pátria nova” calculando se libertar dessa condição o 

mais depressa possível, o negro e o mulato convertiam-no em um fim em si e 

para si mesmo, como se nele e por ele provassem a dignidade e a liberdade da 

pessoa humana. Introduziam, portanto, elementos morais no contrato de 

trabalho, altamente desfavoráveis em uma ordem social que timbrava por 

despojar a relação patrão-assalariado de obrigações e de direitos extra-

econômicos (2008, p. 45-46). 
 

Na análise de Fernandes é possível perceber: a) a motivação do “branco” na 

contratação de trabalhadores – a racionalidade econômica –; b) o deslocamento dos 

“negros e mulatos” do cenário competitivo que surgia – decorrente da prioridade dada à 

moral e à liberdade individual –; c) os motivos da preferência pelo imigrante europeu –

uma vantagem adaptativa à economia capitalista. Apesar de não ficar explícito 

especificamente nesse trecho, um fator que jamais poderá ser minimizado em relação às 

decisões econômicas dos “brancos” – a indisposição patente e nunca camuflada, 

inclusive da imprensa e da intelectualidade da época, em inserir o negro na economia 

paulistana (e brasileira) –, será esclarecida mais adiante por Fernandes: “todo o processo 

se orientava, pois, não no sentido de converter, efetivamente, o ‘escravo’ (ou ‘liberto’) 

em ‘trabalhador livre’, mas de mudar a organização do trabalho para permitir a 

substituição do ‘negro’ pelo ‘branco’” (ib. p. 52). É assim que, para o autor, a revolução 

burguesa brasileira aproveitou-se da campanha abolicionista, na medida em que foram 

transformadas as condições de organização do trabalho, beneficiando-se com o fim das 

barreiras existentes em relação à imigração de mão-de-obra e com a consolidação do 

trabalho-livre. 
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Em suma, não foi descabida a preocupação dos abolicionistas, muito menos a dos 

negros e dos mulatos, com a pavimentação que se construía nos espaços dessa nova 

sociedade brasileira, para o livre avanço da desigualdade socioeconômica oriunda das 

estruturas escravocratas, assentada na classificação das pessoas pela cor41, ou seja, por 

um elemento de diferença. 

Diferença e desigualdade são, portanto, conceitos distintos e de necessário 

esclarecimento, pois se referem a origens e contextos que, por interesses sociais e 

econômicos, podem sofrer processos de sincretização e naturalização.  

Recorrendo à etimologia para a melhor compreensão dos sentidos atribuídos às 

palavras, observa-se que o prefixo de origem grega “di” denota uma ideia de 

duplicidade, facilmente percebida em termos como ditongo, diálogo e disfunção, onde a 

existência do oposto jamais pode ser negada, sob pena, mesmo, de eliminação da 

palavra original e do próprio sentido – o que ocorre, por exemplo, com a palavra 

“diálogo”, que sem o outro transforma-se em monólogo. A diferença compreende, 

portanto, a coexistência do outro, a contrariedade existente entre os gêneros homem e 

mulher ou nas diversidades étnica e cultural.  

Já no tocante à desigualdade, será o prefixo latino “des” que imputará à palavra a 

ideia de negação da igualdade, de impossibilidade de coexistência com o seu antônimo, 

mesmo sentido encontrado em palavras como desequilíbrio, desinformação, 

desorientação, dentre outras. 

Dessemelhante à diferença, a desigualdade opera (BARROS, 2009):  

a) com a contradição, na medida em que nega o oposto;  

b) com a circunstancialidade, visto que as condições de desigualdade apresentam 

caráter “transitório e remediável pela ação do tempo ou modificáveis mediante o contato 

cultural” (SCHWARTZ, 1993, p. 51) e 

                                                           
41 Para Fernandes, “Tomando-se a rede de relações raciais como ela se apresenta em nossos dias, poderia 

parecer que a desigualdade econômica, social e política, existente entre o ‘negro’ e o ‘branco’ fosse fruto 

do preconceito de cor e da discriminação racial. A análise histórico-sociológica patenteia, porém, que 

esses mecanismos possuem outra função: a de manter a distância social e o padrão correspondente de 

isolamento sociocultural, conservados em bloco pela simples perpetuação indefinida de estruturas parciais 

arcaicas. Portanto, qualquer que venha a ser, posteriormente, a importância dinâmica do preconceito de 

cor e da discriminação racial, eles não criaram a realidade pungente que nos preocupa. Esta foi herdada 

como parte de nossas dificuldades em superar os padrões de relações raciais inerentes à ordem social 

escravocrata e senhorial. Graças a isso, ambos não visavam, desde o advento da Abolição, instituir 

privilégios econômicos, sociais e políticos para beneficiar a ‘raça branca’. Tinham por função defender as 

barreiras que resguardavam, estrutural e dinamicamente, privilégios já estabelecidos e a própria posição 

do ‘branco’ em face do ‘negro’, como raça dominante” (2008, p. 303). 
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c) com a gradação, posto que é possível observar níveis de desigualdade entre os 

desiguais.  

Usando as desigualdades sociais como exemplo, quando se se refere a elas, quase 

sempre isso é feito a partir da observação em um determinado momento, acerca das 

condições de vida de um grupo social em relação a outro. Para tanto, citam-se variáveis 

como condições econômicas, acesso à saúde, ao saneamento básico, à educação, enfim, 

a um conjunto de direitos que podem ser ofertados em determinado contexto social e 

histórico (portanto circunstancial), em níveis diferentes (permitindo a gradação) e a 

grupos distintos (estabelecendo uma relação comparativa entre eles). Barros esclarece 

que as contradições são geradas no interior de um processo, “[...] aparecem ou se 

explicitam em um determinado momento ou situação, e, de resto, pode-se dizer que os 

pares contraditórios integram-se dialeticamente dentro dos processos que os fizeram 

surgir” (2009, p. 21).  

Enquanto homens e mulheres, jovens e velhos, ou, ainda, indivíduos pertencentes 

a esse ou àquele grupo étnico apresentam diferenças biológicas ou culturais, em 

determinados contextos sociais, tais diferenças podem ser circunstancialmente 

motivadoras de formas desiguais de tratamento, de reconhecimento de direitos e de 

capacidades, orientando a construção de uma percepção social que valide interesses de 

dominação de ordem social, econômica ou cultural. 

De forma prática, foram processos de diferenciação, de desigualdade e de 

indiferença – ou de indiferenciação, que corresponde a ignorar ou desprezar as 

diferenças – que operaram no plano ideológico nacional tanto para justificar a 

escravidão brasileira, como para construir uma nova diferenciação entre negros e 

brancos nas sociedades pós-escravocratas. Para tratar dessa diferenciação, o próprio 

Barros explica-a: 

 

Na realidade africana pré-colonial tinha-se as várias diferenças intertribais 

[...]. O tráfico negreiro embaralhou estas diferenças percebidas pelos 

africanos e, a partir de uma indiferenciação, igualizou todos os negros [...]. O 

restante do percurso é já conhecido: produção de desigualdade através da 

escravidão e, na sequência, transformação desta desigualdade em diferença 

entre negros escravos e brancos livres (ib., p. 51, grifos do autor). 
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O que o autor apontou, em certa medida, pode contribuir para a explicação da 

gênese daquilo que ficou conhecido como “racismo à brasileira”42: um racismo que se 

baseia nos traços fenotípicos de uma pessoa ou de um grupo (diferença), para justificar 

a segregação ou tratamento desigual (desigualdade). É um racismo que não discrimina 

necessariamente a ascendência, a “linhagem racial” do indivíduo43, como ocorre nos 

Estados Unidos44, mas as suas características exteriores, como a cor e os demais traços 

fenotípicos, elemento historicamente aceito no Brasil para a identificação e classificação 

social.  

A especificidade do “racismo à brasileira” constrói armadilhas fáceis de armar, 

mas difíceis de escapar45. Como não se reconhece bicolor, mas essencialmente mestiça, 

na dinâmica do autorreconhecimento étnico, a população brasileira comumente vai 

tender a negar o seu componente africano, autodeclarando-se, sempre que possível, 

como pertencente às mais diversificadas classificações de cor, desde que não-preta46 e a 

mais branca possível. Para Hofbauer (2003) essa ideologia do branqueamento é fruto de 

uma construção histórica que associa o negro à ideia do mal, da imoralidade, do sujo, 

além da igualação com a escravidão – evidentemente, a cor branca associou-se ao belo, 

ao limpo, ao ideal moral-religioso, à ideia de liberdade, dentre outros conceitos 

percebidos como positivos.  

A ideologia do branqueamento acabou por se constituir, portanto, como um 

constructo de afirmação de poder da população branca sobre a população negra, já que 

foi por meio dela que a elite brasileira reivindicou uma superioridade assentada em 

                                                           
42 Termo utilizado por autores como, Barros (2009), DaMatta (1984), Hofbauer (2003) e Risério (2012), 

dentre outros, ainda que não necessariamente convirjam na abordagem das relações raciais no Brasil. 
43 Este trabalho não vai aprofundar as discussões de ordem sociológica, antropológica ou biológica a 

respeito do conceito de raça, contudo se alinha com a constatação de que não existem raças humanas na 

perspectiva biológica, reconhecendo que o conceito de raça se configura em um intrincado constructo 

social e histórico que não pode ser esvaziado a partir de construções teóricas que lhe retirem tais 

características. 
44 O modelo racista norte-americano se baseia na ascendência para identificar negros e brancos e para 

colocar o mulato no limbo da sociedade bicolor. A teoria do one drop rule (regra de uma gota), tem a sua 

origem numa lei norte-americana que não reconhecia como brancas (white), pessoas que tivessem, em 

qualquer grau, por mais afastado que fosse, ascendência não europeia. Essas pessoas eram classificadas 

como colored (pessoas “de cor”) e proibidas de casarem ou de manterem relacionamento sexual com 

“brancos” ou “brancas”. Essa lei vigorou em muitos estados estadunidenses até 1968. 
45 A respeito da psicologia social que envolve o racismo no Brasil, ver Bento e Carone (2002). 
46 Schwarcz (1998) apresenta um quadro de cores autodeclaradas por pessoas entrevistadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), referente ao ano de 1976, que remete a 136 tipos diferentes de cores – a profusão de cores 

percebidas pelos entrevistados fez com que a autora chamasse o quadro de “Aquarela do Brasil”. 

Analisando a paleta de cores autodeclaradas pelos brasileiros, cores que vão desde a “acastanhada” até a 

“vermelha”, verificou-se que várias delas fazem referência direta à cor “preta” que, no entanto, não 

aparece no quadro, ainda que conste o registro da cor “pretinha”. 
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pretensos valores e personalidades que se impuseram como positivos e exclusivos, 

legitimando a desigualdade pela diferença e produzindo efeitos devastadores sobre a 

autoestima da população negra, conforme alerta Gomes:  

 

Nesse processo, constrói-se uma apropriação simbólica formulada pelas elites 

que fortalece a autoestima e o autoconceito do grupo branco em detrimento 

dos demais. Essa apropriação acaba legitimando a supremacia econômica, 

política e social do grupo visto como branco no Brasil. Em contrapartida, 

constrói-se um imaginário extremamente negativo sobre o negro, que solapa 

a identidade racial, danifica sua autoestima, culpa-o pela discriminação que 

sofre e ainda justifica as desigualdades raciais (2010, p. 73). 

 

Outro aspecto do branqueamento foi muito bem percebido e apontado por Bento e 

Carone (2002). Para as autoras, apesar do branqueamento ser um fenômeno construído 

pelas elites, a população branca em situação de pobreza também se privilegia dos efeitos 

dessa ideologia, na medida em que a cor se apresenta como o principal elemento 

motivador das desigualdades impostas pelo racismo e não a classe social do indivíduo, 

cuja importância se reduz quando comparada à percepção da cor.  

Nada distante da ideologia do branqueamento, na verdade, muitas vezes 

reforçando-a47, encontra-se a (ideologia da) teoria da democracia racial, que advoga a 

tese, há muito superada no meio acadêmico, de que a sociedade brasileira não 

apresentava conflitos étnicos, pois as suas raças componentes viviam em harmonia 

socioeconômica, inclusive com a possibilidade real de mobilidade social e com a 

aceitação social de relacionamentos sexuais interétnicos (AZEVEDO, 1996; FREYRE, 

1998).  

Para Mota (2014), após o ano de 1967 foi possível avaliar mais criticamente obras 

de autores como Gilberto Freyre, que propunha a caracterização de categorias abstratas 

como a do “homem brasileiro” – muito por causa das mudanças ocorridas na sociedade, 

na política e na organização do trabalho. A partir dessas possibilidades, o autor vai 

estabelecer uma crítica contundente à obra de Freyre que, ao seu ver, em termos de 

produção:  

 

                                                           
47 Acerca do cotidiano das relações étnicas na Salvador da metade do século passado, Thales de Azevedo, 

um dos principais teóricos da democracia racial brasileira, vai relatar que “os mestiços de cor clara, 

branqueados ou ‘brancos na cor’, são chamados de brancos da terra ou brancos da Bahia, quando ocupam 

uma posição social importante e não se quer chamá-los mulatos, o que, em muitos casos, se evita por 

delicadeza” (AZEVEDO, 1996, p. 35).   
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[...] se constitui em uma oscilação entre a saga da oligarquia e o 

desnudamento da vida interna do estamento ao qual pertence: o resultado 

global, considerada a história das relações de dominação, reponta na 

valorização de um tipo de relacionamento racial que dê abertura para a 

mestiçagem. Nesse ponto residiria o pretenso modernismo da obra freyriana. 

Rompia-se, aparentemente, no nível da explicação – que até então se 

propunha como saber científico – uma compartimentação que os quadros 

ideológicos anteriores preservavam cuidadosamente: o da separação entre as 

“raças”, elemento essencial a ser preservado numa sociedade de estamentos e 

castas. Fortalecia-se a ideologia da democracia racial (ib. p. 95). 
 

É possível perceber uma crítica clara no tocante ao esvaziamento que as 

ideologias da democracia racial e, por extensão do branqueamento, podem trazer para o 

combate ao racismo: ao realizar a negação da raça, enquanto categoria biológica, nega-

se, também, a sua categoria sociológica, sem que qualquer esforço seja feito com vistas 

a preservá-la nessa importante e potencialmente transformadora categoria de análise. 

É avançando nessa perspectiva – inconciliável com as teses da democracia racial e 

do branqueamento – que Guimarães (2002) retomará a discussão da raça, não como uma 

categoria biológica, portanto racista, mas compreendendo-a como uma categoria de 

análise sociológica a partir da qual será possível, não apenas contribuir para a 

organização da resistência ao racismo, mas, sobretudo, reafirmar a prevalência do 

componente racial sobre todos os outros componentes do “racismo à brasileira”, 

inclusive o de classe social48.  

Avançando na discussão, agora focando no que se conhece, hoje, como 

movimentos sociais e sem abandonar o entendimento de raça exclusivamente como uma 

categoria de análise sociológica, Guimarães (ib.) apontará para o esforço de inserção 

dos negros, ainda que meramente no plano simbólico, no “pacto nacional-

desenvolvimentista” brasileiro durante o período 1930-1964. Para o autor, essa inserção, 

que ocorreu por meio da construção de um ideal de cultura mestiça ou sincrética, bem 

como pela regulamentação trabalhista e previdenciária, vai conduzir as organizações do 

movimento negro para a luta pela integração do negro na sociedade, reforçando a ilusão 

(termo utilizado pelo autor) da democracia racial. Contudo, essa construção vai sofrer 

abalos no período repressivo da ditadura militar, quando o movimento vai reivindicar 

                                                           
48 Em uma das diversas abordagens feitas por Nascimento à ideologia da democracia racial, o autor vai 

denunciar que “Devemos compreender ‘democracia racial’ como significando a metáfora perfeita para 

designar o racismo estilo brasileiro: não tão óbvio como o racismo dos Estados Unidos e nem legalizado 

qual o apartheid da África do Sul, mas eficazmente institucionalizado nos níveis oficiais de governo, 

assim como difuso no tecido social, psicológico, econômico, político e cultural da sociedade do país” 

(2016, p. 111). 
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um posicionamento claro do governo brasileiro em relação aos movimentos de 

libertação das colônias portuguesas na África, estimulando o ethos africano no negro 

brasileiro. É evidente que tal fenômeno vai estabelecer um conflito com os “valores da 

mestiçagem e do luso-tropicalismo”, defendidos por teóricos da democracia racial, 

fazendo eclodir um pensamento crítico que passava a perceber o caráter ilusório dessa 

construção teórica. 

Com a redemocratização do Estado brasileiro e com a aceitação social da 

mestiçagem nacional, as classes e grupos sociais centrarão os seus esforços políticos e 

culturais na conquista e garantia, inclusive constitucional, dos direitos civis, individuais 

e universais, recebendo um reforço considerável dos movimentos culturais, fortalecidos 

nesse cenário pós-ditadura, mas, também, do discurso multiculturalista que, respeitando 

as diferenças culturais, não admite sincretismos. Para Guimarães, “nesse ambiente, todo 

o trabalho de reconstrução de um pacto racial democrático, no que pese o esforço de 

incorporação simbólica e material do Estado brasileiro, está fadado a um (in)sucesso 

limitado” (2002, p. 175). 

A síntese sobre os direcionamentos dados pelo movimento negro brasileiro nas 

últimas décadas, apresentada por Guimarães (ib.)49, vai permitir a compreensão de que 

um processo contínuo de construção de identidade estava sendo gestado em 

consonância com a luta política pelos interesses negros. Vários, portanto, foram os 

discursos que se elaboraram no interior das organizações do movimento negro e de uma 

imprensa negra profícua e atuante50, que acabaram por dar o tom da construção de uma 

“identidade negra” no decorrer do século passado até os dias atuais.  

                                                           
49 Ver, também, Risério (2012). No capítulo 14, “Movimentos negros hoje”, o autor discorre sobre os 

aspectos políticos que marcaram a trajetória das relações raciais pós-abolição, bem como as respostas 

dadas pelo movimento negro em cada época. Vale destacar que Risério divide essa história em dois 

momentos fundamentais: o primeiro, que abrange as décadas de 1920 e 1930, marcada pelo surgimento 

de jornais e agremiações negras, além do surgimento da Frente Negra Brasileira (FNB), e o segundo, 

representado pelas décadas de 1970 e 1980, que se diferenciou do primeiro por ter ganhado “extensão e 

radicalidade”. 
50 Domingues define e destaca as principais iniciativas que passaram a ser conhecidas como “imprensa 

negra”: “jornais publicados por negros e elaborados para tratar de suas questões. [...] Em São Paulo, o 

primeiro desses jornais foi A Pátria, de 1899, tendo como subtítulo Orgão dos Homens de Cor. Outros 

títulos também foram publicados nessa cidade: O Combate, em 1912; O Menelick, em 1915; O 

Bandeirante, em 1918; O Alfinete, em 1918; A Liberdade, em 1918; e A Sentinela, em 1920. No 

município de Campinas, O Baluarte, em 1903, e O Getulino, em 1923. Um dos principais jornais desse 

período foi o Clarim da Alvorada, lançado em 1924, sob a direção de José Correia Leite e Jayme Aguiar. 

Até 1930, contabiliza-se a existência de, pelo menos, 31 desses jornais circulando em São Paulo. [...] 

Surgiram jornais dessa mesma natureza em outros estados, como a Raça (1935), em Uberlândia/MG, o 

União (1918), em Curitiba/PR, O Exemplo (1892), em Porto Alegre/RS, e o Alvorada, em Pelotas/ RS. 
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Ainda que não tenha sido a primeira entidade negra a se constituir no período pós-

abolicionista, as ações sociais e o posicionamento político adotados pela FNB, criada 

nos anos da década de 193051, podem ser considerados como uma primeira aproximação 

consistente na tentativa de selecionar elementos que deveriam estar presentes numa 

pretensa identidade negra. Utilizando um discurso integracionista, pautado na denúncia 

da exclusão e na valorização da raça nacional – mestiça, mas livre da influência 

estrangeira –, a FNB compreendia que a aceitação socioeconômica do povo negro pela 

sociedade brasileira era uma condição para a sua sobrevivência, visto que, confirmando 

a preocupação de Nabuco com o período pós-abolicionista, quase meio século depois, 

ainda não tinha sido possível superar as condições materiais e psicológicas que 

barravam o ingresso do negro numa economia liberal – situação já superada por uma 

grande massa de imigrantes. Como o objetivo político da FNB era a aceitação do negro 

como brasileiro, alinhar o seu discurso ao progresso contido no ideal nacional-

desenvolvimentista seria, portanto, um caminho possível para a desejada aceitação, o 

que implicava em renegar traços da cultura africana e afro-brasileira, consideradas como 

primitivas por uma grande parte da intelectualidade da época. 

No âmbito político e social, a década de 1940 do século XX foi marcada pela forte 

repressão às liberdades e pelo discurso populista-nacionalista imposto pela ditadura do 

Estado Novo (1937 a 1945), o que acabou por provocar forte recrudescimento das ações 

do movimento negro. Ainda que atividades isoladas tenham se desenvolvido no período 

                                                                                                                                                                          
Este último – publicado com pequenas interrupções de 1907 a 1965 – foi o periódico da imprensa negra 

de maior longevidade no país” (2007, p. 104, grifos do autor). 
51 Mota (2014, grifos do autor desta dissertação) destaca cinco momentos da historiografia brasileira, cujo 

paralelo com o desenrolar da trajetória do movimento negro no Brasil pode ser de útil comparação ou 

referência. O primeiro deles o autor vai chamar de Redescobrimento do Brasil e vai de 1933 a 1937. 

Sobre esse período Mota vai afirmar: “A Historiografia da elite oligárquica empenhada na valorização 

dos feitos dos heróis da raça branca, representada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(fundado em 1938), vai ser contestada de maneira radical por um conjunto de autores que representarão 

os pontos de partida para o estabelecimento de novos parâmetros no conhecimento do Brasil e de seu 

passado” (ib., p. 69, grifos do autor). O segundo período (1948-1951) vai ser denominado de Primeiros 

frutos da Universidade, período em que as missões estrangeiras possibilitam a vinda de intelectuais que 

contribuirão na formação de autores nacionais, cujas obras repercutirão nos anos seguintes. O terceiro 

período vai se chamar Era da ampliação e revisão reformista (1957-1964), onde se destacam os trabalhos 

de Antonio Cândido e de Florestan Fernandes, esse último pelo destaque que deu à compreensão dos 

problemas raciais e de classe. O quarto período (1964-1969), denominado de Revisões radicais, vai se 

diferenciar do anterior por não promover revisões reformistas, mas radicais, que buscarão compreender 

“os desacertos da ideologia do desenvolvimentismo e da política do populismo” para a derrota dos setores 

progressistas em 1964. Nesse período, merece destaque a obra de Dante Moreira Leite (O caráter 

nacional brasileiro), que analisará as ideologias presentes em obras anteriores que buscavam entender o 

caráter do homem brasileiro – dentre esses autores, Gilberto Freyre –, discutindo a própria noção de 

cultura brasileira. Por fim, o período compreendido entre os anos 1969 a 1974, Impasses da dependência, 

será marcado por uma produção plural que busca entender a dependência cultural brasileira e os seus 

efeitos, no contexto do capitalismo monopolista e do totalitarismo latino-americano. 
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e nos anos posteriores52, como a sempre presente “imprensa negra” e a criação, em 

1943, da União dos Homens de Cor (UHC), o Estado Novo quase sufocou o avanço dos 

debates e das ações voltadas para a criação de uma pretensa identidade negra, sobretudo 

pelo fato de a ideologia da democracia racial ter assumido um caráter institucional, 

bastante apropriado aos interesses do governo ditatorial em vigor. Contudo, em 1944, 

no Rio de Janeiro, Abdias Nascimento e diversos outros intelectuais e artistas, dentre 

eles Guerreiro Ramos, criam o Teatro Experimental do Negro (TEN), uma entidade 

inicialmente voltada para a valorização da cultura negro-africana, conforme relata o 

próprio Abdias do Nascimento: 

 

[O TEN] foi concebido fundamentalmente como instrumento de redenção e 

resgate dos valores negro-africanos, os quais existem oprimidos ou/e 

relegados a um plano inferior no contexto da chamada cultura brasileira, onde 

a ênfase está nos elementos de origem branco-européia. Nosso Teatro seria 

um laboratório de experimentação cultural e artística, cujo trabalho, ação e 

produção explícita e claramente enfrentavam a supremacia cultural elitista-

arianizante das classes dominantes (NASCIMENTO, 1980, p. 68). 

 

Apesar do TEN ter sido criado com a intenção prática de formar um grupo de 

teatro composto por atores negros e com uma proposta política bem delineada, logo 

assumiu ações que lhe ampliaram o campo de atuação53, atraindo para a sua órbita 

diversos intelectuais e artistas, sobretudo colaboradores para o jornal Quilombo54, 

dentre eles o sociólogo Guerreiro Ramos. 

Ao afirmar que “negro era o povo brasileiro”, Guerreiro Ramos vai adotar um 

discurso afinado com o seu tempo, mas sobretudo inovador, ao substituir a mestiçagem, 

marca freyriana, pela negritude como marca da “identidade nacional”. Apesar da força 

intelectual de um discurso que não admite a caricatura, mas o protagonismo social do 

                                                           
52 Segundo Domingues, no período que vai até a década de 1960, “Além deles [do UHC e do TEN], 

articulou-se o Conselho Nacional das Mulheres Negras, em 1950. Em Minas Gerais, foi criado o Grêmio 

Literário Cruz e Souza, em 1943; e a Associação José do Patrocínio, em 1951. Em São Paulo, surgiram a 

Associação do Negro Brasileiro, em 1945, a Frente Negra Trabalhista e a Associação Cultural do Negro, 

em 1954, com inserção no meio negro mais tradicional. No Rio de Janeiro, em 1944, ainda veio a lume o 

Comitê Democrático Afro-Brasileiro – que defendeu a convocação da Assembleia Constituinte, a Anistia 

e o fim do preconceito racial –, entre dezenas de outros grupos dispersos pelo Brasil” (2007, p. 110). 
53 Segundo Domingues, “a proposta original era formar um grupo teatral constituído apenas por atores 

negros, mas progressivamente o TEN adquiriu um caráter mais amplo: publicou o jornal Quilombo, 

passou a oferecer curso de alfabetização, de corte e costura; fundou o Instituto Nacional do Negro, o 

Museu do Negro; organizou o I Congresso do Negro Brasileiro; promoveu a eleição da Rainha da Mulata 

e da Boneca de Pixe; tempo depois, realizou o concurso de artes plásticas que teve como tema Cristo 

Negro, com repercussão na opinião pública” (2007, p. 109). 
54 Risério (2012) aponta para a participação de Gilberto Freyre, Guerreiro Ramos, Nelson Rodrigues, 

Rachel de Queiroz, Drummond de Andrade, Arthur Ramos, Murilo Mendes, Roger Bastide, e Edson 

Queiroz. 



 66 

negro, oferecendo, assim, um caminho racional e político de atuação antirracista, ele 

não alcança a grande população negra, nem reconhece, tampouco, a importância da 

cultura afro-brasileira como elemento de coesão social do negro, chegando a negar a 

especificidade da sua religiosidade (GUIMARÃES, 2002). 

Procurando pontos de inflexão no pensamento dos movimentos negros até os anos 

50 do século passado, é possível identificar: a) a recusa da assunção de uma posição 

colateral no projeto nacional-desenvolvimentista; b) a percepção de que eram elementos 

de ordem econômica (classe) e racial que se conjugavam para promover o impedimento 

dos negros no processo de integração social (GUIMARÃES, 2002); c) a ampliação 

sociológica da categoria “negros” para incluir os mulatos e pardos (em alguma medida, 

os pobres), associando-a à ideia de povo; d) a predisposição para incorporar a ideia 

vigente de progresso, que associava a tradição africana ao primitivo, ao inculto. 

A partir dos anos 1950, mas, agora, no universo da intelectualidade acadêmica, o 

pensamento de Florestan Fernandes vai merecer destaque em virtude dos efeitos que ele 

produzirá nas pesquisas sociais, ao romper com a ideia de que a “democracia racial” 

havia igualado socialmente negros e brancos, tendo se constituído, portanto, uma 

realidade social. Pelo contrário, a obra de Fernandes vai apontar para a incompletude do 

processo abolicionista e para os efeitos pouco, ou quase nada, percebidos com a pseudo 

igualdade política garantida aos negros com a constituição de 1891. Esse conjunto de 

fatores fará com que o racismo brasileiro constitua uma resposta das elites brancas, que 

não se consideram racistas, aos avanços obtidos pela massa dos subalternos, quando 

eles ameaçam, ou ocupam, espaços, original e tradicionalmente, reservados à elite. “O 

problema, portanto, para quem discrimina, não estaria na raça, mas na ausência de 

subalternidade do discriminado, deslocado de sua classe” (id., ib, p. 97). 

Ainda se referindo a Florestan Fernandes, Guimarães aponta para mais uma 

contribuição do autor: 

 

Florestan fará, portanto, do “negro revoltado” o revolucionário em potencial 

que poderá completar o serviço da revolução burguesa, deixado inacabado. 

Florestan possibilita, assim a renovação da linha política dos movimentos 

negros, que deixarão, no futuro, de lutar apenas pela integração na vida 

nacional, preferindo a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

O ideal socialista contaminará, durante a década de 1960 e seguintes, muitos 

militantes negros (ib.). 

 

Sob o ponto de vista histórico, o ambiente sociopolítico e cultural da década de 

1950 do século passado até o ano de 1964 – ano em que se deu a ruptura institucional 
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do processo democrático brasileiro –, foi bastante agitado e incentivado por uma onda 

desenvolvimentista fortemente marcada pela industrialização55. Vale lembrar que, desde 

1946, o Brasil já tinha a nova constituição, que ampliava os direitos individuais, 

garantindo a liberdade de consciência, de crença e de religião, desde que não 

contrariasse a ordem pública ou os bons costumes (BRASIL, 1949)56. Ainda assim, 

somente cinco anos depois, foi promulgada a Lei Afonso Arinos57, como ficou 

conhecida a Lei n.º 1.390, de 3 de julho de 1951, que inseria a prática do preconceito de 

raça e cor no rol das contravenções penais. 

Paralelamente às ações desenvolvidas na luta contra o racismo, a imprensa negra 

continuou atuante no seu trabalho de difundir e contribuir para a construção de um 

pensamento negro58, ainda que todo o esforço e mobilização social, política e acadêmica 

não tenham sido suficientes para anular o afastamento político-partidário no qual o 

movimento negro se inserira devido à discordância de interesses tanto da direita como 

da esquerda em partilhar da posição que considerava a democracia racial como um mito.  

Como a luta por uma sociedade mais justa já se fazia presente no movimento 

negro, o viés marxista também vai marcar a sua presença, sobretudo a partir dos anos 

60. Contudo, se, por um lado, a luta contra a opressão racial, inserida na sociedade e no 

Estado racistas, poderia ser facilmente adotada pelo marxismo, por outro, a força que 

                                                           
55 Ver Ianni (1978), Fausto (2004) e Furtado (1984). 
56 Ver Art. 141, § 7º. 
57 Após 34 anos de sua promulgação, a Lei Afonso Arinos teve a sua redação alterada pela Lei n.º 7.437, 

de 20 de dezembro de 1985, que incluiu, no seu cômputo, as discriminações de ordem de gênero e de 

estado civil. Sobre a Lei Afonso Arinos e os seus efeitos sobre a discriminação racial, Nascimento aponta 

que “até 1950, a discriminação em empregos era uma prática corrente, sancionada pela lei 

consuetudinária. [...] Mesmo após a lei Afonso Arinos, de 1951, proibindo categoricamente a 

discriminação racial, tudo continuou na mesma. [...] Depois da lei, os anúncios se tornaram mais 

sofisticados que antes: requerem agora ‘pessoas de boa aparência’” (2016, p. 97). Sobre esse aspecto, é 

importante contextualizar a época em que o texto de Nascimento foi publicado, entre os anos de 1976 e 

1978, quando tal exigência, “boa aparência”, não raras as vezes, se constituía em “discriminação 

econômica” contra o povo negro. Foi somente em 5 de janeiro de 1989, quase uma década após o texto de 

Nascimento, que a Lei n.º 7.716 (Lei Antirracismo) foi publicada, proibindo, dentre outras práticas 

discriminatórias, a exigência de critérios de aparência para a contratação de trabalhadores. Em 20 de julho 

de 2010, exatos 59 anos e 17 dias após a “Lei Afonso Arinos”, a Lei n.º 12.288 passou a viger, instituindo 

o Estatuto da Igualdade Racial e alterando as Leis 7.716, de 5 de janeiro, de 1989, 9.029, de 13 de abril de 

1995, 7.347, de 24, de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003. Apesar do extenso interregno 

entre a publicação da Lei Antirracismo e os dias atuais, ainda se faz presente a polêmica da proibição da 

“boa aparência”, bem como a interpretação que se faz dela, tornando o texto de Nascimento atual e 

provocador. 
58 Segundo Domingues, “Em São Paulo, surgiram o Alvorada (1945), O Novo Horizonte (1946), Notícias 

de Ébano (1957), O Mutirão (1958), Níger (1960); em Curitiba, o União (1947); no Rio de Janeiro, o 

Redenção (1950) e A Voz da Negritude (1952). Registrou-se, ainda, o aparecimento da revista Senzala 

(1946), em São Paulo” (2007, p. 110, grifos do autor). 
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tem a luta de classes no contexto da transformação da sociedade capitalista facilmente 

deslocaria a gênese do racismo do âmbito racial para o socioeconômico, conforme 

analisa Guimarães (2002). 

Como já sinalizado, outro duro golpe para o movimento negro ocorreu em 1964, 

com a instalação da ditadura militar e da consequente repressão a um movimento que 

insistia em denunciar o que o Estado não aceitava reconhecer: o racismo. Como 

consequência, a dissolução do movimento negro foi ocorrendo paulatinamente no 

decorrer dos anos que se seguiram a 1964 e em grande parte da década posterior, todas 

as vezes que uma liderança era detida, exilada, ou exilava-se, como ocorreu com Abdias 

do Nascimento, Guerreiro Ramos, dentre tantas outras. Apesar disso, ações isoladas 

foram registradas, sobretudo na sempre frequente imprensa negra, como nos informa 

Domingues: 

 

Em São Paulo, por exemplo, em 1972, um grupo de estudantes e artistas 

formou o Centro de Cultura e Arte Negra (CECAN); a imprensa negra, por 

sua vez, timidamente deu sinais de vida, com os jornais Árvore das Palavras 

(1974), O Quadro (1974), em São Paulo; Biluga (1974), em São Caetano/SP, 

e Nagô (1975), em São Carlos/SP. Em Porto Alegre, nasceu o Grupo 

Palmares (1971), o primeiro no país a defender a substituição das 

comemorações do 13 de Maio para o 20 de Novembro. No Rio de Janeiro, 

explodiu, no interior da juventude negra, o movimento Soul, depois batizado 

de Black Rio. Nesse mesmo estado, foi fundado o Instituto de Pesquisa das 

Culturas Negras (IPCN), em 1976 (2007, p. 112, grifos do autor). 

 

Enquanto a ditadura se aprimorava nos seus métodos repressivos, promovendo o 

recrudescimento da repressão aos movimentos sociais, curiosamente, um dos elementos 

que favoreceram o golpe de 1964, também propiciou a retomada do movimento negro: a 

política imperialista norte-americana praticada durante a guerra fria, inclusive no âmbito 

da cultura59.  

Em suma, como o movimento negro nacional estava desarticulado e suas 

principais lideranças impedidas ou sem estrutura de mobilização, restaram aos ativistas 

e jovens negros interessados no engajamento no combate ao racismo, justamente as 

referências e os movimentos de negros estadunidenses inseridos no produto cultural 

importado. Ainda que uma parcela da intelectualidade negra tenha conhecido a opção 

                                                           
59 Bandeira (1978) expõe a sequência de acontecimentos que envolveram o golpe de 1964 e a participação 

decisiva do governo norte-americano nessa conspiração. Já Bertini (2008), ao analisar os impactos da 

indústria cultural sobre as identidades locais, cita os números apurados por Comparato acerca da receita 

bruta apurada pelos filmes produzidos em Hollywood durante o ano de 1997, US$ 30 bilhões, fazendo 

desse segmento o principal item da pauta de exportações dos EUA. 
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estadunidense in loco, ou por outros meios, possibilitando a sua adaptação à realidade 

brasileira, não foi de outra forma senão pela difusão cultural e pela mídia que a grande 

massa de negros brasileiros pôde conhecer e comparar realidades raciais, como também 

ter acesso aos ícones da realidade negra norte-americanas, como os movimentos Black 

Power e Black Panters, os líderes Martin Luther King e Malcom X, além, é claro, da 

produção artística, cujo destaque pode ser dado à genérica black music, que abarcava 

desde artistas como James Brown e Jakson Five, até artistas nacionais que logo se 

identificaram com o gênero, como Tim Maia, Toni Tornado, dentre outros. Depoimento 

revelador foi dado a Risério por Watusi, um dos fundadores do bloco afro Ilê Ayê, 

demonstrando a influência dos ícones culturais estadunidenses e a forma como eles 

foram ressignificados em uma nova forma de combate ao racismo: 

 

No Rio de Janeiro, a coisa teve um aspecto mais comercial, aparentemente 

alienado, porque eles não tinham mesmo uma relação assim tão intensa com 

a raiz cultural negra. Aqui, na Bahia, foi muito diferente. A consciência veio 

como moda, é claro. Tinha aquele som, aquelas roupas, etc. Depois, com o 

tempo, a gente viu que esse lance todo da moda não era lá tão importante. Foi 

aí que pintou o Ilê Aiyê. Eu acho que foi com o Ilê Aiyê, que pintou a 

passagem, que a gente passou de uma coisa para outra. Porque, com o Ilê, 

veio a coisa de se manifestar no carnaval já com uma orientação mais real, 

afro-brasileira (1981, p. 32). 

 

Complementando a influência da cultura negra dos Estados Unidos no imaginário 

do negro brasileiro, mas voltando-se aos resultados da ressignificação ocorrida entre os 

negros baianos, o próprio Risério vai perceber que: 

 

Falando sobre este aspecto visual do Ilê Aiyê, não posso deixar de me referir 

aos penteados que eles usam, geralmente criados (ou recriados) por uma irmã 

de Vovô [um dos fundadores e presidente do Ilê Aiyê], a Dete. Aliás, foi o 

pessoal do Ilê Aiyê que se responsabilizou pela popularização – através do 

carnaval – do uso de trancinhas em Salvador. Nos tempos em que o lance era 

a soul music e as discotecas, o penteado mais comum, em meio à juventude 

negromestiça, era o chamado “cabelo black power”, tipo Cassius Clay e Toni 

Tornado. As trancinhas vieram depois, já na onda “afro” (ib., p. 42-43, grifos 

do autor). 

 

Entendida a relação que a presença cultural norte-americana trouxe para os jovens 

negros brasileiros, não seria exagero afirmar que as ressignificações carnavalescas 

ocorridas a partir de 197460, na capital baiana, contribuíram, em grande medida, para a 

                                                           
60 O Ilê Aiyê foi fundado em 1974, despertando a possibilidade de atuação antirracista por meio da 

música, da dança e das artes plásticas no ambiente carnavalesco de Salvador, capital da Bahia. A partir 

 



 70 

preservação de um espaço de resistência e de produção ideológica antirracista, na 

medida em que elas não se resumiram ao apontamento do racismo, assentando-se na 

nata de uma discussão mais profunda. Pelo contrário, o movimento criado e preservado 

exclusivamente pela comunidade afro-baiana atuou na dimensão pedagógica, 

intencional e sistematizada, de desvelamento da prática do racismo e das suas 

implicações sobre a comunidade negra61. Essas ações, é fato, se mostram mais explícitas 

no carnaval, por meio dos temas dos blocos, da indumentária, da estética musical, 

enfim, do desfile. Contudo as ações culturais desenvolvidas no seio das comunidades – 

ações e comunidades que sustentam e legitimam o desfile – ocorrem permanentemente 

por todo o ano, quer seja em espaços formais de aprendizagem, como nas escolas62, 

quer seja na formação profissional, ou nos trabalhos desenvolvidos com as crianças e 

adolescentes dos bairros pobres de Salvador. 

Não obstante, ainda que os blocos afros-baianos tenham sido, e ainda o são, um 

ambiente de afirmação social do negro, eles não se difundiram pelo pais com a 

velocidade e articulação necessárias para produzir impactos políticos esperados por essa 

população. Ou seja, um espaço de atuação política ainda estava por ser ocupado. 

É nesse cenário, de ações desarticuladas e pouco contundentes no tocante ao 

combate ao racismo, que é fundado, em 1978, o Movimento Unificado Contra a 

Discriminação Racial, que logo depois passaria a se chamar Movimento Negro 

Unificado Contra a Discriminação Racial, e dele surgiria o Movimento Negro Unificado 

(MNU)63, como se fez conhecido. 

Como a própria sigla sugere, a proposta unificadora foi um dos grandes 

diferenciais do MNU. Far-se-ia necessário unificar as lutas antirracistas espalhadas pelo 

Brasil, articula-las sob bandeiras comuns e de interesse da grande massa negra, bem 

como identificar vieses ideológicos que promovessem a união dos militantes. Dada a 

influência do trotskismo na agremiação marxista Convergência Socialista, donde 

                                                                                                                                                                          
dessa iniciativa, foram criados, na esteira da iniciativa do Ilê Aiyê, os blocos Badauê (1978), Olodum 

(1979), Malê Debalê (1979), Araketu (1980) e Muzenza (1982). Goli Guerreiro (2000) informa, ainda, a 

criação de diversos outros blocos no decorrer da década de 1980, como o Alabê (1981), o Ébano (1982), o 

Abi-Si-Ayiê (1985), o Arca de Olorum (1985), o Dan (1986), o Mundo Negro (1987), o Oganzuê (1988), 

o Tô Aqui África (1989) e o Motubaxé (1990), dentre outros.   
61 Severino ensina que “a educação pode desenvolver também um discurso contra-ideológico, ou seja, 

desnudar, explicitando-o, o vínculo que relaciona as várias formas de discurso às condições sociais que o 

engendram e tornando manifestas as causações reais, denunciando as explicações que apelam para 

causações que o são apenas na aparência” (1986, p. 97, grifo do autor). 
62 Vários são os relatos encontrados a esse respeito em Munanga (2005). 
63 Sobre a trajetória do MNU, ver Domingues (2007) e Pereira (2010). 
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migraram diversos integrantes do movimento, a igualação da luta contra o racismo com 

a luta contra a opressão capitalista acabou sendo um dos princípios fundantes da 

ideologia do MNU. 

Articular raça e classe promoveu uma lógica, dentro do movimento, de 

contestação da ordem social discriminatória. A palavra de ordem “O negro no poder” 

passou a substituir o culto da “Mãe Preta”64, bem como o 20 de novembro (quando se 

celebra a morte de Zumbi dos Palmares) passou a ser comemorado como o Dia da 

Consciência Negra, substituindo a referência que se fazia ao 13 de maio, dia da 

Abolição, agora dedicado a estimular a denúncia do racismo – Dia Nacional de 

Denúncia Contra o Racismo. 

Domingues (2007) informa que outras ações de ordem simbólica ou pragmáticas 

passaram a ser desenvolvidas pelo MNU, como a afirmação do termo “negro” sobre 

qualquer outro para designar a população antes chamada de “de cor”; um sentimento de 

africanização promoveu a adoção de nomes africanos nas crianças, além da valorização 

de diversos elementos culturais, como os jogos, a religiosidade, as roupas, as músicas, 

dentre outros traços que remetessem à estética ou à ascendência africana. O movimento 

desenvolveu uma campanha, por muitos intelectuais contestada65, de rompimento com a 

mestiçagem, quer seja enquanto discurso de representação racial, quer seja nos 

relacionamentos sexuais, defendendo o casamento endogâmico, por considerar um 

etnocídio o branqueamento66; mas, sobretudo, o MNU conseguiu produzir diversos 

avanços no âmbito educacional, que, na prática, resultaram: 

 

na revisão dos conteúdos preconceituosos dos livros didáticos; na capacitação 

de professores para desenvolver uma pedagogia interétnica; na reavaliação do 

papel do negro na história do Brasil e, por fim, erigiu-se a bandeira da 

inclusão do ensino da história da África nos currículos escolares. 

Reivindicava-se, igualmente, a emergência de uma literatura “negra” em 

detrimento à literatura de base eurocêntrica (id. ib., p. 115-116). 

                                                           
64 Nascimento, criticando a exaltação da ama de leite feita por Pierre Verger na Universidade de Ifé, 

dispara: “Com a imagem da ‘mãe preta’ aleitando a criança branca, Verger tipifica as evocações de 

sentimentalismos piegas, de barato apelo emocional, que são características dessa escola de 

pesquisadores. [...] Digna de nota é a coincidência de idênticas imagens sentimentais serem invocadas 

pelos apologistas da escravidão num país com o qual o Brasil tão insistentemente tenta contrastar-se no 

que se refere à experiência escravocrata: os Estados Unidos. Neste, também, a criança branca mamou no 

seio preto das ‘Black Mammies’. Os ‘Uncle Toms’ e as ‘Aunt Jemimas’ da América do Norte foram 

criados e usados para ocultar análoga vergonha àquela que a Mãe Preta e o Pai João eram destinados a 

velar no Brasil” (2016, p. 68). 
65 Uma crítica contundente pode ser encontrada em Risério (2012). 
66 O processo de branqueamento da população brasileira e os seus efeitos sobre o povo negro é um tema 

recorrente em Nascimento (op. cit.). 
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Uma pequena síntese do que foi apresentado faz-se necessária, nesse momento, 

para melhor conduzir as ideias contidas neste trabalho.  

Como foi possível perceber, a escravidão, enquanto elemento constituinte da 

economia e das relações sociais no Brasil, esteve presente nos três primeiros séculos da 

construção da nação brasileira. Dadas as circunstâncias em que ocorreu a abolição da 

escravatura, sem qualquer perspectiva de inclusão socioeconômica do povo negro, 

evidenciou-se o desinteresse político em transformar o ex-escravo em cidadão 

brasileiro, preservando a discriminação e o separatismo social. Assim, foi nessa 

transição e nessas circunstâncias que a sociedade brasileira fez a escolha que marcou 

profundamente a ideia de nação: a opção racista-imediatista pelo trabalhador estrangeiro 

reforçou a marginalização socioeconômica do negro e permitiu que a diferença 

continuasse a justificar a desigualdade. 

Mesmo enfrentando condições de trabalho degradantes, os trabalhadores 

estrangeiros, já incorporados às relações capitalistas de trabalho nos seus países de 

origem, conseguiram se inserir na nascente sociedade liberal brasileira, aumentando o 

fosso que separou o trabalhador negro do trabalhador estrangeiro, quando analisados 

comparativamente em relação às suas dinâmicas sociais. Em outras palavras, a 

sociedade brasileira assimilou os imigrantes, mas não conseguiu fazer o mesmo com o 

negro – uma constatação que pode ser atribuída ao tratamento discriminatório dado aos 

escravos libertos no período pós-escravidão que, ao promover a desigualdade social 

daquela massa de homens e mulheres negras, os impediu de exercer plenamente os seus 

direitos de homens e mulheres livres. Foi a cor e tudo o que ela representava no 

imaginário da elite brasileira que provocou a apartação social dos negros, resultando nas 

desigualdades sociais até hoje verificadas67. Dando continuidade a esse entendimento, 

Barros nos ensina que: 

                                                           
67 Em 2008, pela primeira vez, o IBGE realizou a Pesquisa das Características Étnico-raciais da 

População (PCERP), uma pesquisa que teve por objetivo contribuir para o aprimoramento das pesquisas 

realizadas pela instituição. A amostra da PCERP foi realizada com indivíduos com 15 anos ou mais de 

idade, residentes em seis Estados brasileiros (Amazonas, Paraíba, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato 

Grosso e Distrito Federal). Os resultados obtidos na PCERP indicaram que 63,7% da população pesquisada 

percebem a influência da cor ou da raça na vida das pessoas, uma percepção que aumenta de acordo com 

o nível salarial e a escolaridade do pesquisado (esse percentual atinge os 77,4% das pessoas com 

rendimentos acima de 4 salários mínimos da época e os 75,3% das pessoas com mais de 12 anos de 

estudo). Perguntados em relação às áreas de interrelação social em que a cor ou raça influencia a vida das 

pessoas no Brasil, os entrevistados negros apontaram as maiores ocorrências no Trabalho (82,6%), na 

Relação com a Justiça/Polícia (76,0%), no Convívio Social (71,0%) e na Escola (70,8%). Quando 
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Desconstruída a escravidão pelo posterior processo abolicionista, a percepção 

de uma diferenciação “racial” entre negros e brancos continuou contudo (sic) 

a fazer parte das percepções sociais mais significativas. A cor, na realidade 

brasileira pós-colonial, passou então a constituir uma diferença que 

habita o plano da essencialidade social e política. Mas a verdade é que a 

percepção deste tipo de diferença enfaticamente calcada na cor é uma questão 

cultural (embora a cor, ou a pigmentação da pele, constitua um aspecto 

natural no sentido biológico) (2009, p. 51, grifo do autor desta dissertação). 

 

O racismo praticado no Brasil – distinto do racismo praticado nos Estados Unidos, 

fundamentado na ascendência – tem a sua origem na percepção fenotípica do indivíduo, 

sobretudo na cor da pele, sendo ela a responsável histórica pela desigualdade social 

constatada na grande massa das pessoas percebidas como negras quando comparada 

com a população percebida como branca68. 

Essa lógica racista também foi percebida pelos últimos governos brasileiros, mais 

especificamente pelo governo do presidente Lula que, em 9 de janeiro de 2003, poucos 

dias após a posse no seu primeiro mandato, sancionou a Lei n.º 10.639/2003, alterando a 

Lei n.º 9.394/1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), tornando 

obrigatório o ensino da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas escolas 

públicas e privadas de educação básica69. Contudo, apesar da sanção da Lei n.º 

                                                                                                                                                                          
comparados os percentuais dessas respostas com aqueles apresentados pelos pesquisados pertencentes a 

outras percepções de cor ou raça (branca, morena, parda, preta, amarela, indígena e outras), foram os 

pesquisados negros que apresentaram os maiores percentuais (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008). 
68 É esse processo de marginalização que vai determinar o espaço do negro na sociedade brasileira, como 

bem aponta Theodoro: “[...] a sociedade brasileira sempre tem convivido com a pobreza e com a 

desigualdade, fazendo destas uma espécie de ponto de apoio de sua reprodução. O Brasil, desigual em sua 

essência, precisa dos pobres e da pobreza. O dia-a-dia de nossa sociedade não prescinde dos serviços 

pessoais a baixo custo. Essa sinergia perversa vige até nossos dias. No país que convive e vive da 

desigualdade, o negro, ao perder o lugar central no mundo do trabalho, não deixou de exercer um papel 

social como o núcleo maior dos pobres, prestadores de serviços aos quais as classes médias recorrem 

ostensiva e sistematicamente” (2008, p. 40). 
69 Como a Lei n.º 10.639/2003 é uma emenda à LDBEN e, portanto, muito curta, optou-se pela 

transcrição, aqui, dos seus dois únicos artigos:  

“Art. 1o A Lei no 9.394 [LDBEN], de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes 

arts. 26-A, 79-A e 79-B: 

‘Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se 

obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e 

dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 

nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à 

História do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o 

currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 

§ 3o (VETADO)’ 

‘Art. 79-A. (VETADO)’ 
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10.639/2003, uma resolução do Conselho Nacional de Educação ainda se fazia 

necessária para promover a devida regulamentação para aplicação no âmbito das 

escolas, o que ocorreu em 17 de junho de 2004, com a aprovação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (BRASIL, 2005). 

O que se percebe com esses dois instrumentos legais de nítida inclusão 

sociocultural é o reconhecimento, por parte do Estado, da necessidade de medidas 

efetivas que garantam a diversidade cultural do povo brasileiro70 – destacadamente a do 

povo negro, cuja história sempre esteve associada à luta promovida pelas organizações e 

movimentos sociais, na busca por inclusão ou valorização da sua cultura, como destaca 

Gomes ao afirmar que “Mais do que uma iniciativa do Estado, essa lei deve ser 

compreendida como uma vitória das lutas históricas empreendidas pelo Movimento 

Negro brasileiro em prol da educação” (2010, p. 67)71. 

Além de todo o respaldo jurídico que esses instrumentos promoveram no efetivo 

combate às práticas antirracistas, o que pode ser depreendido da Lei n.º 10.639/2003 

ainda apresenta fôlego suficiente para avançar sobre diversos aspectos subjetivos que 

envolvem o histórico das relações raciais no Brasil, como: 

a) o desvelamento de mitos e suas consequências sobre a percepção social acerca 

do povo negro;  

                                                                                                                                                                          
‘Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência 

Negra’.’ 

 Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação” (BRASIL, 2003). 
70 A Lei 11.645/2008 alterou o Art. 26 da LDBEN, garantindo, também, a inclusão da história e cultura 

indígena na educação básica das escolas públicas e privadas do país. 
71 Síntese importante sobre a contribuição do movimento negro, a partir da criação do Movimento Negro 

Unificado (MNU) até a sanção da Lei 10.639/2003, foi feita por Maia: “Essa luta foi demarcada por 

inúmeras ações políticas desencadeadas a partir da década de 1970, com a reestruturação do Movimento 

Negro. Dentre elas merece destaque a Marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela cidadania e 

pela vida, em 1995, que promoveu o reconhecimento, por parte do Estado brasileiro, do racismo em nossa 

sociedade; a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases, 9.394/1996, que inclui a educação das relações 

étnico-raciais no currículo escolar; a III Conferência Mundial contra o racismo, discriminação racial, 

xenofobia e intolerância correlata, realizada pela ONU em Durban, na África do Sul, em 2011, que sugere 

o desenvolvimento de ações políticas como: cotas para negros no ensino superior e a criação de Conselho 

Nacional de Combate a (sic) Discriminação; e a aprovação da Lei 10.639/2003, que altera a LDB 

determinando a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na educação 

básica brasileira” (2015, p. 55). Impossível não mencionar a atualidade das recomendações submetidas 

por Abdias do Nascimento à aprovação do Grupo IV, do colóquio do Segundo Festival Mundial de Artes 

e Cultura Negras e Africanas, realizado em Lagos, Nigéria, em 1977. Dentre elas: “O Colóquio 

recomenda que o governo brasileiro [...] b. promova o ensino compulsório da História e da Cultura da 

África e dos africanos na diáspora em todos os níveis culturais da educação: elementar, secundária e 

superior” (NASCIMENTO, 2016, p. 38). 
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b) a exposição do fenômeno do branqueamento e a falsidade da teoria da 

democracia racial;  

c) o fortalecimento das discussões que apontam para a necessidade de adoção de 

ações afirmativas em diversos segmentos da sociedade, inclusive o 

educacional;  

d) uma releitura da África e, por conseguinte, dos seus povos, que possibilite a 

substituição de uma construção imagética que a associa ao primitivo, ao 

violento e ao insalubre – difundida pelo discurso colonizador – pelas 

evidências históricas de riqueza, de diversidade cultural e de desenvolvimento 

social, filosófico e tecnológico (GOMES, 2010).  

De fato, verificando a produção científica brasileira acerca da Lei n.º 10.639/2003, 

depositada no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), fica patente o interesse crescente dos pesquisadores 

pelos possíveis e diversos impactos que o ensino da História e Cultura Afro-brasileira 

no ensino básico pode promover no processo educacional. Desde o primeiro depósito no 

banco de dados da Capes, ocorrido no ano posterior à sanção da Lei n.º 10.639/2003, ela 

já inspirou a produção de 404 trabalhos científicos em diversas áreas do conhecimento, 

distribuídos em 59 teses de doutorado (15%), 340 dissertações de mestrado acadêmico 

(84%) e 5 dissertações de mestrado profissional (1%)72. 

A diversidade temática que envolve a Lei n.º 10.639/2003 é grande, atingindo o 

interesse de pesquisadores de 125 áreas de concentração, vinculados a 123 programas 

de pós-graduação no Brasil73. Apesar da diversidade temática, foi possível verificar a 

preferência dos pesquisadores por assuntos mais evidentemente vinculados à 

mencionada lei e ao que ela propõe regulamentar ou combater, como o racismo (foram 

encontrados 90 trabalhos relacionados ao tema) e o currículo (88 trabalhos). Já temas 

como religião e religiosidade apresentaram uma produção mais modesta: 29 trabalhos 

citaram esse assunto nos títulos, resumos ou palavras-chave (extraídas as duplicidades). 

Desse universo, algumas pesquisas serão destacadas em função da convergência 

verificada entre os seus temas e o objeto deste trabalho, cabendo, assim, uma breve 

revisão de literatura acerca da produção dos pesquisadores brasileiros. 

                                                           
72 A pesquisa ao Banco de Teses e Dissertações da Capes foi realizada em 8 de janeiro de 2017, por meio 

do mecanismo de busca do próprio repositório. Na oportunidade buscou-se o termo “10.639”. 
73 Números obtidos por meio de pesquisa feita no Banco de Teses e Dissertações da Capes, a partir do 

termo “10.639”. 
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Inicialmente, o trabalho desenvolvido por Bakke (2011) merece destaque em 

função da sua disposição em verificar a forma como a religiosidade afro-brasileira 

passou a ser tratada nos materiais didáticos, nos cursos de formação continuada para 

professores e mesmo no universo da sala de aula, a partir da Lei n.º 10.639/2003. 

Pesquisando escolas da Região Metropolitana da Cidade de São Paulo, a autora 

percebeu que a implantação da Lei, mesmo a partir de todo o seu esforço normativo – 

que vai de 2003 até o ano de 2014, com a aprovação do Plano Nacional de Implantação 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana – não produziu 

mecanismos práticos para uma abordagem mais contextualizada e menos folclorizada da 

religiosidade afro-brasileira, quer seja nos livros didáticos, quer seja nos cursos de 

formação continuada, nem mesmo no universo da sala de aula e da escola que, muitas 

vezes, trabalha o assunto em dias comemorativos específicos, promovendo eventos e 

abordagens recortadas e superficiais. Várias foram as causas sinalizadas pela autora que 

poderiam explicar o porquê de a Lei n.º 10.639/2003 não ter se tornado uma realidade, a 

exemplo do desconhecimento da temática pelos professores, do desinteresse dos agentes 

públicos e educacionais – inclusive no universo da escola –, da desarticulação das 

esferas públicas municipal, estadual e federal no tocante às políticas educacionais, da 

falta de recursos, dentre outros. Contudo, foi no ambiente da sala de aula dos cursos de 

formação continuada que emergiram problemas como a resistência dos professores na 

aceitação e implementação das diretrizes da Lei, bem como a exigência, por parte dos 

professores, de “fórmulas” ou “cartilhas” que resultassem na resolução rápida do 

“problema”, que era, no fundo, a sensibilização deles próprios para o cumprimento da 

Lei. No tocante à religiosidade, a autora pôde perceber que ela é tratada, no ensino da 

história e cultura africana e afro-brasileira, como símbolo de resistência cultural, 

expresso em livros, práticas e discursos dos educadores dos cursos de formação 

continuada. Contudo, no universo dos professores, esse papel não é assumido de forma 

pacífica; pelo contrário, enfrenta formas diversas de intolerância religiosa e de 

preconceito étnico-racial74. 

                                                           
74 A incorporação do termo “etnia” ao termo “raça” (resultando na expressão “étnico-racial”) ganhou 

força nas discussões que envolvem as demandas do povo negro, em função da conotação pejorativa e 

segregacionista contida no termo “raça”, quando tomado no seu aspecto biológico, justificando a 

promoção/preservação de desigualdades socioeconômicas e culturais. Segundo Munanga e Gomes, 

“Muitos intelectuais e educadores rejeitam o uso do conceito raça e preferem usar o termo ‘etnia’ para se 

referir ao segmento negro da população brasileira. Acreditam que o conceito etnia é mais adequado 
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Críticas semelhantes às feitas por Bakke também foram encontradas em Farias 

(2015), destacadamente aquelas relacionadas: (i) à estruturação necessária para a 

implantação da Lei n.º 10.639/2003 – o que resulta no não atingimento pleno dos seus 

objetivos – e (ii) à ausência de um planejamento, no universo da escola, que preveja a 

sua aplicação de forma sistemática e articulada a um projeto pedagógico inclusivo e 

envolvente. A autora destaca ainda que a escola se apresenta como lócus de reprodução 

de uma colonialidade75 que se impõe a partir da construção histórica da imagem 

depreciada e negativa da África, da sua influência na cultura e sociedade brasileiras e, 

por fim, do negro – uma realidade que justifica, portanto, a iniciativa da Lei. 

Engrossando o coro dos autores que percebem a necessidade de garantir o ensino 

da História da África e da sua cultura na estrutura de ensino brasileira, Maia (2015) vai 

apontar a escola como uma importante instituição de formação do estudante negro. 

Contudo, é a ausência, no ambiente escolar, de referenciais afirmativos que permitam a 

construção de uma imagem positiva do negro e da História da África, além dos 

constantes comportamentos que desqualificam a estética e a religiosidade negras, que, 

de per si, justificam a implantação da Lei n.º 10.639/2003. Dentre os desafios que a 

escola deve enfrentar para obter resultados concretos em relação ao que prevê a Lei, 

destaca-se o de reconstruir a imagem da África no âmbito das instituições de ensino, 

além da ampliação das ações afirmativas de cunho antirracistas. Ainda que reconheça a 

importância da Lei n.º 10.639/2003, a autora tanto informa que ela atende parcialmente 

os interesses dos movimentos negros, como também não se furta a criticar a sua 

redação, considerando-a “escorregadia” em três momentos específicos. Como diz a 

própria autora:  

                                                                                                                                                                          
porque não carrega o sentido biológico, atribuído à raça, o que colabora para superação da ideia de que a 

humanidade se divide em raças superiores e inferiores” (2006, p. 176-177). De imediato, vale destacar, 

que esta dissertação, quando se refere ao termo “raça”, o faz sempre no seu sentido sociológico, enquanto 

categoria de análise na qual se insere o racismo. Jamais, portanto, no seu sentido biológico, dada a 

fragilidade teórica dos argumentos que insistem em validar essa abordagem. O termo étnico-racial, 

portanto, remete o leitor à indissociável relação existente entre as dimensões cultural e racial do povo 

negro no Brasil, que, amalgamadas, contribuirão para a compreensão da “complexidade do que representa 

‘ser negro no Brasil’” (id. ib. p. 178). 
75 Para Gadotti, “O discurso do colonizador apresenta a cultura do colonizado como inferior, inculcando a 

ideia de que o colonizado precisa da proteção política e da cultura ‘superior’ do colonizador. O 

colonizador traz a ideia da superioridade racial e cultural e coisifica o colonizado. [...] Daí a necessidade 

de uma educação política que conscientize e desfetichize a cultura do colonizador (ROMÃO; GADOTTI, 

2012, p. 98). Ainda sobre colonialidade, Mignolo afirma que “O mundo moderno vem sendo descrito e 

teorizado de dentro do sistema, enquanto a variedade das experiências históricas e coloniais lhe vem 

sendo simplesmente anexada e contemplada a partir do interior do sistema” (2003, p. 9). 
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No inciso 1º do Art. 26-A lemos: “resgatar a contribuição do povo negro” – 

não se resgata algo que sempre foi negado pela historiografia hegemônica, se 

inclui. No mais, contribuição é pouco para definir a orientação curricular que 

deve desvelar relações de dominação. Contribuição continua afirmando a 

sociedade branca como dominante. O Art. 79-B fecha essa percepção ao 

folclorizar o negro como tudo o mais que a escola festeja [esse artigo prevê a 

inclusão do dia 20 de novembro no calendário escolar como o Dia Nacional 

da Consciência Negra] (id., ib., p. 56). 

 

Outra autora que vai apontar dificuldades na efetiva implantação da Lei n.º 

10.639/2003, vai ser a própria relatora da comissão que elaborou o parecer CNE/CP n.º 

3/2004, que regulamenta a lei 10.639/2003 e estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana. Na opinião de Silva, a importância das experiências 

dos professores negros e não negros, bem como o apoio do Movimento Negro, são 

suportes que devem ser considerados em se tratando do cumprimento da determinação 

legal imposta com a Lei n.º 10.639/2003. Contudo, a autora atribui as dificuldades para 

a implantação da Lei, 

 

[...] muito mais à história das relações étnico-raciais neste país e aos 

processos educativos que elas desencadeiam, consolidando preconceitos e 

estereótipos, do que a procedimentos pedagógicos, ou à tão reclamada falta 

de textos e materiais didáticos. Estes, hoje, já não tão escassos, mas nem 

sempre facilmente acessíveis (SILVA, 2007, p. 500). 

 

As relações que os docentes estabelecem com os gestores dos sistemas de ensino e 

com os alunos, também não escaparam do conjunto das dificuldades apontadas por 

Silva para a efetivação do ensino de história e cultura Afro-Brasileira e Africana. Na 

análise da autora: 

 

[...] pretendemos educar nossos alunos para serem cidadãos participativos e 

democráticos, capazes de combater discriminações e não poucas vezes não 

nos sentimos encorajados a combater as discriminações que se arremetem 

contra nós: condições de trabalho não favoráveis, baixos salários, 

desqualificação da profissão e da formação (id. ib.) 

    

Analisando as experiências dos autores citados, no tocante à implantação da Lei 

n.º 10.639/2003, três situações se mostraram patentes: 

a) o reconhecimento da importância e necessidade da Lei n.º 10.639/2003;  

b) a convicção de que ela, por si só, não apresenta eficácia e que muito deve ainda 

ser feito para que seus resultados se configurem em práticas antirracistas e  
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c) a resistência dos professores em relação à implantação da Lei, um fato 

recorrente e diverso que deve ser considerado sob diferentes perspectivas, dado o risco 

dos objetivos da Lei não virem a ser atingidos na sua plenitude76.  

Com a intenção de identificar, mapear e analisar as práticas pedagógicas 

desenvolvidas no país na perspectiva da Lei n.º 10.639/2003 e das suas Diretrizes, o 

Ministério da Educação do Brasil/Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (MEC/Secadi) e a representação no Brasil da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) encomendaram uma 

pesquisa que veio a ser desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) e pelo Núcleo de Pesquisas sobre Relações Étnico-Raciais e Ações 

Afirmativas (NERA/CNPQ), contando com a participação de diversas universidades e 

grupos de pesquisa do país77.  

Vários foram os entraves identificados pelos investigadores para a 

sustentabilidade das práticas pedagógicas na perspectiva das relações étnico-raciais no 

conjunto das escolas pesquisadas. Dentre eles, é possível citar:  

a) ausência de referências bibliográficas, de material didático e de espaços para 

planejamento e ações coletivas; 

b) intolerância religiosa;  

c) naturalização do racismo; 

d) racismo e resistências por parte dos professores para trabalhar de forma 

interdisciplinar;  

e) pouco comprometimento das gestões (não incorporação da temática no 

planejamento escolar); 

f) falta de formação continuada (despreparo dos corpos docente e técnico); 

g) desconhecimento da Lei e das suas Diretrizes; 

h)  descontinuidade dos processos; 

i) falta de recursos financeiros;  

                                                           
76 A resistência à aplicação da Lei n.º 10.639/2003 contribui para a invisibilidade imposta ao povo negro, 

reforçando a construção de estereótipos e a negação do povo e da cultura afro-brasileiros. Os efeitos dessa 

negação já foram apontados por Nascimento: “a história não oficial do Brasil registra o longo e antigo 

genocídio que se vem perpetrando contra o afro-brasileiro. Monstruosa máquina ironicamente designada 

‘democracia racial’ que só concede aos negros um único ‘privilégio’: aquele de se tornarem brancos, por 

dentro e por fora” (2016, p 111). 
77 Organizada pela professora Nilma Lino Gomes, a pesquisa buscou identificar, numa amostra de 36 

escolas apontadas como referência na implantação da Lei n.º 10.639/2003, suas experiências nas 

dimensões: i) estrutura física e aparência das escolas; ii) envolvimento da gestão e do coletivo de 

professores(as); iii) formação continuada e material de apoio; iv) avanços e limites do trabalho. 
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j) concentração das atividades em momentos comemorativos (descontinuidade das 

atividades);  

k) concentração e projetos isolados; 

l) falta de apoio da Secretaria de Educação e  

m) influência estereotipada da mídia.  

Como será possível perceber nos capítulos posteriores, os resultados apresentados 

por Gomes (2012) demonstraram significativa coincidência com as respostas obtidas 

nesta pesquisa, destacadamente no que diz respeito à situação das escolas em relação à 

ausência de material didático e paradidático, à inexistência de formação continuada de 

professores e gestores, à desarticulação das práticas pedagógicas pela ausência e/ou 

fragilidade dos planejamentos, além da resistência dos professores em tratar dos 

conteúdos previstos na Lei n.º 10.639/2003, quer seja pelos motivos expostos, quer seja 

por intolerância religiosa.  

Voltando às primeiras ideias contidas neste capítulo, não há como imaginar que a 

vinculação econômica da produção nacional à escravidão e a opção feita pela sociedade 

brasileira, quando do processo abolicionista pudesse ser “naturalmente” absorvida sem 

prejuízo do povo negro. Pelo contrário, o que se verificou foi a disposição desse povo 

em preservar a resistência no seu ethos, denunciando os processos de “naturalização” 

das desigualdades e do racismo. Não seria viável esperar, portanto, que, pela força da 

lei, as relações étnico-raciais passassem a contemplar o respeito às diferenças – isso não 

aconteceu no passado e não deve haver ilusão que ocorra no presente.  

A sanção da Lei n.º 10.639/2003 e das suas Diretrizes deve ser compreendida a 

partir desse contexto: o da certeza que ainda há muito por conquistar, sobretudo no 

âmbito da escola e das suas interações sociais. Contudo, a certeza do muito a se 

conquistar, em se tratando das relações étnico-raciais na sociedade brasileira, 

certamente não se resume aos desafios relacionados à sanção da Lei n.º 10.639/2003. 

Essa certeza, relativa ao vasto espaço por construir, também se refere às abordagens e 

aos objetos de estudo que deverão ser sistematizados para dar conta de entender a 

diversa complexidade que as relações étnico-raciais impõem à sociedade. Esse é o 

desafio que esta pesquisa assume: contribuir para a extensa bibliografia produzida sobre 

o assunto, a partir de um recorte que se diferencia por explicar a influência da ideia de 

cultura dos professores pentecostais nas abordagens do ensino da História da África e da 

Cultura Afro-Brasileira, com destaque para as manifestações religiosas. 



 
 

CAPÍTULO II 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS PROFESSORES 

PENTECOSTAIS 

 

 

 Esta etapa da pesquisa teve por objetivo compreender a realidade 

socioeconômica do professor pentecostal pertencente aos universos experimental e de 

controle78, os principais grupos de interesse da pesquisa79. 

 A metodologia definida para a execução desta pesquisa previu a identificação 

dos universos experimental e de controle a partir da presença de professores 

pentecostais lotados nos seus quadros. Dessa forma, foram identificadas quatro escolas 

de cada um desses universos, o que resultou na escolha de dezenove professores 

pentecostais, cujas respostas aos questionários compuseram parte significativa das 

análises dos dados que contribuíram para a composição desta pesquisa. Para tanto, os 

professores pentecostais participaram de três formas distintas, porém complementares, 

deste trabalho: (i) entrevista; (ii) questionário de pesquisa de opinião (cujas respostas 

serão analisadas em capítulo posterior) e (iii) questionário socioeconômico, cuja análise 

será apresentada a seguir. 

 Como dito, dezenove foi a quantidade de professores pentecostais identificados 

para compor o universo desta pesquisa, em função de esse ter sido o quantitativo de 

professores que responderam à pesquisa de opinião. Esse universo, no entanto, não foi 

possível ser preservado em se tratando da pesquisa socioeconômica realizada com os 

professores pentecostais, pois apenas sete questionários foram devolvidos 

(aproximadamente 37%), apesar dos esforços do pesquisador e dos gestores das escolas, 

objetivando o maior número de respostas possíveis. 

                                                           
78 Ao tratar da caracterização do objeto de estudo de uma determinada pesquisa, Romão ensina que 

“Caracterizar o universo significa tentar responder às questões ‘quando?’ e ‘onde?’. Em outras palavras, o 

objeto, uma vez caracterizado, encontra-se onde e quando? Muitas vezes, para se tirar a ‘prova dos 

noves’, recorre-se ao universo de controle, isto é, para cada elemento do universo experimental – o 

lugar e o tempo em que se investiga o objeto –, constrói-se um universo em que se localizam os 

contrapontos dos elementos investigados do universo experimental” (ROMÃO, 2005, p. 24, grifos do 

autor desta dissertação). 
79 Sendo o objeto desta pesquisa a influência da ideia de cultura dos professores pentecostais nas 

abordagens do ensino da História da África e da Cultura Afro-Brasileira, com destaque para as 

manifestações religiosas, nas séries iniciais do ensino fundamental do município de São João do Piauí, 

fica evidente que a leitura desse capítulo deve assumir um caráter complementar, visto que busca, tão 

somente, elucidar a posição classista em que se encontram os professores pentecostais pesquisados. 
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 O questionário apresentado aos professores pentecostais foi composto por 13 

questões relacionadas ao perfil socioeconômico dos respondentes, incluindo, aí, aquelas 

relacionadas com a formação profissional desse professor, além da denominação da 

igreja por ele frequentada e do ambiente religioso da família.  

 As primeiras quatro questões apresentadas buscaram compreender o gênero, a 

idade, o estado civil e a cor/etnia do professor pentecostal pesquisado. Nesses aspectos, 

foi possível perceber que o perfil desse professor é de um profissional majoritariamente 

feminino (85,7%), com idades que variam entre 36 e 45 anos (71,4%), conforme pode 

ser verificado nos Quadros 1 e 2. 

 

Quadro 1 

Pesquisa socioeconômica com os docentes: composição do gênero. 

Gênero Quantidade Percentual 

Masculino 1 14,3% 

Feminino 6 85,7% 

Não respondeu - - 

Total 7 100,0% 

                      Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 Identificar a preponderância do gênero feminino na composição do perfil do 

professor do ensino fundamental é algo esperado. Contudo, identificar que a faixa etária 

desse professor se encontra entre os 36 e os 45 anos, aponta para, pelo menos no 

segmento estudado, uma significativa tendência ao envelhecimento, posto que não é um 

absurdo pressupor que, na média dos 40 anos, esse profissional já conte com 

aproximadamente 20 anos de exercício no magistério. Ou seja, sendo esse profissional 

do gênero feminino, ele estaria bastante próximo do tempo mínimo de contribuição para 

aposentadoria: 25 anos para as professoras que tenham trabalhado exclusivamente em 

funções de magistério em escolas da Educação Básica. Mais ainda, em função do baixo 

percentual de professores pentecostais mais jovens, foi possível perceber que o 

magistério não é uma profissão buscada pelos integrantes desse grupo social para 

ingressarem no mercado de trabalho. 
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Quadro 2 

Pesquisa socioeconômica com os docentes: composição da faixa etária. 

Faixa etária Quantidade Percentual 

18 a 25 1 14,3% 

26 a 35  - - 

36 a 45 5 71,4% 

46 a 55 1 14,3% 

55 a 65 - - 

Mais de 65 - - 

Não respondeu - - 

Total 7 100,0% 

                      Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 Ainda em relação a um nível de caracterização mais amplo, o Quadro 3 

apresenta uma realidade consistente com a faixa etária apontada no Quadro 2, ou seja, 

como a faixa etária dos professores pentecostais pesquisados é mais elevada, é pequeno 

o percentual de professores solteiros (14,3%).  

   

Quadro 3 

Pesquisa socioeconômica com os docentes: estado civil. 

Estado civil Quantidade Percentual 

Solteiro 1 14,3% 

Casado 2 28,6% 

Viúvo 1 14,3% 

Divorciado/Separado  - - 

Outros 2 28,6% 

Não respondeu 1 14,3% 

Total 7 100,0% 

                    Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

Apesar de não ser possível associar apenas com as perguntas elaboradas pelo 

questionário socioeconômico, a inexistência verificada de professores 

divorciados/separados com a moral religiosa pentecostal, sobretudo pelo fato de não 

haver uma oposição pentecostal a esse instrumento jurídico, ressalte-se que aspectos 
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familiares da vida privada desse indivíduo é compartilhada com os demais membros da 

igreja, destacadamente com os pastores, principalmente quando tais aspectos põem em 

risco a instituição do casamento. Tais compartilhamentos podem resultar em 

aconselhamentos que, direta ou indiretamente, contribuem para a inexistência de 

registro professores divorciados/separados.  

 O Quadro 4, a seguir, também não surpreende se se considera a composição 

étnico-racial apresentada no município de São João do Piauí, onde 74% dos habitantes 

se declararam pretos e pardos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2018). Ainda que 57% dos professores tenham se considerado pretos 

ou pardos e apenas 14,3% brancos, vale considerar que 28,6% nada responderam a esse 

respeito. Esse registro, ou esse não registro, pode refletir, em grande medida, a 

dificuldade, apontada por Schwarcz (1998), de o brasileiro se reconhecer na vasta e 

criativa paleta de cores por ele percebida e socialmente justificada. 

 

Quadro 4 

Pesquisa socioeconômica com os docentes: raça/etnia. 

Raça/etnia Quantidade Percentual 

Branco 1 14,3% 

Preto 3 42,9% 

Pardo 1 14,3% 

Indígena - - 

Amarelo - - 

Não respondeu 2 28,6% 

Total 7 100,0% 

                      Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

  

Abordando, a partir de agora, aspectos mais relacionados à formação escolar do 

professor pentecostal, o Quadro 5 vai apontar para um cenário bastante positivo, na 

medida em que apenas 14,3% dos professores pesquisados não têm formação que 

contemple o nível superior. Como uma complementação da questão, os professores 

pentecostais foram perguntados quanto ao curso escolhido para a formação superior. A 

partir das respostas foi possível identificar a predileção desses professores pela 

pedagogia (50%). Os demais apresentam formação em Matemática e em licenciaturas 

em História e em Educação Física. 
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Quadro 5 

Pesquisa socioeconômica com os docentes: maior nível escolar obtido. 

Nível escolar máximo Quantidade Percentual 

Ensino normal 1 14,3% 

Ensino superior incompleto - - 

Ensino superior completo 5 71,4% 

Especialização 1 14,3% 

Mestrado - - 

Doutorado - - 

Não respondeu - - 

Total 7 100,0% 

                     Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 Outro dado observado, referente ao perfil da escola onde o professor pentecostal 

pesquisado realizou o seu itinerário formativo, dá conta de que 85,7% deles o fez 

exclusivamente na rede pública. Cabe destacar que a importância da escola pública na 

formação escolar desse professor ainda é maior do que o percentual apontado, haja vista 

que o único professor que não estudou exclusivamente em escola pública o fez 

parcialmente, conforme aponta o Quadro 6, a seguir.  

 

Quadro 6 

Pesquisa socioeconômica com os docentes: perfil do itinerário escolar. 

Perfil da escola Quantidade Percentual 

Toda na escola pública 6 85,7% 

Toda na escola particular - - 

Maior parte na escola pública - - 

Maior parte na escola particular 1 14,3% 

Metade na escola pública e na particular - - 

Não respondeu - - 

Total 7 100,0% 

                Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 
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 Respeitando a relação existente entre o objeto desta pesquisa e a Lei n.º 

10.639/2003, fez-se necessário identificar não apenas a formação desse professor 

pentecostal, mas, principalmente, as disciplinas por ele lecionadas, visto que a 

mencionada Lei destaca o ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira nos níveis 

fundamental e médio, sobretudo pelos professores das disciplinas de Educação Artística 

e de Literatura e História Brasileiras. Identificar a aderência das disciplinas ministradas 

pelos professores fez-se importante, pois é uma prática, nas escolas da região, a 

atribuição de disciplinas distintas ao professor da rede estadual e municipal para serem 

ministradas. A partir dessa perspectiva, foi possível perceber, no Quadro 7, que 57,1% 

dos professores ministram entre 2 e 4 disciplinas diferentes e, no Quadro 8, a relação 

entre a formação do professor e as disciplinas ministradas. 

 

Quadro 7 

Pesquisa socioeconômica com os docentes: quantidade de disciplinas ministradas. 

Quantidade de disciplinas Quantidade Percentual 

1  - - 

Entre 2 e 4 4 57,1% 

Entre 5 e 7 1 14,3% 

Mais de 7 

 

- 

Não respondeu 2 28,6% 

Total 7 100,0% 

                     Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva  

  

Se o Quadro 7 informou a quantidade de disciplinas ministradas pelos 

professores pesquisados, o quadro a seguir melhor caracterizará essa situação, pois 

demonstrará a aderência dessas disciplinas com a formação do professor. Apesar de 

apenas quatro professores terem informado as disciplinas ministradas, é possível 

perceber que eles, em certa medida, se veem no desafio de lecionarem disciplinas 

diferentes daquelas relacionadas com a sua formação profissional, muito provavelmente 

uma decorrência de um cenário de escassez de recursos humanos que possibilite a 

contratação de professores específicos para as áreas de atuação. Nota-se que, em relação 

ao ensino das disciplinas História e Literatura (Português), duas das três disciplinas 

destacadas na Lei n.º 10.639/2003, não há uma relação de exclusividade do ensino 

dessas disciplinas com os professores cujas formações os habilitariam de forma 
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específica, pois, apesar de a pesquisa registrar um único caso em que essa exclusividade 

ocorre – um professor de História ministrando aulas de História –, nos demais casos, as 

disciplinas de História e Literatura (Português) são ministradas por professores com 

formação em Pedagogia e Educação Física, respectivamente.  

 Infelizmente esse recorte não permite concluir para o conjunto dos professores 

pertencentes ao universo estudado, mas é suficiente para provocar outros estudos que 

possam investigar os efeitos da falta de aderência das disciplinas ministradas pelos 

professores em relação à aplicabilidade da Lei n.º 10.639/2003. 

 

Quadro 8 

Pesquisa socioeconômica com os docentes: aderência das disciplinas ministradas 

pelos professores em relação à sua formação. 

Formação Disciplinas ministradas 

Pedagogia História, Geografia e Ensino Religioso 

Matemática Matemática, Física e Geografia 

Licenciatura em Educação Física Português e Matemática 

Licenciatura em História 
História, Geografia, Ensino Religioso, 

Português e Matemática 

           Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 Passando, agora, para a análise das informações relacionadas aos aspectos 

financeiros do professor pesquisado, o Quadro 9 demonstrou que a renda mensal 

familiar dos professores pentecostais pesquisados apresentou maior frequência na faixa 

correspondente entre 1 e 3 salários mínimos, ou seja, entre R$ 937,01 e R$ 2.811,00 

(71,4%). Não é demais observar que a questão se refere à renda familiar do professor 

pentecostal, ou seja, as informações dadas pelos professores deverão ser entendidas 

como representativas não apenas dos rendimentos apurados pelo professor, mas por 

todos os membros do núcleo familiar, o que inclui a renda do cônjuge, dos filhos, dos 

pais ou dos outros agregados a ele, por meio de aposentadorias ou outras formas de 

renda possíveis, como aquelas decorrentes de trabalhos eventuais.  
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Quadro 9 

Pesquisa socioeconômica com os docentes: renda mensal familiar. 

Faixa de renda Quantidade Percentual 

Até 1 salário mínimo (R$ 937,00) 1 14,3% 

Mais de 1 e até 3 S.M.* (de R$ 937,01 a R$ 2.811,00) 5 71,4% 

Mais de 3 e até 5 S.M.* (de R$ 2.811,01 a R$ 4.685,00) - - 

Mais de 5 até 10 S.M.* (de R$ 4.685,01 a R$ 9.370,00) 1 14,3% 

Mais de 10 e até 15 S.M.* (R$ 9.370,01 a R$ 14.055,00) - - 

Mais de 15 S.M.* (R$ 14.055,01) - - 

Não respondeu - - 

Total 7 100,0% 

    Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

* S.M.: Salário Mínimo 

 

 O Quadro 10, a seguir, aprimora a configuração socioeconômica desse professor, 

pois permite agregar a seu perfil – indivíduo do sexo feminino, acima dos 35 anos, 

casado, com formação universitária e renda entre 1 e 3 salários mínimos – algumas 

características que melhor contribuem para o entendimento das condições em que essa 

professora (já é possível tratá-la assim) se encontra na sociedade sanjoanense.  

 

Quadro 10 

Pesquisa socioeconômica com os docentes: quantidade de pessoas que vivem da 

renda familiar do professor pentecostal. 

Quantidade de pessoas que vivem 

com a renda familiar mensal 
Quantidade Percentual 

Uma 1 14,3% 

Duas 2 28,6% 

Três 1 14,3% 

Quatro - - 

Cinco 1 14,3% 

Seis ou mais 2 28,6% 

Não respondeu - - 

Total 7 100,0% 

                       Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 
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 Além da já mencionada agregação de remunerações na composição da renda 

familiar do grupo pesquisado, outra importante característica que o Quadro 10 sugere é 

que essa faixa de renda é, em alguma medida, também distribuída por dependentes que 

não ganham renda. Ainda em relação ao Quadro 10, é possível perceber que, 14,3% dos 

professores usufruem, de forma individual, da renda apurada, ou seja, é provável que 

esse indivíduo deva ser o único professor solteiro identificado no Quadro 3 (e sem 

filhos ou outros dependentes). Somando-se a esse professor os 28,6% que informaram 

que, da renda familiar apurada, vivem duas pessoas – e ainda levando em consideração 

que igual percentual dos professores pesquisados informou ser casado –, não seria um 

risco excessivo inferir que aproximadamente 43% dos professores pesquisados não têm 

filhos. O núcleo familiar reduzido do professor pentecostal apresenta-se como uma 

realidade bastante coerente com a formação escolar desse professor e com o acesso que 

ele deve ter às discussões que envolvem o planejamento familiar. 

 

Quadro 11 

Pesquisa socioeconômica com os docentes: igrejas pentecostais às quais pertencem 

os pesquisados. 

Igrejas Quantidade Percentual 

Assembleia de Deus 3 42,9% 

Igreja Internacional da Graça de Deus 1 14,3% 

Essência da Adoração 2 28,6% 

Não respondeu 1 14,3% 

Total 7 100,0% 

                      Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 Apesar de as igrejas Assembleia de Deus e Congregação Cristã do Brasil serem 

as denominações pentecostais mais significativas em termos de quantidades de fieis e de 

estruturação física e organizacional da região – fato que levou o pesquisador a 

concentrar as entrevistas nos representantes religiosos dessas igrejas –, o Quadro 11 

demonstrou que a orientação religiosa do universo pesquisado não se restringe a essas 

denominações. Esta informação é perfeitamente compatível com a diversidade de 

igrejas pentecostais e neopentecostais existentes no Brasil. 
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Quadro 12 

Pesquisa socioeconômica com os docentes: similaridade entre os professores 

pentecostais e os seus familiares em se tratando de denominações religiosas. 

Similaridade da denominação 

religiosa 
Quantidade Percentual 

Sim 4 57,1% 

Não 3 42,9% 

Mesma proporção - - 

Não respondeu - - 

Total 7 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 Com o objetivo de complementar o entendimento do ambiente religioso do 

professor pentecostal, eles foram questionados a respeito da similaridade religiosa 

existente entre eles e os seus próprios familiares (ver Quadro 12). Apesar de uma 

discreta preponderância dos professores que responderam “sim” a essa questão (57,1%), 

a proximidade das respostas demonstrou que as predileções religiosas dos professores 

não necessariamente refletem o pensamento do núcleo familiar. 

 Ainda em relação à construção do perfil socioeconômico propriamente dito, dois 

aspectos da realidade do professor pentecostal devem ser somados ao seu perfil, 

conforme demonstrado nos Quadros 13 e 14 a seguir:  

 

Quadro 13 

Pesquisa socioeconômica com os docentes: condição da residência. 

Condição da residência Quantidade Percentual 

Própria 6 85,7% 

Alugada 1 14,3% 

Financiada -  - 

Cedida - - 

Não respondeu - - 

Total 7 100,0% 

                       Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 
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 Conforme apontado no Quadro 13, a casa própria é uma realidade para 85,7% 

dos professores pentecostais pesquisados: uma condição relativamente comum para 

municípios como São João do Piauí, onde a pressão demográfica e os fenômenos 

motivadores da especulação imobiliária não se constituíram como fatores impeditivos 

ou complicadores para a aquisição de imóveis. 

 

Quadro 14 

Pesquisa socioeconômica com os docentes: localização da residência. 

Localidade da residência Quantidade Percentual 

Zona urbana 5 71,4% 

Zona rural 2 28,6% 

Não respondeu  - - 

Total 7 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 Outra informação que complementa o Quadro 13 refere-se à localização da 

residência do professor pentecostal pesquisado. Esse quesito apontou que 71,4% dos 

professores optaram por fixar residência na zona urbana80, uma escolha certamente 

influenciada pela facilidade de acesso aos serviços que a cidade possibilita e pela 

proximidade da grande parte das escolas do município (ver Quadro 14). 

 Por fim, buscando traçar um perfil que possa melhor caracterizar o professor 

pentecostal, a primeira característica a destacar é que o professor, na sua maioria, é 

professora (85,7%). Professora, com idade entre 36 e 45 anos (71,4%) – caraterísticas 

compatíveis com estudos que buscam traçar o perfil do professor brasileiro81 –, negras 

(42,9%), mas não majoritariamente casadas. Em relação ao estado civil, não há uma 

predominância, pois 28,6% dessas professoras informaram ser casadas e igual 

percentual assinalaram a opção “Outras” – que não seja solteira, casada, 

separada/divorciada ou viúva –, demonstrando uma significativa ocorrência de 

composições familiares diferentes das convencionais. 

                                                           
80 A partir dos dados apurados pelo Censo 2010 e disponibilizados no Sistema SIDRA (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018) constatou-se que a população de São João do 

Piauí, em 2010, apresentou perfil majoritariamente urbano (68,9% da população total do município se 

localizava na zona urbana, enquanto que 31,1% residia na zona rural). 
81 Ver Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (2004). 
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 Na sua maioria, as professoras têm o curso superior como graduação máxima 

(71,4%) e são oriundas integralmente da escola pública (85,7%). Ainda em relação à 

formação da professora, verificou-se que metade delas optou pela Pedagogia e a outra 

metade pela formação em Matemática82, além das licenciaturas em História e em 

Educação Física.  

Um fenômeno que envolve a atividade profissional docente e que está presente 

no perfil da professora pentecostal pesquisada, refere-se à quantidade de disciplinas 

ministradas (57% ministram entre duas e quatro disciplinas), um reflexo da falta de 

aderência percebida entre a formação profissional e as disciplinas ministradas, 

fenômeno percebido no sistema educacional do município. 

Outra informação importante na composição deste perfil socioeconômico é que a 

renda familiar informada por 71,4% das professoras pesquisadas encontra-se na faixa 

dos R$ 937,01 e R$ 2.811,00 (mais de 1 e até 3 salários mínimos). Mais ainda, 43% das 

professoras informaram, também, que até duas pessoas vivem dessa renda familiar. 

Como 43% é o percentual aproximado das professoras casadas e solteiras, é provável 

que essas professoras não possuam filhos. 

Ainda em relação aos aspectos econômicos do perfil da professora pentecostal 

pesquisada, 85,7% possuem casa própria, sendo que 71,4% do total das residências se 

localizam na zona urbana do município. A ausência de especulação imobiliária e a 

escolha por residir próximo do centro comercial e das escolas pode ser um fator 

determinante para essa realidade. 

A pesquisa apontou, ainda, que 42,9% das professoras pentecostais pertencem à 

Assembleia de Deus e que há uma discreta preponderância das situações em que a 

religião da professora é a mesma dos demais membros da família (57,1%). 

 

 

                                                           
82 A professora não especificou se a formação ocorreu no nível do bacharelado ou da licenciatura. 



 
 

CAPÍTULO III 

O QUE ESTÃO DIZENDO OS PESQUISADOS SOBRE A HISTÓRIA E A 

CULTURA AFRICANAS  

 

 

 Seguindo as orientações metodológicas previstas para a elaboração deste 

trabalho, este capítulo apresentará a análise das respostas obtidas nas pesquisas de 

opinião realizadas com os professores pentecostais e gestores pertencentes aos universos 

experimental e de controle e com as famílias dos alunos matriculados nas escolas 

classificadas nesses universos.  

 No capítulo seguinte, apresentam-se as análises das entrevistas realizadas com os 

representantes religiosos da Assembleia de Deus e da Congregação Cristã do Brasil, 

com um professor pentecostal e um gestor de cada um dos universos experimental e de 

controle.  

 Para facilitar a compreensão da estrutura metodológica adotada nesta pesquisa, 

foi elaborado o Quadro 20 que esclarece as abordagens empíricas realizadas. 

 

Quadro 15 

Instrumentos de Coleta de Dados Utilizados 

Grupos de 

interesse 

da pesquisa 

Instrumentos de coleta de dados utilizados 

Instrumentos de Coleta de 

Opinião 
Entrevistas Semiestruturadas 

UEx* UCo** Total UEx* UCo** Total 

Religiosos 

Pentecostais 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 
- 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 
2 

Professores 

Pentecostais 
15 4 19 1 1 2 

Gestores 7 10 17 1 1 2 

Famílias 
Sem 

distinção 

Sem 

distinção 
125 - - - 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

*   UEx = Universo Experimental 

** UCo = Universo de Controle 
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 Apesar de o foco desta pesquisa recair sobre os professores pentecostais, como 

foi possível perceber, a pesquisa levou em consideração a participação de todos os 

envolvidos e interessados de forma direta (professores e gestores) e indireta (religiosos e 

famílias) no ensino da História da África e Cultura Afro-Brasileira na perspectiva da Lei 

n.º 10.639/2003, com destaque para a abordagem da religiosidade de matriz africana na 

sala de aula. Outro aspecto que se apreende do Quadro 15 são os tipos de instrumentos 

utilizados por esta pesquisa: instrumentos de coleta de opinião e entrevistas 

semiestruturadas. Cabe ressaltar que a preferência por esses instrumentos resultou da 

compreensão da relação de complementariedade existente entre eles, relação essa 

entendida como apropriada para o atingimento dos objetivos deste trabalho. Dessa 

forma, foram os instrumentos de coleta de opinião e as entrevistas semiestruturadas, em 

consórcio, o ponto de partida metodológico desta pesquisa no tocante à obtenção dos 

dados empíricos, pois a partir deles buscou-se identificar a opinião dos professores 

pentecostais e dos demais elementos dos grupos de interesse acerca do tema estudado.  

 

 1. Análise das Pesquisas de Opinião 

 

 Como o foco do trabalho se volta para as abordagens dos professores 

pentecostais acerca do ensino da História da África e da Cultura Afro-Brasileira, 

entendeu-se que, a partir das opiniões dos professores, gestores e famílias sobre quesitos 

relacionados com o tema desta pesquisa, seria possível identificar elementos 

influenciadores dessa abordagem. Em outras palavras e já introduzindo a metodologia 

percebida como a mais apropriada para essa finalidade, são as opiniões desses 

professores – e a dos demais personagens envolvidos no processo – que foram, aqui, 

identificadas e analisadas a partir da utilização de instrumentos de coleta de opinião 

elaborados com base na Escala Likert83. 

 A escolha pela Escala Likert se deu por ela possibilitar, ao pesquisador, a 

identificação da opinião de um grupo de respondentes estudados acerca de quesitos 

previamente elaborados, permitindo, com isso, que aspectos intangíveis, como a opinião 

do grupo, seja mensurada e analisada estatisticamente. Isso é possível pelo uso das 

                                                           
83 A escala Likert, que leva o nome do seu criador, Rensis Likert, é uma ferramenta das mais utilizadas 

quando se objetiva coletar aspectos subjetivos de um grupo de indivíduos (comportamentos, perfis 

psicológicos, modelos de lideranças, dentre outros) e dar a eles um tratamento estatístico para poder 

analisá-los com mais consistência. É bastante utilizada em pesquisas de tendências de opinião.  
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opções de respostas, possíveis na opinião do entrevistado, a respeito de uma 

determinada afirmação (quesito), numeradas de um a cinco: “(1) Discordo totalmente”, 

“(2) Discordo parcialmente”, “(3) Não tenho opinião formada”, “(4) Concordo 

parcialmente”, ou “(5) Concordo plenamente”.  

 

 1.1. Pesquisa de Opinião com os Docentes 

 

 De forma bastante esquemática, a pesquisa de opinião com os docentes cumpriu 

as seguintes etapas:  

 a) elaboração de um instrumento de coleta de opinião contendo objetivos 

específicos a serem observados a partir das respostas aos quesitos do instrumento de 

pesquisa de opinião; 

 b) aplicação do instrumento de coleta de opinião ao público alvo (docentes 

pentecostais pertencentes aos universos experimental e de controle); 

 c) recolhimento dos instrumentos de coleta de opinião; 

 d) organização dos dados coletados objetivando o uso da Escala Likert;  

 e) análise dos resultados. 

 A primeira etapa da pesquisa de opinião ocorreu quando da escolha da utilização 

da Escala de Likert, o que se deu em função das características psicométricas que ela 

traz consigo, bastante adequadas a esse instrumento de coleta de dados empíricos.  

 Outro aspecto a ser destacado nessa etapa, que precedeu a análise dos resultados, 

foi a definição dos objetivos que determinaram a construção dos quesitos. Assim, 

perseguindo o objeto de estudo desta pesquisa – a influência da ideia de cultura dos 

professores pentecostais nas abordagens do ensino da História da África e da Cultura 

Afro-Brasileira, com destaque para as manifestações religiosas, nas séries iniciais do 

ensino fundamental do município de São João do Piauí –, foram definidos os seguintes 

objetivos a serem atingidos com a utilização dos instrumentos de coleta de opinião:  

 a) identificar a percepção dos professores pentecostais a respeito dos objetivos 

da Lei n.º 10.639/2003;  

 b) identificar a percepção dos professores pentecostais quanto à realidade local 

que justifica a aplicação da Lei n.º 10.639/2003; 

 c) identificar a compreensão dos professores pentecostais acerca da posição que 

têm em relação à cultura; 
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 d) identificar a postura dos professores pentecostais sobre o ensino da 

religiosidade afro-brasileira contida na Lei n.º 10.639/2003; 

 e) identificar o espaço político que os professores percebem ter em relação à 

abordagem da religiosidade afro-brasileira na sala de aula84. 

 A segunda etapa da pesquisa de opinião com os professores pentecostais foi a 

aplicação do instrumento nos universos experimental e de controle. A aplicação ocorreu 

nas duas primeiras semanas do mês de junho, quando foi possível obter a resposta de 19 

(dezenove) professores.   

O Quadro 16 apresenta, de forma mais detalhada, esse momento da pesquisa85. 

Demonstra como se deu a utilização dos instrumentos no universo das escolas 

estudadas86, bem como a representatividade dos professores pentecostais nos conjuntos 

das respostas obtidas no âmbito do universo experimental e de controle. Percebe-se que, 

em relação ao conjunto dos 43 professores lotados no universo experimental (todos os 

professores, sem distinção religiosa), foi possível obter a resposta de quinze 

instrumentos de coleta de opinião de professores pentecostais (34,9%); já do conjunto 

dos trinta professores do universo de controle, essa quantidade cai para apenas quatro 

(13,0%). A pequena quantidade de professores pentecostais lotados nas escolas 

identificadas como universo de controle dificultou a abordagem comparativa entre os 

dois universos. Dessa forma, optou-se por uma análise única, que contemplou os 

dezenove instrumentos de coleta de opinião representativos das oito escolas estudadas, 

dotando-a de maior consistência e confiabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 Esse objetivo não foi possível ser verificado, em função dos quesitos a ele relacionados não 

apresentarem as condições exigidas pelo teste de consistência, conforme será visto a seguir. 
85 O uso de pseudônimos bíblicos para substituir o nome das escolas foi estabelecido pelo pesquisador 

como necessário quando da realização das entrevistas com os professores e com os gestores, que 

apontaram para a possibilidade de reconhecimento das suas identidades, caso as escolas tivessem os seus 

nomes revelados. 
86 Os números relacionados às lotações dos professores, foram obtidos a partir das informações colhidas 

com os gestores de cada uma das escolas pesquisadas. 
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Quadro 16 

Distribuição dos Instrumentos de Coleta de Opinião dos Professores Pentecostais, 

(universos experimental e de controle) 

Escolas 

Universo dos 

professores (sem 

distinção de religião) 

Instrumentos respondidos 

pelos professores 

pentecostais 

% 

UEx* - Unidade Escolar Ur87 8 4 50,0% 

UEx* - Unidade Escolar Harã88 13 4 30,8% 

UEx* - Unidade Escolar Canaã89 7 3 42,9% 

UEx* - Unidade Escolar Israel90 15 4 26,7% 

Subtotal UEx 43 15 34,9% 

UCo** - Unidade Escolar 

Siquém91 10 0 0,0% 

UCo** - Unidade Escolar Betel92 9 2 22,2% 

UCo** - Unidade Escolar 

Hebrom93 6 1 16,7% 

UCo** - Unidade Escolar Monte 

Moriá94 5 1 20,0% 

Subtotal Uco 30 4 13,3% 

TOTAL 73 19 26,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

* - Universo Experimental 

** - Universo de Controle 

                                                           
87 Ur foi a terra natal de Abraão. Foi de Ur que ele iniciou a sua viagem em destino à Canaã, passando por 

Harã, Siquém, Betel, dentre outras, seguindo orientações dadas por Javé (Deus) para chegar à terra 

prometida. 
88 Harã, local onde Abraão se estabeleceu com o pai, Terá, a esposa, Sara e o sobrinho, Ló, antes de partir 

definitivamente para Canaã, após a morte do pai. Harã era o nome do filho de Terá, irmão, portanto, de 

Abraão e pai de Ló. Foi para Harã que Abraão mandou o servo procurar uma esposa para o filho, Isaac. 
89 Canaã foi o destino de Abraão e da família, por ser ela a terra prometida por Javé, para que ele e os 

descendentes viessem a povoá-la. Atualmente é ocupada pelo Estado de Israel. 
90 Israel tem a própria história fortemente marcada por conflitos de ordem política e religiosa, pois, 

segundo os judeus, foi a terra prometida por Javé aos três patriarcas desse povo (Abraão, Isaac e Jacob), 

portanto, deles e dos descendentes por direito divino. O Estado de Israel se consolidou em 1948, quando 

David Ben-Gurion declara o estabelecimento do Estado de Israel.  
91 Siquém, localizada na atual cidade palestina de Nablus, foi o local onde Abraão teria erguido o 

primeiro altar em homenagem a Javé ao chegar em Canaã, sendo mais tarde transformada em cidade. A 

cidade não existe mais, mas as suas ruínas abrigam o túmulo de José, um dos filhos de Jacob.  
92 Próximo a Betel, antiga Luza, foi onde Abraão ergueu o segundo altar em homenagem a Javé. Também 

foi para Betel que Jacob, renomeado por Javé como Israel, voltou para ouvir, do próprio Javé, que essa 

terra, também dada a Abraão e a Isaac (avô e pai, respectivamente), seria dele para que a povoasse com 

seus descendentes. Foi Jacob que renomeou a antiga Luza para Betel (Casa de Deus, em Hebraico). 
93 Hebrom foi a cidade onde Abraão ergueu o terceiro altar em homenagem a Javé, local onde se fixou 

após se separar, próximo a Betel, do seu sobrinho Ló, que seguiu em direção de Sodoma com os escravos 

e riquezas. Foi também em Hebrom que Sara, a mulher de Abraão, morreu e foi enterrada. Segundo a 

tradição judaica, em Hebrom, no Túmulo dos Patriarcas, estariam enterrados os casais: Adão e Eva, 

Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, além de Jacó e Lea. Em 2017, foi considerado Patrimônio Cultural pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 
94 Foi no Monte Moriá que Abraão ergueu o quarto altar em homenagem a Javé e o fez para sacrificar o 

seu filho Isaac como prova de fé e obediência às ordens divinas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Abra%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_a_Educa%C3%A7%C3%A3o,_a_Ci%C3%AAncia_e_a_Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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 Em virtude do recesso escolar, a coleta dos instrumentos mencionados – terceira 

etapa da pesquisa de opinião com os professores pentecostais – ocorreu no início da 

terceira semana de junho de 2017 e contou com o apoio dos gestores, que se colocaram 

à disposição para receberem e guardarem os instrumentos respondidos. Faz-se 

importante destacar o apoio dos gestores em relação à execução das etapas desta 

pesquisa, dado o conhecimento que possuem dos grupos de interesse da pesquisa, em 

função do cargo que ocupam.  

 A quarta etapa da abordagem realizada com os docentes apoiou-se nos 

procedimentos descritos nos trabalhos desenvolvidos por Silva (2013), Oliveira (2014) e 

Almeida (2016), que, em comum com a metodologia utilizada no desenvolvimento 

desta pesquisa, também utilizaram a pesquisa de opinião como instrumento de coleta de 

dados. Vale esclarecer que o tratamento metodológico aplicado aos dados apurados 

segundo a Escala Likert, consiste em somar os números atribuídos pelos respondentes 

de acordo com as opções numeradas do instrumento de coleta de opinião, a fim de 

verificar os escores apurados no conjunto das opiniões de cada respondente, para, a 

partir daí, iniciar o processo de verificação do grau de consistência de cada assertiva. Os 

quadros a seguir elucidarão melhor esse processo. 

 

Quadro 17 

Tabulação dos Dados da Pesquisa de Opinião dos Professores 

Respondentes 

Professores 

Questões Total 

Σ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

Ex1 4 3 3 5 4 5 5 5 4 2 1 2 2 1 4 50 

Ex2 5 2 2 5 2 4 5 5 4 3 4 3 3 3 3 53 

Ex3 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 3 2 25 

Ex4 1 1 4 1 3 1 3 1 2 1 1 1 1 3 2 26 

Ex5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 2 2 4 63 

Ex6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 74 

Ex7 5 3 3 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 61 

Ex8 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 63 

Ex9 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 62 
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Quadro 17 

Tabulação dos Dados da Pesquisa de Opinião dos Professores. 

Ex10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 19 

Ex11 3 1 5 3 5 5 3 3 3 2 3 3 3 3 2 47 

Ex12 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 55 

Ex13 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 2 55 

Ex14 4 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 2 53 

Ex15 5 4 1 5 5 5 5 5 5 4 5 1 1 1 2 54 

Co16 4 3 3 3 3 2 5 3 3 5 3 3 3 3 3 49 

Co17 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 2 63 

Co18 5 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 28 

Co19 5 3 2 4 4 5 5 4 4 5 4 5 1 1 3 55 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 O Quadro 17 apresenta, de forma bruta, os resultados dos instrumentos aplicados 

aos professores pentecostais, que registraram as suas opiniões de acordo com cada uma 

das assertivas a eles apresentadas. 

Após a apuração do somatório das respostas às opções dadas pelos professores 

(operação realizada no sentido horizontal), fez-se necessário identificar a quantidade de 

respondentes a serem utilizados no teste de consistência das assertivas: 20% da 

quantidade de instrumentos válidos de maiores e de menores escores. Assim, para a 

obtenção da quantidade de respondentes a serem destacados, usou-se a seguinte 

fórmula:  

 

  

 

Assim:  

n = 19 x 0,2 => n ≈ 4 

 

Onde: 

n = número de casos para o teste de consistência 

Ni = número de instrumentos de coleta de opinião válidos 

0,2 = constante relativa à obtenção de 20% 

 

 

 

 Realizada a apuração do somatório das respostas às opções e obtida a quantidade 

de respondentes que comporão o teste de consistência (n = 4), um novo quadro foi 

n = Ni x 0,2 
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elaborado com o propósito de verificar a consistência das assertivas. Vale destacar que 

esse novo quadro (Quadro 18) foi basicamente composto pelo grupo correspondente às 

quatro maiores somas e pelo grupo correspondente às quatro menores somas. 

O procedimento, agora, se volta para os dois conjuntos limitados por “n”, que 

deverão ter os quesitos somados não mais no sentido horizontal (soma das opiniões de 

cada professor), mas no sentido vertical (soma das opiniões dadas por todos os 

professores). O objetivo com esse procedimento é avaliar, a partir da fórmula a seguir, 

a apuração da consistência de cada uma das assertivas. 

 

 

 Para que uma assertiva possa ser considerada consistente, o valor de C deve ser 

maior ou igual a 2. Assim, para facilitar o processo de apuração, essas operações foram 

realizadas no corpo do Quadro 18, a seguir, onde será possível perceber que as 

assertivas 3, 13, 14 e 15 obtiveram valores para C<2, indicando inconsistência dos 

resultados apurados. A fim de garantir o rigor metodológico da pesquisa, optou-se pelo 

descarte de todas elas, visto que o foco do trabalho se projeta sobre a opinião dos 

professores a partir de dois instrumentos de coleta de dados empíricos: a pesquisa de 

opinião, onde grande parte das assertivas se mostraram consistentes, e a entrevista 

semiestruturada, que deverá complementar95 as análises realizadas com base na 

pesquisa de opinião. 

 

 

 

 

                                                           
95 Convém esclarecer que esta pesquisa não estabeleceu qualquer grau de hierarquia ou importância das 

respostas obtidas a partir dos instrumentos de coleta de opinião e das entrevistas semiestruturadas 

(entrevistas em profundidade). Eles assumem, como registrado, um evidente caráter de 

complementariedade, visto que ambos poderiam conduzir a pesquisa de forma exclusiva. 

 

Onde: 

C = Consistência das assertivas; 

ΣMa = Somatório das maiores pontuações; 

ΣMe = Somatório das menores pontuações; 

n = número de casos para o teste de consistência. 

 

C = (ΣMa - ΣMe) 

      n 
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Quadro 18 

Grau de Consistência das Assertivas do Instrumento de Opinião  Docente 

Professores 
Questões Total 

Σ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

M
a

io
re

s 
so

m
a

s Ex6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 74 

Ex5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 2 2 4 63 

Ex8 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 63 

Co17 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 2 63 

 ΣMa 20 19 14 20 19 19 20 20 20 19 20 20 9 11 13 263 

M
e
n

o
re

s 
so

m
a

s Co18 5 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 28 

Ex4 1 1 4 1 3 1 3 1 2 1 1 1 1 3 2 26 

Ex3 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 3 2 25 

Ex10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 19 

 ΣMe 8 5 9 4 6 4 7 4 6 9 4 10 6 10 6 98 

 ΣMa-ΣMe 12 14 5 16 13 15 13 16 14 10 16 10 3 1 7 165 

C = (ΣMa-ΣMe)/n 3 3,5 1,25 4 3,25 3,75 3,25 4 3,5 2,5 4 2,5 0,75 0,25 1,75 41,25 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva  

 

 Por fim, foi considerada como a quinta etapa da pesquisa de opinião com os 

professores pentecostais a análise dos resultados obtidos a partir dos instrumentos de 

pesquisa de opinião elaborados e tabulados a partir da metodologia apropriada para a 

Escala Likert.  O instrumento aplicado aos professores pentecostais constituiu-se de 15 

assertivas, divididas em cinco blocos representativos de objetivos específicos da 

pesquisa96, cujas análises serão apresentadas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Apesar dos objetivos terem sido apresentados no início do capítulo, optou-se por relembrá-los aqui, a 

fim de facilitar o acompanhamento da pesquisa. Os objetivos são: a) identificar a percepção dos 

professores pentecostais a respeito dos objetivos da aplicação da Lei 10.639/2003; b) identificar a 

percepção dos professores pentecostais quanto à realidade local que justifica a aplicação da Lei 

10.639/2003; c) identificar a compreensão dos professores pentecostais acerca da posição que têm em 

relação à cultura; d) identificar a postura dos professores pentecostais sobre o ensino da religiosidade 

afro-brasileira contida na Lei 10.639/2003; e) identificar o espaço político que os professores percebem 

ter em relação à abordagem da religiosidade afro-brasileira na sala de aula. 
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Quadro 19 

Quesito I  

(“Acho correta a Lei n.º 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da História da 

África e da Cultura Afro-Brasileira nas escolas públicas e privadas de educação 

básica.”) 

Opções de Respostas Frequência % 

Concordo plenamente 12 63,2% 

Concordo parcialmente 3 15,8% 

Não tenho opinião formada 1 5,3% 

Discordo parcialmente 0 0,0% 

Discordo plenamente 3 15,8% 

TOTAL 19 100,0% 

   Fonte: Pesquisa empírica realizada para esta dissertação 

 

 As informações do Quadro 19 apontam que 79% dos respondentes concordam 

(plenamente ou parcialmente) com a aplicação da Lei n.º 10.639/2003 nas escolas 

públicas e privadas de educação básica. Este resultado demonstra um aparente 

confortável espaço para trabalhar os componentes curriculares previstos na Lei n.º 

10.639/2003, bem como possibilita o entendimento de que, pelo menos, oito entre dez 

professores têm conhecimento da Lei, posto que concordam com ela.  

 

Quadro 20 

Quesito II 

 (“A Lei n.º 10.639/2003 é importante para combater o preconceito religioso contra 

o candomblé e a umbanda.”) 

Opções das Respostas Frequência % 

Concordo plenamente 3 15,8% 

Concordo parcialmente 4 21,1% 

Não tenho opinião formada 5 26,3% 

Discordo parcialmente 3 15,8% 

Discordo plenamente 4 21,1% 

TOTAL 19 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 
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 Apesar de quase 80% dos professores pentecostais concordarem com a Lei n.º 

10.639/2003 (Ver Quadro 20), o cenário se modifica quando ela se aproxima das 

questões relacionadas com a religiosidade afro-brasileira. Quando instados a se 

posicionarem acerca da importância dessa Lei para combater o preconceito religioso 

contra o candomblé e umbanda, um fenômeno curioso se apresentou: o percentual de 

professores que informaram concordar plenamente ou parcialmente com a assertiva 

(36,9%), foi o mesmo daqueles que informaram discordar dela nas mesmas 

intensidades. Descartando os percentuais daqueles que apresentaram posição fechada, 

ou seja, aqueles que afirmaram concordar plenamente (15,8%) e discordar plenamente 

(21,1%), apurou-se que 63,2% não fechou questão com a assertiva (concordam ou 

discordam parcialmente), ou não demonstraram ter opinião formada.  

 

Quadro 21 

Quesito IV  

(“Tratar da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas escolas públicas e 

privadas de educação básica foi uma iniciativa correta do Governo Federal, por 

causa da forma superficial como a escola trata a contribuição dos negros na nossa 

formação social.”) 

Opções de Respostas Frequência % 

Concordo plenamente 12 63,2% 

Concordo parcialmente 1 5,3% 

Não tenho opinião formada 2 10,5% 

Discordo parcialmente 0 0,0% 

Discordo plenamente 4 21,1% 

TOTAL 19 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 O Quadro 21 acompanha o comportamento identificado no Quesito I: um 

aparente apoio à Lei n.º 10.639/2003, sobretudo quando ela trata de questões não 

explicitamente relacionadas à religiosidade afro-brasileira. De fato, ao serem 

provocados a expressar as suas opiniões acerca da superficialidade sugerida no 

instrumento, quando do tratamento dado pela escola no tocante à contribuição dos 

negros na formação social do Brasil, 63,2% afirmaram que concordam plenamente que 

a Lei n.º 10.639/2003 foi uma iniciativa correta no sentido de coibir essa 
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superficialidade. Este percentual se amplia para 68,5% quando somado àquele referente 

aos professores que opinaram concordar parcialmente com a assertiva.  

 Enquanto o primeiro bloco de assertivas teve o objetivo de identificar a 

percepção dos professores pentecostais a respeito dos objetivos e da aplicabilidade da 

Lei n.º 10.639/2003, as assertivas subsequentes focaram a percepção dos professores 

sobre a realidade da cultura do povo negro de São João do Piauí e se essa realidade 

justifica a criação de uma lei específica com a finalidade de apoiá-la. 

 

Quadro 22 

Quesito V 

(“Preocupa-me a forma como a cultura do povo negro da minha cidade é tratada 

na escola e, por isso, acho importante a aplicação da Lei n.º 10.639/2003.”) 

Opções de Respostas Frequência % 

Concordo plenamente 10 52,6% 

Concordo parcialmente 3 15,8% 

Não tenho opinião formada 2 10,5% 

Discordo parcialmente 1 5,3% 

Discordo plenamente 3 15,8% 

TOTAL 19 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 Neste quesito, um pouco mais da metade dos professores pesquisados opinou 

que concorda plenamente que a aplicação da Lei n.º 10.639/2003 se justifica em função 

do tratamento dado pela escolar à cultura do povo negro da cidade onde mora. Somado 

ao percentual daqueles que concordam parcialmente com essa questão, esse percentual 

se elevou para 68,4%, ou seja, aproximadamente 70% dos pesquisados, de alguma 

forma, percebem que há um tratamento inadequado, na escola, em relação à cultura do 

povo negro da cidade.  
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Quadro 23 

Quesito VI  

 (“Acredito que a cultura do povo negro da minha cidade deve ser trazida para a 

escola, pois ela pode ajudar a combater o racismo e a elevar a autoestima dos 

nossos alunos negros.”) 

Opções de Respostas Frequência % 

Concordo plenamente 11 57,9% 

Concordo parcialmente 3 15,8% 

Não tenho opinião formada 0 0,0% 

Discordo parcialmente 1 5,3% 

Discordo plenamente 4 21,1% 

TOTAL 19 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 O Quadro 23, que analisa o Quesito VI, apresenta significativa coerência com o 

quesito que o precede. Se, no Quesito V, aproximadamente 70% dos professores 

informaram que a aplicação da Lei n.º 10.639/2003 se justifica, ainda que parcialmente 

para alguns, pela forma como a cultura do povo negro da cidade é tratada na escola, 

agora, aproximadamente 60% informaram concordar plenamente que trazer a cultura do 

povo negro da cidade para a escola pode ajudar a combater o racismo e elevar a 

autoestima desses alunos. Esse percentual elevado, mais uma vez, sustenta um 

comportamento já identificado nas primeiras assertivas, ou seja, não há rejeição de uma 

parte expressiva dos professores pentecostais pesquisados acerca da aplicação da Lei n.º 

10.639/2003, sobretudo quando o objeto em questão não se refere ao componente 

religioso afro-brasileiro. 

 O próximo bloco de três assertivas teve por objetivo identificar a ideia que os 

professores pentecostais têm de cultura, sobretudo se essa ideia apresenta caráter 

etnocêntrico – “cultura”, no singular – ou reconhece e admite a diversidade cultural – 

“culturas”, no plural.  

 Fica evidente que a posição do professor, seja ele pentecostal ou não, em lidar 

com o diverso é um elemento determinante para o direcionamento das suas práticas 

pedagógicas, mormente em se tratando de cultura. Uma visão de mundo etnocêntrica, 

fortemente marcada pela singularidade, facilmente pode levar o professor a adotar 

posturas fundamentalistas, visto que interpreta a sociedade – e o outro – a partir de 
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fundamentos específicos, assumidos como códigos morais e éticos orientadores de 

difícil ou impossível negociação. Compreender a ideia de cultura do professor 

pentecostal estudado é, portanto, tarefa que deve ser realizada neste trabalho, pois 

satisfaz as exigências metodológicas assumidas e possibilita a explicação das práticas 

pedagógicas desse professor no contexto da Lei n.º 10.639/2003. A análise das três 

assertivas a seguir contribuirão para o cumprimento dessa tarefa. 

 

Quadro 24 

Quesito VII  

(“Não é possível entender o Brasil como um país de uma só cultura.”) 

Opções de Respostas Frequência % 

Concordo plenamente 14 73,7% 

Concordo parcialmente 0 0,0% 

Não tenho opinião formada 2 10,5% 

Discordo parcialmente 1 5,3% 

Discordo plenamente 2 10,5% 

TOTAL 19 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 A informação que ressalta no Quadro 24 é, sem dúvida, o expressivo percentual 

de professores que concorda plenamente com a compreensão de que o Brasil, em se 

tratando de cultura, é um país diverso (73,7%). Contudo, cabe destacar o percentual 

daqueles que discordam plenamente, parcialmente, ou não têm opinião formada sobre o 

assunto, 26,3%. Em outras palavras, o que o quadro demonstra é que aproximadamente 

um quarto dos professores pentecostais não fecham questão, ou não tem opinião 

formada, acerca de um dos traços mais marcantes da sociedade brasileira: a diversidade 

cultural97. Esse olhar, aparentemente equivocado, pode representar mais do que um 

simples equívoco; pode representar uma percepção fundamentalista de negação da 

                                                           
97 A expressão “diversidade cultural” está sendo usada neste trabalho como Munanga e Gomes a 

compreendem, ou seja, “[...] no decorrer do processo histórico, no contexto das diversas culturas, as 

diferenças e semelhanças foram ganhando sentidos e significados diversificados. Pois bem, ao falarmos 

sobre a questão do negro, em específico, tocamos em um campo mais amplo. Falamos sobre a construção 

social, histórica, política e cultural das diferenças. É o que chamamos de diversidade cultural. A 

diversidade cultural está presente em todas as sociedades e a questão racial no Brasil localiza-se dentro 

deste amplo e complexo campo (2006, p. 178).  
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cultura do outro, muitas vezes manifesta em práticas excludentes, como as da 

desqualificação e depreciação. 

 

Quadro 25 

Quesito VIII  

(“O ensino da História da África e da Cultura Afro-Brasileira pode contribuir 

para o avanço do nosso processo civilizatório.”) 

Opções de Respostas Frequência % 

Concordo plenamente 12 63,2% 

Concordo parcialmente 1 5,3% 

Não tenho opinião formada 2 10,5% 

Discordo parcialmente 0 0,0% 

Discordo plenamente 4 21,1% 

TOTAL 19 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 Seguindo o raciocínio desenvolvido na análise do quadro 24, nota-se, no Quadro 

25, o crescimento de aproximadamente 5 pontos percentuais do conjunto de professores 

que não têm opinião formada, ou discordam parcialmente ou totalmente, do enunciado 

que sugere que o povo negro cultiva valores que podem contribuir para o avanço do 

processo civilizatório brasileiro, caso esses valores fossem trabalhados na escola 

(31,6%). Mais uma vez, a explicação para esse fenômeno poderia ser o 

desconhecimento dos professores acerca da produção cultural africana, da história e 

filosofia daquele continente, ou ainda, das contribuições do povo negro brasileiro para a 

formação da nossa sociedade. Entretanto, na medida em que, aproximadamente, um em 

cada quarto professores pesquisados não têm opinião formada, ou discordam total ou 

parcialmente da proposição de que o Brasil, em termos culturais, é um país diverso (ver 

Quadro 24), parece mais plausível admitir que essa parcela de professores, ao não 

reconhecer a contribuição do povo negro para o nosso processo civilizatório, está, por 

meio da desqualificação e da depreciação, negando a cultura desse povo e, de certa 

forma, contribuindo com a reprodução da ideologia do branqueamento. 
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Quadro 26 

Quesito IX  

(“Entendo que, ao tornar obrigatório o ensino da História da África e da Cultura 

Afro-Brasileira nas escolas públicas e privadas de educação básica, o Brasil tomou 

uma importante iniciativa para garantir a nossa diversidade cultural.”) 

Opções de Respostas Frequência % 

Concordo plenamente 9 47,4% 

\Concordo parcialmente 4 21,1% 

Não tenho opinião formada 2 10,5% 

Discordo parcialmente 2 10,5% 

Discordo plenamente 2 10,5% 

TOTAL 19 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 Se ainda restam dúvidas em relação ao olhar que tem o universo dos professores 

pentecostais pesquisados sobre a cultura, o Quadro 26 aponta que, à medida em que as 

assertivas se especificam, ou seja, à medida em que o discurso passa de uma 

generalidade facilmente “aceitável” para especificidades que implicam em maiores 

participações da cultura do povo negro no componente curricular das escolas, a 

concordância plena dos professores cai acentuadamente98. Impossível deixar de 

perceber que bastou inserir o componente da garantia da diversidade cultural para, em 

comparação com o primeiro quesito do instrumento de coleta de opinião (ver Quadro 

19), ver cair em 15,8 pontos percentuais (de 63,2% para 47,4%) a opinião dos 

professores que concordam plenamente com as assertivas.  

 O conjunto das assertivas voltadas para a identificação da postura dos 

professores pentecostais sobre o ensino da religiosidade afro-brasileira representa um 

ponto crucial para o desenvolvimento desta pesquisa. Se se confirmar a tendência 

apresentada nos quesitos anteriores, os quadros que virão deverão registrar uma redução 

                                                           
98 Vale notar o decréscimo do percentual dos professores pentecostais que afirmaram concordar 

plenamente com os Quesitos VII, VIII e IX, demonstrados, respectivamente, nos Quadros 24, 25 e 26. 

Esses percentuais caíram dos aproximados 74%, quando a assertiva se referia à diversidade cultural 

brasileira, para os 63,2%, que concordaram plenamente com a contribuição do ensino da História da 

África e da Cultura Afro-Brasileira para o avanço do nosso processo civilizatório, atingindo, finalmente, 

os 47%, percentual que representa os professores que concordam plenamente com a obrigatoriedade do 

ensino da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas escolas brasileiras, pois percebem que essa é 

uma importante iniciativa para garantir a nossa diversidade cultural. 
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do percentual dos professores pentecostais que concordam plenamente com as 

assertivas, na medida em que elas forem abandonando a generalização e passando a 

suscitar opiniões de caráter mais específico, mais próximo, portanto, das práticas do 

cotidiano. 

 

Quadro 27 

Quesito X  

(“Não tenho qualquer problema em falar da religiosidade afro-brasileira na sala 

de aula, ou seja, falo do candomblé e da umbanda da mesma maneira que falo de 

outras religiões.”) 

Opções de Respostas Frequência % 

Concordo plenamente 10 52,6% 

Concordo parcialmente 3 15,8% 

Não tenho opinião formada 1 5,3% 

Discordo parcialmente 3 15,8% 

Discordo plenamente 2 10,5% 

TOTAL 19 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 A análise do décimo quesito aponta que, aproximadamente, metade dos 

professores pentecostais declararam não ter problema algum em tratar da religiosidade 

afro-brasileira na sala de aula. Na média, isso significa dizer que um, em cada dois 

professores pertencentes ao universo estudado, tem problemas para lidar com assuntos 

relacionados com a religiosidade afro-brasileira na sala de aula, ainda que em diferentes 

intensidades.  

 Para além da abordagem estritamente numérica que o quadro apresenta, o que 

pode induzir uma percepção favorável da aplicação da lei, esse resultado suscita o 

entendimento de que a religiosidade afro-brasileira – um componente identificado pela 

Lei n.º 10.639/2003 para ser tratado na sala de aula – apenas pode ter a sua prática 

garantida por, aproximadamente, metade dos professores pentecostais pesquisados.  

 Constatar que quase a metade dos professores pentecostais pesquisados 

apresentam desconforto em tratar da religiosidade afro-brasileira na sala de aula é uma 

realidade que corrobora, em muito, com a ideia de que é a abordagem das religiões de 
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matriz africana o principal e mais evidente obstáculo percebido pelos professores 

pentecostais para a aplicação da Lei n.º 10.639/2003.  

 

Quadro 28 

Quesito XI 

 (“Penso que, na condição de professor, seja meu dever tratar da influência do 

candomblé e da umbanda na cultura brasileira mesmo que a minha religião seja 

outra.”) 

Opções de Respostas Frequência % 

Concordo plenamente 9 47,4% 

Concordo parcialmente 3 15,8% 

Não tenho opinião formada 2 10,5% 

Discordo parcialmente 0 0,0% 

Discordo plenamente 5 26,3% 

TOTAL 19 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 O décimo primeiro quesito expõe, mais uma vez, a fragilidade em que se 

encontra o ensino da religiosidade afro-brasileira em relação ao universo estudado. Se, 

no Quadro 27, um pouco mais da metade dos professores pentecostais havia declarado 

não ter problema em lidar com o ensino da religiosidade afro-brasileira, agora, menos 

da metade (47,4%) admite reconhecer o dever de tratar desse tema na sala de aula. 

Assim, o que o Quadro 28 expõe é uma tendência ao descumprimento, pelo menos 

parcial, da Lei n.º 10.639/2003, demonstrado no percentual do conjunto dos professores 

que não têm opinião formada, ou discordam parcialmente, ou plenamente, das 

assertivas, cujos pontos somados registraram 36,8% dos respondentes. 

  Como foi possível constatar, o teor dos Quesitos X e XI objetivou identificar a 

postura dos professores pentecostais sobre o ensino da religiosidade afro-brasileira 

contida na Lei n.º 10.639/2003. Contudo, quando da elaboração do instrumento de 

coleta de opiniões, buscou-se inserir mais um quesito que possibilitasse associar o 

posicionamento religioso desse professor com um possível desconforto ao lidar com 

componentes da religiosidade afro-brasileira, o que resultou no Quesito XII, cujas 

respostas serão apresentas a seguir. 
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Quadro 29 

Quesito XII 

(“Entendo que não há justificativa para os professores tratarem o candomblé e a 

umbanda como ‘coisa do diabo’, ou de forma pejorativa.”) 

Opções de Respostas Frequência % 

Concordo plenamente 7 36,8% 

Concordo parcialmente 1 5,3% 

Não tenho opinião formada 4 21,1% 

Discordo parcialmente 4 21,1% 

Discordo plenamente 3 15,8% 

TOTAL 19 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 O Quadro 29 aponta que apenas 36,8% dos professores pentecostais pesquisados 

concordam plenamente que não há justificativa para os professores tratarem o 

candomblé e a umbanda como “coisa do diabo”, ou de outra forma pejorativa qualquer. 

O conjunto dos professores que não tem opinião formada, ou discordam parcialmente e 

plenamente dessa assertiva somaram, aproximadamente, 60%.  

 Sem dúvida alguma, as respostas obtidas no Quesito XII, pelos professores 

pentecostais pesquisados, refletem a validade da preocupação exposta em quesitos 

anteriores, ao tempo em que confirmam a tendência apontada nas opiniões dos 

respondentes quando as assertivas passam da generalização para a especificidade. Ao 

trazer para o instrumento de coleta de opinião um discurso marcadamente depreciativo e 

fundamentalista, aquele que vincula as religiões de matriz africana ao diabo, a pesquisa 

buscou identificar a incidência de professores que, de alguma forma, compartilham 

dessa opinião. Para além da legitimidade do professor em definir as suas opiniões, é a 

suspeição de práticas pedagógicas incapazes de distinguir as dimensões do público e do 

privado, que devem deixar em alerta a escola comprometida em garantir a diversidade 

cultural e o direito dos alunos acessarem os elementos formadores da cultura brasileira.  

 Os números refletidos nos três últimos quesitos parecem confirmar a ideia de 

que, em se tratando do universo dos professores pentecostais pesquisados, não há uma 

garantia para a abordagem da História da África e da Cultura Afro-Brasileira na 

perspectiva da Lei n.º 10.639/2003, sobretudo em se tratando das religiões de matriz 

africana. De fato, se comparadas as respostas relacionadas às assertivas de cunho mais 



 
 

112 

genérico, como aquelas voltadas ao combate ao preconceito e à discriminação, os 

professores apresentam percentuais de aceitação que refletem um ambiente favorável à 

aplicação da lei. Contudo, quando o cenário se volta para a abordagem da religiosidade 

afro-brasileira na sala de aula – certamente, o principal ponto de tensão da relação com 

o pentecostalismo – os percentuais que indicam o apoio desse docente tornam-se menos 

expressivos, deixando claro que a ideia pentecostal de cultura pode até permitir a 

abordagem de assuntos relacionados às culturas e histórias africana ou afro-brasileira, 

desde que eles não venham infringir a moral religiosa pentecostal. Com o propósito de 

melhor demonstrar essa situação, foi elaborado o Gráfico 1 que relaciona os percentuais 

apurados no instrumento de coleta de opinião com o teor das assertivas (assertivas 

genéricas e assertivas religiosas). 

 

Gráfico 1 

 “Concordo plenamente” para assertivas de viés não-religioso (genéricas) e de viés 

religioso. 

 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 Buscando evidenciar a diferença de comportamento do professor pentecostal em 

relação aos temas genéricos (não religiosos) e religiosos, o Gráfico 1 apresenta os 

percentuais de concordância plena dos professores pesquisados por meio do instrumento 

de coleta de opinião utilizado. Conforme já sinalizado, mas agora apresentado 
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graficamente, o percentual médio de professores pentecostais que demonstraram 

concordar plenamente com as assertivas genéricas (60,2%) foi muito maior do que a 

média dos professores que demonstraram concordância plena com as assertivas 

religiosas (38,2%).  

Além da maior predisposição dos professores pentecostais em ministrar assuntos 

genéricos relacionados com a Lei n.º 10.639/2003, a demonstração gráfica reforça a 

ideia de que a moral pentecostal pode ser o fator determinante para a indisposição do 

professor pentecostal em lidar com a religiosidade afro-brasileira. É essa indisposição 

que indica a possibilidade de essa abordagem sofrer um processo de ressignificação com 

base na “razão” pentecostal. Em outras palavras, ainda que a História da África e da 

Cultura Afro-Brasileira seja abordada na escola, é provável que, em alguma medida, ela 

sofra um processo de ressignificação, vindo a ser trabalhada de forma superficial ou, 

ainda, contestada a partir de argumentos religiosos próprios da teologia pentecostal. 

 

 1.2. Pesquisa de Opinião com os Gestores 

 

 A pesquisa de opinião com os gestores das escolas das séries iniciais do ensino 

fundamental de São João do Piauí foi identificada como necessária para esta pesquisa, 

por permitir, em consórcio com as entrevistas semiestruturadas, identificar se há uma 

afinidade entre a proposta da escola e a prática dos professores no tocante à abordagem 

dada à religiosidade afro-brasileira.  

 Da mesma forma como ocorreu com a pesquisa de opinião realizada com os 

docentes, as etapas da pesquisa voltadas para o conhecimento da opinião dos gestores 

escolares – diretores, vice-diretores, coordenadores e supervisores – foram as mesmas, 

sendo desnecessária a sua repetição. Obviamente, é necessário retomar a identificação 

dos objetivos que determinaram a construção das assertivas apresentadas aos gestores: 

 a) identificar a percepção dos gestores quanto à consonância da proposta da 

escola com os objetivos e da Lei n.º 10.639/2003; 

 b) identificar a percepção dos gestores quanto aos efeitos locais a partir do 

estímulo à 10.639/2003;  

 c) identificar as condições para a aplicação da Lei n.º 10.639/2003;  

 d) identificar a consonância da escola com os professores em relação à 

abordagem do ensino da religiosidade afro-brasileira, contida na Lei n.º 10.639/2003; 
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 e) identificar o espaço político que os gestores percebem possuir em relação à 

abordagem da religiosidade afro-brasileira na escola. 

 A aplicação e a coleta dos instrumentos ocorreram em paralelo à dos 

professores, sendo possível obter a resposta de 17 gestores, conforme demonstrado no 

Quadro 30. 

 

Quadro 30 

Distribuição das respostas obtidas dos gestores das escolas dos universos 

experimental e de controle. 

Escolas 
Universo dos 

gestores 

Respostas obtidas 

dos gestores 
% 

UEx* - U.E. Ur 2 2 100,0% 

UEx* - U.E. Harã 2 1 50,0% 

UEx* - U.E. Canaã 2 2 100,0% 

UEx* - U.E. Israel  2 2 100,0% 

Subtotal UEx 8 7 87,5% 

UCo** - U.E. Siquém 2 2 100,0% 

UCo** - U.E. Betel 4 4 100,0% 

UCo** - U.E. Hebrom 2 2 100,0% 

UCo** - U.E. Monte Moriá 2 2 100,0% 

Subtotal UCo 10 10 100,0% 

TOTAL 18 17 94,4% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

* - Universo Experimental 

** - Universo de Controle 

 

 Apesar do resultado expressivo obtido no universo dos gestores, o grau de 

consistência das respostas das assertivas somente respondeu de forma satisfatória para 

cinco assertivas do universo experimental e quatro do universo de controle. Por se 

mostrarem inconsistentes, todas as demais foram descartadas. A reelaboração do 

instrumento de coleta de opinião não foi uma opção admitida, em virtude do atraso que 

causaria à pesquisa a reaplicação, a tabulação e a análise dos resultados da reaplicação. 
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 1.2.1. Pesquisa de Opinião com os Gestores do Universo Experimental 

 

 O universo experimental da pesquisa, conforme explicado anteriormente, foi 

composto pelas escolas das séries iniciais do ensino fundamental do município de São 

João do Piauí que apresentavam uma concentração maior de professores pentecostais, 

ocorrendo o inverso para identificação e composição do universo de controle.  

A identificação dos quantitativos dos professores se deu a partir do Quadro 16, 

que apontou, por exemplo, os significativos percentuais de professores pentecostais em 

lotação nas Unidades Educacionais Ur (50%) e Canaã (42,9%). Este fenômeno é 

bastante distinto da realidade das escolas pertencentes ao universo de controle, cujo 

maior percentual de lotação de professor pentecostal na escola somente atingiu os 22% 

na Unidade Escolar Betel. 

 Os quadros a seguir demonstrarão os procedimentos metodológicos utilizados 

para a identificação das assertivas a serem avaliadas, de acordo com a utilização da 

Escala de Likert. Vale destacar que todo este procedimento é idêntico ao que foi 

utilizado na pesquisa de opinião dos professores pentecostais. 

 

Quadro 31 

Opinião dos Gestores do Universo Experimental 

Respondentes 

Gestores 

Questões Total 

Σ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

Ex1 5 5 4 5 5 3 3 3 2 5 4 5 3 3 5 60 

Ex2 5 5 4 5 5 2 4 4 4 4 5 5 1 1 4 58 

Ex3 5 5 4 4 5 2 1 3 3 4 4 3 4 3 4 54 

Ex5 4 5 3 4 5 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 49 

Ex6 5 5 3 3 5 1 2 4 2 4 4 3 1 1 4 47 

Ex4 4 4 3 5 5 1 2 1 2 3 3 5 1 3 3 45 

Ex7 5 5 4 1 5 1 1 3 1 1 1 4 5 3 1 41 

Fonte: Pesquisa empírica realizada para esta dissertação 

 

O Quadro 31 foi elaborado a partir dos instrumentos de coleta de opinião 

aplicados aos os gestores e foi construído com a finalidade de identificar as maiores e 

menores pontuações.  
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Definido o ranking das pontuações, assim como ocorreu na pesquisa de opinião 

realizada com os professores pentecostais, o próximo passo foi utilizar a fórmula a 

seguir, para identificar o número de casos para o teste de consistência:  

 

  

 

Assim:  

n = 7 x 0,2 => n ≈ 2 

 

Onde: 

n = número de casos para o teste de consistência 

Ni = número de instrumentos de coleta de opinião válidos 

0,2 = constante relativa à obtenção de 20% 

 

 

 Identificado o número de casos que deverão compor o teste de consistência (n = 

2), partiu-se para o cálculo da consistência das duas assertivas mais pontuadas e das 

duas assertivas menos pontuadas no Quadro 31. Para tal procedimento, a fórmula 

utilizada foi seguinte:  

 

 

 

Onde: 

 

C = Consistência das assertivas; 

ΣMa = Somatório das maiores pontuações; 

ΣMe = Somatório das menores pontuações; 

n = número de casos para o teste de consistência. 

 

 Para que uma assertiva possa ser considerada consistente, o valor de C deve ser 

maior ou igual a 2. Assim, para facilitar o processo de apuração, essas operações foram 

realizadas no corpo do Quadro 32. Conforme exposto anteriormente, a reelaboração das 

assertivas não foi uma possibilidade considerada em função do atraso que o processo de 

reaplicação imporia para a pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

n = Ni x 0,2 

 

C = (ΣMa - ΣMe) 

      n 
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Quadro 32 

Cálculo do Grau de Consistência dos Quesitos do Instrumento de Opinião 

Aplicado aos Gestores do Universo Experimental 

Gestores 
Questões Total 

Σ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIIII XIV XV 

M
a

io
re

s 

so
m

a
s Ex1 5 5 4 5 5 3 3 3 2 5 4 5 3 3 5 60 

Ex2 5 5 4 5 5 2 4 4 4 4 5 5 1 1 4 58 

ΣMa 10 10 8 10 10 5 7 7 6 9 9 10 4 4 9 - 

M
e
n

o
re

s 

so
m

a
s Ex4 4 4 3 5 5 1 2 1 2 3 3 5 1 3 3 45 

Ex7 5 5 4 1 5 1 1 3 1 1 1 4 5 3 1 41 

ΣMe 9 9 7 6 10 2 3 4 3 4 4 9 6 6 4 - 

ΣMa-ΣMe 1 1 1 4 0 3 4 3 3 5 5 1 -2 -2 5 - 

C = (ΣMa-ΣMe)/n 0,5 0,5 0,5 2,0 0,0 1,5 2,0 1,5 1,5 2,5 2,5 0,5 -1,0 -1,0 2,5 - 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 O Quadro 32 vai apontar que apenas as assertivas 4, 7, 10, 11 e 15 apresentaram 

grau de consistência maior ou igual a dois, o que significa dizer que apenas essas 

deverão ser analisadas no contexto desta pesquisa.  

 O instrumento de coleta de opinião aplicado aos gestores foi elaborado sobre 15 

assertivas, também distribuídas em cinco blocos correspondentes aos objetivos 

específicos da pesquisa99. 

 Apesar do descarte das assertivas inconsistentes, verificou-se que, no universo 

experimental, apenas o primeiro dos quatro objetivos do instrumento de coleta de 

opinião aplicado aos gestores não foi contemplado, a saber, “identificar a percepção dos 

gestores quanto à consonância da proposta da escola com os objetivos e da Lei n.º 

10.639/2003”, o que acabou sendo contemplado no bojo das perguntas realizadas 

quando da entrevista. 

 

 

 

                                                           
99 Mais uma vez, optou-se por reapresentar os objetivos específicos da pesquisa de opinião com os 

gestores: a) identificar a percepção dos gestores quanto à consonância da proposta da escola com os 

objetivos e da Lei 10.639/2003; b) identificar a percepção dos gestores quanto aos efeitos locais a 

partir do estímulo à 10.639/2003;c) identificar as condições para a aplicação da Lei 10.639/2003; d) 

identificar a consonância da escola com os professores em relação à abordagem do ensino da 

religiosidade afro-brasileira, contida na Lei 10.639/2003; e) identificar o espaço político que os 

gestores percebem possuir em relação à abordagem da religiosidade afro-brasileira na escola. 
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Quadro 33 

Quesito IV 

(“Preocupa-me a forma como a cultura do povo negro da minha cidade é tratada 

na escola e, por isso, acho importante a aplicação da Lei n.º 10.639/2003.”) 

Opções de Respostas Frequência  % 

Concordo plenamente 3 42,9% 

Concordo parcialmente 2 28,6% 

Não tenho opinião formada 1 14,3% 

Discordo parcialmente 0 0,0% 

Discordo plenamente 1 14,3% 

TOTAL 7 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 A assertiva do Quesito IV foi uma das que se repetiu para os professores 

pentecostais, gestores e famílias, posto que o seu conteúdo, ao ser respondido pelos três 

segmentos, forneceria importante contribuição para o entendimento das formas de 

tratamento dadas à cultura do povo negro em São João do Piauí. O que se destaca na 

resposta obtida com os gestores do universo experimental é que 71,5% responderam que 

concordam, plenamente ou parcialmente, que é preocupante a forma como a cultura do 

povo negro da cidade é tratada na escola – esse percentual foi de 68,4% no universo dos 

professores pentecostais pesquisados.  

A comparação das respostas, sem dúvida alguma, agrega significativa 

consistência à hipótese de trabalho desta pesquisa100, na medida em que aponta uma 

afinidade entre as consciências de parcelas significativas dos gestores das escolas e dos 

professores pentecostais, quanto ao comprometimento que sofre o tratamento dado à 

cultura do povo negro da cidade no âmbito da escola. Mais ainda, permite inferir que 

pode haver uma fragilidade na promoção de condições materiais e de capacitação de 

pessoal capazes de promover a transformação dessa situação (material didático, 

formação continuada, espaços e material de pesquisa, dentre outros), ou a exposição de 

                                                           
100 Hipótese 1: No confronto entre as concepções de cultura subjacentes nas diretrizes educacionais do 

Estado brasileiro e nas práticas de professores pentecostais, um movimento conflituoso resulta, no limite, 

no descumprimento das normas relacionadas ao respeito à diversidade religiosa entre as crenças 

evangélicas e as manifestações da religiosidade dos afro-brasileiras. 
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uma prática deliberada dos professores pentecostais em ressignificar, ou invisibilizar, os 

elementos da cultura afro-brasileira no âmbito da escola. 

 

Quadro 34 

Quesito VII  

(“Dispomos de recursos suficientes para a aplicação da Lei n.º 10.639/2003 (acervo 

bibliográfico, espaços para atividades, material paradidático...”) 

Opções de Respostas Frequência  % 

Concordo plenamente 0 0,0% 

Concordo parcialmente 1 14,3% 

Não tenho opinião formada 1 14,3% 

Discordo parcialmente 3 42,9% 

Discordo plenamente 2 28,6% 

TOTAL 7 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 A resposta dos gestores, apurada no Quadro 34, confirma o despreparo material 

das escolas de São João do Piauí, no tocante à aplicação da Lei n.º 10.639/2003: 

aproximadamente 70% dos pesquisados opinaram que discordam, total ou parcialmente, 

da assertiva que informa existir acervo bibliográfico, espaços para atividades, material 

paradidático, entre outros necessários para a perfeita a aplicação da Lei n.º 10.639/2003. 

 Impossível não perceber o comprometimento que esta situação causa para a 

abordagem adequada da História da África e da Cultura Afro-Brasileira, favorecendo a 

superficialidade das discussões, do planejamento e das práticas pedagógicas (quando 

ocorrem). A dificuldade em acessar a produção sobre o tema e a reprodução local das 

experiências observadas no processo de implantação da Lei n.º 10.639/2003, conforme 

apontado neste trabalho101, é uma realidade também presente no município de São João 

do Piauí e que contribui para a folclorização e estereotipação da cultura afro-brasileira, 

reforçando o preconceito contra o povo negro e sua cultura. 

 Os Quesitos X e XI, tabulados nos Quadros 35 e 36, foram introduzidos no 

instrumento de coleta de opinião para identificar a consonância da escola com os 

                                                           
101 Ver Bakke (2011), Farias (2015), Gomes (2012), Maia (2015),  
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professores, em relação à abordagem do ensino da religiosidade afro-brasileira contida 

na Lei n.º 10.639/2003.  

 

Quadro 35 

Quesito X  

(“O posicionamento religioso dos nossos professores não afeta a abordagem do 

ensino da religiosidade afro-brasileira.”) 

Opções de Respostas Frequência  % 

Concordo plenamente 1 14,3% 

Concordo parcialmente 4 57,1% 

Não tenho opinião formada 1 14,3% 

Discordo parcialmente 0 0,0% 

Discordo plenamente 1 14,3% 

TOTAL 7 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 As respostas apuradas a partir do Quesito X, apresentam uma situação que 

merece uma atenção especial, na medida em que apenas 14,3% dos entrevistados 

concordaram plenamente que o posicionamento religioso dos professores não afeta a 

abordagem do ensino da religiosidade afro-brasileira.  

 É fato que o Quadro 35 confirma a indisposição dos professores pentecostais em 

tratar de temas relacionados com a religiosidade afro-brasileira. Mais do que isso, as 

respostas obtidas apontam para a existência de estratégias de negociação e 

ressignificação dos assuntos por parte dos professores, uma explicação possível para 

aproximadamente 60% dos entrevistados concordarem parcialmente com a assertiva, ou 

14,3% não terem opinião formada acerca dela.  

 Entendendo o processo de negociação como a seleção que o professor 

pentecostal realiza ao lidar com os assuntos da cultura afro-brasileira, separando os 

religiosos dos não religiosos (genéricos), e o processo de ressignificação como uma 

“interpretação pentecostal” dos assuntos da religiosidade afro-brasileira que  escaparam 

do processo de negociação, não fica difícil explicar o porquê de um significativo 

percentual de gestores não se posicionarem acerca da questão com a convicção 

esperada. Como dizer que o professor pentecostal não trata dos assuntos relacionados 

com a cultura afro-brasileira, se ele fala de Zumbi dos Palmares na sala de aula, ou se 
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ele ajuda a organizar as atividades da Semana da Consciência Negra? Como garantir 

que, no Dia do Folclore, os professores pentecostais não falem sobre os Orixás e das 

demais divindades do sistema religioso afro-brasileiro? De que maneira o gestor pode 

assegurar que tais abordagens não ocorram dentro da perspectiva da Lei n.º 

10.639/2003? Essas são questões difíceis para o gestor responder a partir da realidade 

revelada nesta pesquisa. 

 

Quadro 36 

Quesito XI  

(“Os nossos professores reagem de forma positiva ao estímulo que damos para que 

a religiosidade afro-brasileira na escola seja abordada no contexto da Lei n.º 

10.639/2003.”) 

Opções de Respostas Frequência  % 

Concordo plenamente 1 14,3% 

Concordo parcialmente 3 42,9% 

Não tenho opinião formada 2 28,6% 

Discordo parcialmente 0 0,0% 

Discordo plenamente 1 14,3% 

TOTAL 7 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 O Quadro 36 apresenta uma realidade que pode ser entendida como uma 

consequência do quadro anterior, afinal, difícil seria identificar, nele, percentuais que 

demonstrassem significativos estímulos à abordagem da religiosidade afro-brasileira nas 

escolas pesquisadas. De fato, apenas 14,3% dos gestores informaram concordar 

plenamente que os professores reagem de forma positiva ao estímulo dado para que a 

religiosidade afro-brasileira seja abordada no contexto da Lei n.º 10.639/2003. 

 A semelhança dos percentuais de gestores, que concordaram plenamente nos 

quesitos X e XI, aponta para uma situação pouco otimista em relação à abordagem da 

religiosidade afro-brasileira no universo pesquisado: em diferentes intensidades, 85,7% 

dos entrevistados reconhecem o comprometimento que sofre tal abordagem em função 

da religiosidade dos professores, como também reconhecem que a reação dos 

professores nem sempre é positiva ao tratar dessa temática na sala de aula.  
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 Esse conjunto de observações, associado ao que foi apontado no Quadro 33, 

quando 71,5% dos gestores apresentaram preocupação quanto ao tratamento dado pelas 

escolas no tocante à cultura do povo negro de São João do Piauí, permitiu ao 

pesquisador destacar, de forma generalizada em relação ao universo estudado, as 

seguintes constatações: 

 a) Quando instados, os gestores demonstraram preocupação quanto à forma 

como a cultura do povo negro é tratada na escola102. 

 b) É possível perceber que os gestores sugerem um ambiente de pouca aceitação, 

por parte dos professores, no tocante ao ensino da religiosidade afro-brasileira nas 

escolas103. 

 c) Ao concentrar as respostas dos Quesitos X e XI nas alternativas “Concordo 

parcialmente”, os gestores apontaram para validade das constatações percebidas nesta 

pesquisa no que diz respeito à postura do professor pentecostal, quando instados a lidar 

com perspectivas distintas da sua moral religiosa (ora ressignificando-as, ora tratando-as 

na superficialidade).  

 Em relação ao que foi percebido na postura do professor pentecostal, não cabe 

afirmar, peremptoriamente, que há uma explícita negação para tratar da religiosidade 

afro-brasileira; não é esse um comportamento assumido pelo grupo social. O que se 

percebe é uma negociação, em diferentes níveis, do tratamento dado pelo professor 

pentecostal em relação à cultura afro-brasileira, proporcionando matizes de abordagens 

que podem ir da negação parcial à aceitação parcial, mas dificilmente a negação 

explícita ou a aceitação explícita – essa última em virtude da orientação da moral 

religiosa pentecostal. Essa situação é facilmente compreendida, se reconhecidas as 

influências da dimensão ideológica na formação da consciência desse sujeito, visto que 

a obediência é um valor sempre presente na moral pentecostal, assim como é a 

valorização do trabalho e dos frutos gerados por ele, o que torna “natimorta” a hipótese 

de se estabelecer um trade off104 entre a religião e o emprego. Outra dimensão – essa de 

                                                           
102 Conforme será possível ver mais adiante, os gestores entrevistados informaram que não há estímulo 

para o tratamento dos componentes curriculares previstos na Lei 10.639/2003, quer seja por parte das 

autoridades educacionais, quer seja pela própria estrutura das escolas que dirigem. 
103 Durante as entrevistas, ficou claro, na fala dos professores, que a inexistência de tensões e de atritos 

com as escolas e famílias, no tocante ao ensino da religiosidade afro-brasileira, se dá pelo fato de esses 

assuntos não serem abordados na sala de aula.  
104 Trade off é um termo bastante utilizado na literatura econômica e se refere a escolhas mutuamente 

conflitantes, como a célebre escolha que as nações devem fazer entre produzir manteiga (uma alusão aos 

investimentos em alimentos) e canhões (investimentos em armamentos e na indústria de transformação). 
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ordem operacional e bastante ligada às relações estabelecidas no mundo do trabalho –  

refere-se às “exigências” inerentes ao calendário escolar e que não se configuram como 

uma primazia da cultura negra, como as datas religiosas católicas (p. ex. a Páscoa) e 

sociais (p. ex. o Dia do Folclore). 

 As respostas obtidas nos Quesitos X e XI, portanto, parecem validar o que vem 

sendo constatado nesta pesquisa, na medida em que o conjunto das observações 

realizadas parecem coerentes para explicar as reações dos professores pentecostais – 

muitas vezes positivas e aparentemente contraditórias – em lidar com a temática da 

religiosidade afro-brasileira. É esse comportamento aparentemente modelável da 

negociação, mas de núcleo forjado na dureza de uma moral religiosa específica, que 

possibilita o professor pentecostal atuar, no universo da escola, não nos extremos, mas 

no centro, conformando os conteúdos aos seus modelos idealizados.  

 

Quadro 37 

Quesito XV 

(“Sei que posso contar com o apoio dos pais dos alunos caso queira estimular a 

abordagem do candomblé ou da umbanda na sala de aula.”) 

Opções de Respostas Frequência % 

Concordo plenamente 1 14,3% 

Concordo parcialmente 3 42,9% 

Não tenho opinião formada 2 28,6% 

Discordo parcialmente 0 0,0% 

Discordo plenamente 1 14,3% 

TOTAL 7 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 Eis outra situação de difícil análise, pois, de forma taxativa, apenas 14,3% dos 

gestores se manifestou concordar plenamente quanto ao apoio das famílias, caso a 

escola viesse a estimular a abordagem da religiosidade afro-brasileira. Este percentual é 

igual, inclusive, àqueles que discordaram plenamente dessa situação apresentada. Ainda 

assim, deve ser registrado que 42,9% dos respondentes informaram concordar 

parcialmente que teriam esse voto de confiança das famílias e que 28,6% declararam 

não ter opinião formada sobre o assunto.  
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 1.2.2. Pesquisa de Opinião com os Gestores do Universo de Controle 

 

 Se o universo experimental da pesquisa foi representado pelas escolas que 

apresentaram lotação expressiva de professores pentecostais nos seus quadros, o 

universo de controle caracterizou-se pelo inverso. É a comparação dos resultados 

obtidos desses universos que permitirá uma melhor compreensão de como o ensino da 

História da África e da Cultura Afro-Brasileira pode ocorrer, a partir da perspectiva dos 

professores pentecostais. 

 Os quadros e fórmulas a seguir demonstrarão os procedimentos metodológicos 

utilizados para a identificação das assertivas a serem avaliadas, de acordo com a 

utilização da Escala de Likert.  

 O Quadro 38 apresenta, quesito por quesito, as opiniões de cada gestor do 

universo de controle. Este quadro foi construído com a finalidade de obter um ranking 

das pontuações dadas pelos pesquisados em relação às respostas dos instrumentos de 

coleta de opinião. 

 

Quadro 38 

Opinião dos Gestores do Universo de Controle 

Respondentes 

Gestores 

Quesitos Total 

Σ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

Co01 4 4 3 5 5 3 1 1 4 1 4 1 1 1 4 42 

Co02 5 5 3 2 5 1 2 2 5 5 3 3 2 1 1 45 

Co03 4 5 2 3 4 5 4 2 2 4 4 5 1 1 4 50 

Co04 5 3 3 5 5 1 1 1 1 5 4 5 5 5 1 50 

Co05 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 5 3 4 2 58 

Co06 4 4 4 2 4 3 2 3 5 4 5 5 3 3 5 56 

Co07 5 4 1 4 5 1 1 1 1 5 5 5 1 1 4 44 

Co08 4 1 1 4 4 4 4 5 4 1 4 4 1 1 1 43 

Co09 5 5 2 5 5 2 2 2 2 5 2 5 5 3 5 55 

Co10 5 5 2 5 5 2 2 2 2 5 2 5 5 2 5 54 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 Obtidas as pontuações, o próximo passo foi identificar o número de casos que 

deverão ser utilizados no teste de consistência (n). Obtido o valor de “n”, que sempre 

será utilizado em relação às maiores e às menores pontuações, restará identificar, no 
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quadro anterior, os instrumentos de coleta de opinião que deverão ser utilizados no teste 

de consistência. A fórmula para a obtenção de “n” será dada a seguir: 

 

  

 

Assim:  

n = 10 x 0,2 => n = 2 

 

Onde: 

n = número de casos para o teste de consistência 

Ni = número de instrumentos de coleta de opinião válidos 

0,2 = constante relativa à obtenção de 20% 

 

 

 Definido “n”, as consistências das  respostas contidas nos instrumentos de coleta 

de opinião serão analisadas a partir da seguinte fórmula: 

 

 

 

Onde: 

 

C = Consistência das assertivas; 

ΣMa = Somatório das maiores pontuações; 

ΣMe = Somatório das menores pontuações; 

n = número de casos para o teste de consistência. 

 

 Para que uma assertiva possa ser considerada consistente, o valor de C deve ser 

maior ou igual a 2. Assim, para facilitar o processo de apuração, essas operações foram 

realizadas no corpo do Quadro 39, a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = Ni x 0,2 

 

C = (ΣMa - ΣMe) 

      n 
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Quadro 39 

Grau de Consistência das Assertivas do Instrumento de Pesquisa de Opinião dos 

Gestores 

Gestores 
Quesitos Total 

Σ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

M
a

io
re

s 

so
m

a
s Co05 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 5 3 4 2 58 

Co06 4 4 4 2 4 3 2 3 5 4 5 5 3 3 5 56 

ΣMa 9 8 7 6 9 7 6 7 9 8 8 10 6 7 7 - 

M
e
n

o
re

s 

so
m

a
s Co08 4 1 1 4 4 4 4 5 4 1 4 4 1 1 1 43 

Co01 4 4 3 5 5 3 1 1 4 1 4 1 1 1 4 42 

 ΣMe 8 5 4 9 9 7 5 6 8 2 8 5 2 2 5 - 

 ΣMa-ΣMe 1 3 3 -3 0 0 1 1 1 6 0 5 4 5 2 - 

C = (ΣMa-ΣMe)/n 0,5 1,5 1,5 -1,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 3,0 0,0 2,5 2,0 2,5 1,0 - 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 O Quadro 39 vai apontar que apenas as assertivas 10, 12, 13 e 14 apresentaram 

grau de consistência maior ou igual a dois, o que significa dizer que apenas essas 

deverão ser analisadas no contexto desta pesquisa.  

 O instrumento aplicado aos gestores do universo de controle foi idêntico ao que 

foi aplicado no universo experimental, contendo 15 assertivas também distribuídas em 

cinco blocos correspondentes aos objetivos específicos percebidos como de interesse 

para a pesquisa. 

 As assertivas resultantes do descarte – provocado pelo teste de consistência no 

universo de controle dos gestores pesquisados – acabaram se concentrando no bloco de 

dois objetivos, apenas. Vale observar, ainda, que a exemplo do que aconteceu com o 

universo experimental, o Quesito X resistiu ao teste de consistência e será, assim, 

analisado de forma comparativa. 
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Quadro 40 

Análise comparada dos resultados obtidos no Quesito X nos universos 

experimental e de controle dos gestores 

(“O posicionamento religioso dos nossos professores não afeta a abordagem do 

ensino da religiosidade afro-brasileira.”) 

Opções de Respostas 
UEx UCo 

Quantidade % Quantidade % 

Concordo plenamente 1 14,3% 5 50,0% 

Concordo parcialmente 4 57,1% 3 30,0% 

Não tenho opinião formada 1 14,3% 0 0,0% 

Discordo parcialmente 0 0,0% 0 0,0% 

Discordo plenamente 1 14,3% 2 20,0% 

TOTAL 7 100,0% 10 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 Comparando as respostas dadas pelos gestores dos universos experimental e de 

controle, chama a atenção a distinção das opiniões acerca da interferência do 

posicionamento religioso dos professores das escolas em relação à abordagem da 

religiosidade afro-brasileira. Enquanto os gestores do universo experimental opinaram, 

majoritariamente, que há algum tipo de interferência nas suas escolas (85,7%), no 

universo de controle metade dos pesquisados informaram que essa interferência não 

existe. Em outras palavras, aparentemente se confirma o entendimento de que há uma 

postura de resistência dos professores em lidar com a religiosidade afro-brasileira. 

Observe-se que, se no universo experimental (quantidade expressiva de professores 

pentecostais), seus gestores apontaram para uma postura entendida como negocial dos 

professores; no universo de controle (com pouca ou nenhuma incidência de professores 

pentecostais), a opção de resposta que prevaleceu foi “Concordo plenamente” [com a 

não interferência]. 

 Ainda sobre o Quesito X, vale destacar que o percentual da opção de resposta 

“Concordo plenamente” demonstrou uma participação relativamente modesta no 

universo de controle (50%), frustrando as expectativas que práticas inclusivas poderiam 

prevalecer nas escolas com menor participação de professores pentecostais. Contudo, os 

números sugerem que a resistência em trabalhar a temática religiosa afro-brasileira não 

se configura como uma exclusividade desse professor, pois, se o universo de controle se 
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caracterizou pela pequena lotação de professores pentecostais, deveria ser mínima, 

também, a percepção desses gestores em relação a tal comprometimento. Ainda assim, o 

que se apreende da análise comparativa dos universos experimental e de controle é que, 

no tocante ao comprometimento da abordagem do ensino da religiosidade afro-brasileira 

em função da religião do professor, esse comprometimento é significativamente mais 

expressivo no universo experimental, de acordo com a percepção dos gestores dessas 

escolas. 

 

Quadro 41 

Quesito XII 

“Entendo que não há justificativa para os professores tratarem a religião afro-

brasileira como “coisa do diabo” ou de qualquer outra forma pejorativa.”) 

Opções de Respostas Frequência % 

Concordo plenamente 7 70,0% 

Concordo parcialmente 1 10,0% 

Não tenho opinião formada 1 10,0% 

Discordo parcialmente 0 0,0% 

Discordo plenamente 1 10,0% 

TOTAL 10 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 Ainda que 70% dos gestores concordem plenamente com assertiva “Entendo que 

não há justificativa para os professores tratarem a religião afro-brasileira como ‘coisa do 

diabo’ ou de qualquer outra forma pejorativa”, causa preocupação que 30% dos demais 

gestores concordem parcialmente com a assertiva, não tenham opinião formada, ou 

discordem plenamente dela, concordando, portanto, com o enunciado. Cabe lembrar, 

que o percentual de professores que concordaram plenamente com o enunciado, ou seja, 

que não reconhecem qualquer justificativa para os seus colegas tratarem a religião afro-

brasileira como “coisa do diabo”, ou de qualquer outra forma pejorativa, foi de 

aproximadamente 39%, apenas.  
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Quadro 42 

Quesito XIII 

(“Já tivemos problemas com pais de alunos, ou com professores, porque eles não 

concordaram que a escola devesse tratar do candomblé e da umbanda na sala de 

aula.”) 

Opções de Respostas Frequência % 

Concordo plenamente 3 30,0% 

Concordo parcialmente 0 0,0% 

Não tenho opinião formada 2 20,0% 

Discordo parcialmente 1 10,0% 

Discordo plenamente 4 40,0% 

TOTAL 10 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 O percentual 30% registrado para a opção “Concordo plenamente” pode 

sinalizar um pretenso espaço de relações mais inclusivas e diversas, no ambiente das 

escolas do universo de controle, o que poderia estar associada a pequena participação do 

professor pentecostal. Contudo, já foi sinalizado que a resistência em lidar com a 

religiosidade afro-brasileira não é uma exclusividade desse professor, objeto que pode 

ser aprofundado em estudos futuros. Além disso, o que se percebeu nas entrevistas 

realizadas com os professores e gestores é que esse percentual relativamente baixo pode 

ocorrer, simplesmente, em função do assunto não ser tratado nas escolas, demonstrando 

a extrema fragilidade em que se encontra a abordagem da religiosidade afro-brasileira. 
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Quadro 43 

Quesito XIV 

(“Conheço colegas diretores que quiseram implantar a abordagem do candomblé e 

da umbanda na perspectiva da Lei n.º 10.639/2003, mas tiveram problemas com 

pais de alunos ou com os professores, que discordaram dessa posição.”) 

Opções de Respostas Frequência % 

Concordo plenamente 1 10,0% 

Concordo parcialmente 1 10,0% 

Não tenho opinião formada 2 20,0% 

Discordo parcialmente 1 10,0% 

Discordo plenamente 5 50,0% 

TOTAL 10 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 O Quesito XIV foi inserido no instrumento de coleta de opiniões, aplicado aos 

gestores do universo de controle, como uma complementação ao Quesito XIII. O que 

pode se extrair deles é que, não apenas os gestores não tiveram problemas significativos 

com pais, alunos ou professores em lidar com a religiosidade afro-brasileira na escola, 

como também não conhecem colegas que tenham tido tais problemas. Mais uma vez é 

importante lembrar a predominância dos professores não pentecostais nas escolas 

pertencentes a esse universo, mas, sobretudo, que a abordagem da religiosidade afro-

brasileira não faz parte do cotidiano das escolas, sejam elas do universo experimental, 

sejam elas do universo de controle, conforme foi explicitado nas entrevistas. Essa 

ausência no planejamento, nas capacitações, nas discussões, enfim, no cotidiano da 

escola, sem dúvida alguma, muito contribui para a explicação desse suposto espaço de 

respeito à diversidade religiosa.  

 

 1.3. Pesquisa de Opinião com as Famílias 

 

  Este momento da pesquisa objetivou verificar a opinião das famílias quanto ao 

ensino da História da África e dos elementos relacionados à cultura afro-brasileira, 

sobretudo, em relação à essa religiosidade.  

 Como a metodologia previu a coleta de opinião junto  às famílias pertencentes 

ao universo experimental e de controle, foi entregue um instrumento de coleta de 
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opinião por família, perfazendo um total de 800 instrumentos, retornando apenas 125 

respondidos e válidos, ainda que esforços tenham sido envidados pelo pesquisador e 

pelos gestores das escolas – importantes articuladores dessa atividade – para a obtenção 

de uma quantidade maior. Vale registrar a experiência apontada pelos gestores em 

relação à dificuldade que têm em obter respostas das famílias em situações similares às 

da pesquisa. Outra dificuldade em relação à pesquisa de opinião com as famílias foi a 

baixa consistência das repostas obtidas, quando submetidas à prova de consistência, 

pois, das quinze assertivas contidas no instrumento, apenas duas se apresentaram como 

consistentes. Certamente, esta é uma situação indesejável para a pesquisa. 

 Os quadros a seguir demonstrarão os procedimentos metodológicos utilizados 

para a identificação das assertivas a serem avaliadas, de acordo com a utilização da 

Escala de Likert. 

 

Quadro 44 

Opinião das Famílias  

(Universos Experimental e de Controle)  

Respondentes 

Famílias 

Quesitos  Total 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV Σ 

F1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

F2 3 5 5 5 5 5 5 3 5 1 1 1 5 5 5 59 

F3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 53 

F4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 71 

F5 3 4 5 3 4 3 4 4 3 5 1 3 5 5 3 55 

F6 3 5 5 5 5 2 3 2 1 2 2 1 3 1 5 45 

F7 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 2 5 1 1 62 

F8 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 46 

F9 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 1 4 56 

F10 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 1 5 5 5 65 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 
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Quadro 44 

Opinião das Famílias  

(Universos Experimental e de Controle) 

F11 4 4 5 5 5 3 2 5 3 1 1 4 3 5 5 55 

F12 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 69 

F13 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 3 65 

F14 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 3 5 5 5 65 

F15 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1 3 5 1 5 60 

F16 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 3 3 5 5 61 

F17 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 3 3 5 5 61 

F18 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 1 1 3 3 3 51 

F19 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 3 3 4 1 3 58 

F20 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 65 

F21 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 3 3 3 3 5 60 

F22 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 59 

F23 5 5 5 5 5 3 3 2 3 3 1 2 4 5 5 56 

F24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 49 

F25 5 4 4 4 5 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 54 

F26 5 5 5 5 5 3 5 2 4 1 2 3 3 5 5 58 

F27 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 2 58 

F28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 5 5 69 

F29 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 1 3 3 3 3 55 

F30 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 3 67 

F31 3 4 5 4 5 3 5 5 3 3 1 1 5 1 1 49 

F32 5 5 5 5 5 2 5 2 3 1 1 1 1 5 5 51 

F33 5 5 5 5 4 4 5 5 3 2 1 3 2 5 3 57 

F34 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 5 5 5 55 

F35 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 

F36 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 1 1 4 5 5 64 

F37 5 3 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 1 53 

F38 5 5 4 5 5 4 4 2 5 2 4 2 5 5 4 61 

F39 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 5 5 62 
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Quadro 44 

Opinião das Famílias  

(Universos Experimental e de Controle) 

F40 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 5 65 

F41 5 3 5 5 5 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 49 

F42 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 3 4 3 2 60 

F43 5 3 1 1 5 1 1 1 3 1 1 3 1 5 5 37 

F44 4 4 5 5 5 5 5 5 4 2 1 5 5 3 3 61 

F45 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 5 3 63 

F46 3 5 5 5 5 5 5 3 5 1 1 1 5 5 5 59 

F47 3 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

F48 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 5 3 5 59 

F49 3 3 5 5 5 3 5 5 3 3 3 3 5 5 5 61 

F50 4 4 5 5 5 5 5 5 4 2 1 4 4 1 1 55 

F51 3 3 5 5 5 3 5 5 3 5 3 2 5 5 5 62 

F52 4 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 2 5 5 5 63 

F53 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 72 

F54 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 4 4 5 4 3 65 

F55 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 43 

F56 5 5 4 5 5 4 4 5 5 1 3 3 5 1 2 57 

F57 3 5 5 5 5 2 5 2 2 2 3 3 5 5 2 54 

F58 5 5 5 5 5 5 2 2 3 3 3 3 3 5 5 59 

F59 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 3 3 3 3 59 

F60 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 1 1 3 5 3 57 

F61 1 1 2 2 2 1 1 3 5 5 1 5 1 3 3 36 

F62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 3 5 68 

F63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 5 3 5 65 

F64 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 53 

F65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 2 63 

F66 3 3 5 5 5 5 3 3 3 2 3 3 3 3 4 53 

F67 3 4 4 5 5 3 3 4 3 4 3 3 3 2 5 54 

F68 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 3 1 1 3 3 57 
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Quadro 44 

Opinião das Famílias  

(Universos Experimental e de Controle) 

F69 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 62 

F70 3 4 5 3 3 3 4 5 3 3 1 1 5 3 1 47 

F71 3 1 4 2 5 3 4 2 5 5 3 4 4 2 2 49 

F72 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 1 53 

F73 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 67 

F74 3 2 5 4 5 2 5 3 5 1 2 3 3 5 1 49 

F75 3 5 5 5 5 5 5 1 2 5 3 3 3 5 5 60 

F76 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 67 

F77 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 59 

F78 3 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 5 5 3 56 

F79 3 1 3 3 5 1 1 1 3 1 3 3 1 3 5 37 

F80 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 65 

F81 5 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 53 

F82 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 69 

F83 1 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 3 57 

F84 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 

F85 5 3 5 5 5 3 4 3 3 3 1 3 3 4 4 54 

F86 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 3 3 5 5 65 

F87 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 1 3 3 3 3 55 

F88 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 1 3 3 3 3 55 

F89 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 69 

F90 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 

F91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 71 

F92 4 5 5 5 5 4 5 5 2 5 1 1 4 5 5 61 

F93 5 5 5 5 5 3 5 5 2 3 3 3 5 4 3 61 

F94 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 65 

F95 5 5 4 5 5 3 3 3 3 3 3 5 1 5 5 58 

F96 3 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 57 

F97 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 1 3 1 5 5 62 
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Quadro 44 

Opinião das Famílias  

(Universos Experimental e de Controle) 

F98 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 1 3 5 5 5 63 

F99 5 5 5 4 4 5 5 5 1 1 4 5 5 5 4 63 

F100 3 4 4 4 5 4 4 4 4 1 1 1 5 3 5 52 

F101 3 3 3 5 5 3 4 3 2 3 4 3 1 5 4 51 

F102 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 3 5 5 5 65 

F103 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 5 5 58 

F104 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 3 1 1 3 3 57 

F105 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 2 5 5 5 63 

F106 3 5 5 5 5 3 3 4 3 5 1 5 3 5 5 60 

F107 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 1 3 1 5 5 62 

F108 2 2 2 2 2 2 2 5 2 5 1 1 1 5 2 36 

F109 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 3 5 1 5 57 

F110 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 4 3 3 61 

F111 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 3 65 

F112 4 5 5 5 5 4 2 2 3 3 4 3 3 4 4 56 

F113 3 3 4 4 5 3 3 2 3 3 2 2 2 5 3 47 

F114 3 5 5 5 5 3 3 3 4 3 1 1 5 5 5 56 

F115 5 5 5 5 5 5 5 1 3 3 3 2 3 3 3 56 

F116 5 5 5 5 5 5 5 1 3 3 3 2 3 3 3 56 

F117 1 5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 52 

F118 1 5 5 5 5 5 1 1 1 5 1 3 4 1 4 47 

F119 5 5 5 5 5 3 5 2 1 1 3 2 5 2 5 54 

F120 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 3 5 3 61 

F121 5 5 5 5 5 3 3 4 5 3 3 3 1 5 5 60 

F122 1 5 3 5 5 4 5 5 5 3 1 1 3 5 5 56 

F123 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 3 5 5 65 

F124 3 2 5 4 5 3 5 3 5 1 2 3 3 5 1 50 

F125 3 2 4 5 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 50 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 
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 O Quadro 44 apresentou o ranking das pontuações dadas pelas famílias acerca 

das questões apresentadas no instrumento de coleta de opinião – é sobre esse ranking 

que serão destacados um número de casos (n) que comporão os testes de consistência. 

Para tanto, faz-se necessária a utilização da fórmula a seguir: 

 

 

 

Assim:  

n = 125 x 0,2 => n = 25 

Onde: 

n = número de casos para o teste de consistência 

Ni = número de instrumentos de coleta de opinião 

válidos 

0,2 = constante relativa à obtenção de 20% 

 

 

 Obtido o valor de “n”, o próximo passo foi calcular a consistências dos 

instrumentos de coleta de opinião representativos das 25 maiores pontuações e das 25 

menores pontuações. Estes cálculos serão feitos a partir da seguinte fórmula: 

 

 

 

Onde: 

 

C = Consistência dos quesitos; 

ΣMa = Somatório das maiores pontuações; 

ΣMe = Somatório das menores pontuações; 

n = número de casos para o teste de consistência. 

 

 Para que um quesito possa ser considerado consistente, o valor de C deve ser 

maior ou igual a 2. Assim, para facilitar o processo de apuração, essas operações foram 

realizadas no corpo do Quadro 45, a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

n = Ni x 0,2 

 

C = (ΣMa - ΣMe) 

      n 
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Quadro 45 

Cálculo do Grau de Consistência dos Quesitos 

Famílias 
Quesitos Total 

Σ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

M
a

io
re

s 
so

m
a

s 

F53 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 72 

F4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 71 

F91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 71 

F12 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 69 

F28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 5 5 69 

F82 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 69 

F89 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 69 

F62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 3 5 68 

F30 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 3 67 

F73 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 67 

F76 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 67 

F10 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 1 5 5 5 65 

F13 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 3 65 

F14 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 3 5 5 5 65 

F20 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 65 

F40 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 5 65 

F54 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 4 4 5 4 3 65 

F63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 5 3 5 65 

F80 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 65 

F86 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 3 3 5 5 65 

F94 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 65 

F102 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 3 5 5 5 65 

F111 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 3 65 

F123 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 3 5 5 65 

F36 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 1 1 4 5 5 64 

ΣMa 111 122 125 123 125 120 117 120 110 107 68 74 115 119 112 - 

M
en

o
re

s 
so

m
a

s 

F100 3 4 4 4 5 4 4 4 4 1 1 1 5 3 5 52 

F117 1 5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 52 

F18 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 1 1 3 3 3 51 

F32 5 5 5 5 5 2 5 2 3 1 1 1 1 5 5 51 

F47 3 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

F101 3 3 3 5 5 3 4 3 2 3 4 3 1 5 4 51 

F124 3 2 5 4 5 3 5 3 5 1 2 3 3 5 1 50 

F125 3 2 4 5 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 50 

F24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 49 
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Quadro 45 

Cálculo do Grau de Consistência dos Quesitos. 

M
en

o
re

s 
so

m
a

s 

F31 3 4 5 4 5 3 5 5 3 3 1 1 5 1 1 49 

F35 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 

F41 5 3 5 5 5 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 49 

F71 3 1 4 2 5 3 4 2 5 5 3 4 4 2 2 49 

F74 3 2 5 4 5 2 5 3 5 1 2 3 3 5 1 49 

F70 3 4 5 3 3 3 4 5 3 3 1 1 5 3 1 47 

F113 3 3 4 4 5 3 3 2 3 3 2 2 2 5 3 47 

F118 1 5 5 5 5 5 1 1 1 5 1 3 4 1 4 47 

F8 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 46 

F1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

F6 3 5 5 5 5 2 3 2 1 2 2 1 3 1 5 45 

F55 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 43 

F43 5 3 1 1 5 1 1 1 3 1 1 3 1 5 5 37 

F79 3 1 3 3 5 1 1 1 3 1 3 3 1 3 5 37 

F61 1 1 2 2 2 1 1 3 5 5 1 5 1 3 3 36 

F108 2 2 2 2 2 2 2 5 2 5 1 1 1 5 2 36 

 ΣMe 76 79 98 93 108 71 78 71 78 70 51 63 73 82 77 - 

 ΣMa-ΣMe 35 43 27 30 17 49 39 49 32 37 17 11 42 37 35 - 

C = (ΣMa-ΣMe)/n 1,4 1,7 1,1 1,2 0,7 2,0 1,6 2,0 1,3 1,5 0,7 0,4 1,7 1,5 1,4 - 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

  

 Seguindo os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa, o Quadro 

45 vai apontar que apenas os Quesitos VI e VIII apresentaram grau de consistência 

confiável (igual a dois), o que deve fazer com que o pesquisador, por segurança, 

descarte os demais quesitos.  

 Os quesitos que resistiram ao teste de consistência foram elaborados para 

identificar a percepção das famílias em relação ao ensino da religiosidade afro-

brasileira, na perspectiva da Lei n.º 10.639/2003. 
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Quadro 46 

Quesito VI 

 “Acredito que as lideranças da minha religião não seriam contra a escola tratar 

da influência do candomblé e da umbanda na cultura brasileira.”) 

Opções de Respostas  Frequência % 

Concordo plenamente 61 48,8% 

Concordo parcialmente 15 12,0% 

Não tenho opinião formada 41 32,8% 

Discordo parcialmente 5 4,0% 

Discordo plenamente 3 2,4% 

TOTAL 125 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

 Ao se posicionarem em relação à questão “Acredito que as lideranças da minha 

religião não seriam contra a escola tratar da influência do candomblé e da umbanda na 

cultura brasileira”, menos da metade das famílias pesquisadas (48,8%) declararam 

concordar plenamente com o quesito. Chama a atenção, no entanto, que 

aproximadamente uma em cada três famílias não tem uma opinião formada a respeito 

dessa questão, o que pode sugerir um desconhecimento do respondente quanto ao 

comportamento dos seus representantes religiosos. Pode também retratar uma ausência 

de situações factuais que pudessem ser problematizadas no cotidiano das práticas 

religiosas, promovendo, assim, a dúvida percebida na pesquisa. Ou seja, como essa 

situação – a de abordar a religiosidade afro-brasileira – não está presente no cotidiano 

das escolas, ela não é discutida no âmbito das religiões. 

 Situação bastante semelhante à apontada neste quesito será observada no quesito 

seguinte, quando as famílias foram instadas a responder se “Abordar o candomblé e a 

umbanda nas escolas não é uma ameaça à minha religião”.  
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Quadro 47 

Quesito VIII 

(“Abordar o candomblé e a umbanda nas escolas não é uma ameaça à minha 

religião.”) 

Opções de Respostas Frequência % 

Concordo plenamente 61 48,8% 

Concordo parcialmente 12 9,6% 

Não tenho opinião formada 34 27,2% 

Discordo parcialmente 11 8,8% 

Discordo plenamente 7 5,6% 

TOTAL 125 100,0% 

                         Fonte:  Pesquisa de Campo de José Walter Silva e Silva 

 

O Quadro 47 aponta, que quase metade das famílias não identificam qualquer 

ameaça às religiões que professam em função da escola tratar da religiosidade africana. 

O curioso percentual que respondeu “Não tenho opinião formada” (27,2%) pode indicar 

que a dimensão religiosa não ocupa uma posição de destaque no cotidiano dessas 

famílias, mas pode, também, representar um desconhecimento decorrente da 

invisibilidade imposta às religiões de matriz africana. 



 
 

CAPÍTULO IV 

O QUE OS PENTECOSTAIS ANDAM DIZENDO SOBRE A 

APLICAÇÃO DA LEI N.º 10.639/2013 

 

  

A realização das entrevistas possibilitou o esclarecimento de diversos pontos que 

poderiam ficar nebulosos, caso este trabalho se contentasse apenas com as informações 

obtidas por meio dos instrumentos de pesquisa de opinião105. A despeito das inúmeras 

contribuições que podem trazer, por coletar a opinião de um grande número de 

informantes, os instrumentos de pesquisa de opinião não possibilitam o aprofundamento 

de pontos somente perceptíveis quando se estabelece o contato direto entre entrevistado 

e entrevistador. Assim, a realização de entrevistas semiestruturadas foi prevista para a 

abordagem de 2 (dois) representantes das principais igrejas pentecostais de São João do 

Piauí – a Assembleia de Deus (AD) e a Congregação Cristã do Brasil (CCB) –, bem 

como de 2 (dois) professores e 2 (dois) gestores, cada um deles pertencentes aos 

universos experimental e de controle.  

Foi o caráter flexível da entrevista semiestruturada que possibilitou, por exemplo, 

o esclarecimento e a melhor compreensão da influência dos representantes religiosos e 

das igrejas pentecostais na orientação dos seus fiéis, sobretudo quando professores, em 

relação ao ensino da religiosidade africana. 

 

1. Entrevista com Representantes Religiosos 

 

A primeira entrevista foi realizada, no dia 26 de maio de 2017, com o pastor 

pentecostal da Igreja Assembleia de Deus, aqui identificado pelo codinome de 

Abraão106, na própria residência do entrevistado (escolha do entrevistado). Abraão é do 

sexo masculino, tem 49 anos de idade, cursou Teologia e exerce apenas a atividade 

                                                           
105 O pesquisador tem plena consciência que este trabalho poderia ter sido realizado utilizando-se apenas 

das entrevistas em profundidade, dado o nível de sofisticação que esse instrumento conquistou nas 

pesquisas sociais. Contudo, como dito anteriormente, o consórcio das entrevistas com os instrumentos de 

coleta de opinião objetivou a complementação das informações, visto que as assertivas apresentadas aos 

pesquisados sempre estiveram relacionadas com as perguntas elaboradas nas entrevistas.  
106 Abraão é um personagem bíblico dos mais importantes para a fé cristã, por ter sido ele o escolhido por 

Deus para guiar os hebreus para a “Terra Prometida”. 
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religiosa. Já a entrevista com o representante da Congregação Cristã do Brasil107, aqui 

denominado de Isaac108, ocorreu no campus São João do Piauí, do Instituto Federal de 

Educação do Piauí, no dia 2 de junho de 2017 (a escolha do local também foi do 

entrevistado). Isaac é do sexo masculino, tem 45 anos de idade, cursou o ensino médio e 

trabalha como auxiliar de vigilante. 

Para a realização das entrevistas, algumas precauções foram tomadas, objetivando 

não comprometer as respostas dos entrevistados, como, por exemplo, deixar que fosse 

de sua livre escolha o dia, a hora e o local onde seria realizada a entrevista, a posse de 

dois aparelhos de gravação, a impressão de cópias do roteiro das entrevistas e da Lei n.º 

10.639/2003. Nenhum dos representantes religiosos conhecia a referida Lei na íntegra. 

As doze perguntas constantes no roteiro de entrevistas foram as mesmas (ver nos 

anexos) para aos dois entrevistados, assim como foram idênticos os seus objetivos, a 

saber:  

a) identificação da posição das igrejas no cenário municipal e nacional; 

b) identificação do grau de influência das igrejas sobre os seus fiéis, sobretudo no 

que diz respeito às possíveis orientações atitudinais quando da relação com elementos 

da cultura afro-brasileira (destacando a religiosidade) e do que preconiza a Lei n.º 

10.639/2003; 

c) identificação da importância dada à conquista de espaços políticos por parte das 

igrejas e a importância dos fiéis na consolidação desses espaços. 

A Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil apresentam princípios 

ideológicos específicos e práticas distintas no tocante às orientações desenvolvidas com 

os fiéis. Elas se assemelham pela importância que dão à organização administrativa, 

pela opção pela interiorização como forma de difusão dos seus templos – um fenômeno 

em muito responsável pela expansão acelerada do pentecostalismo no Brasil –, bem 

como pelo caráter assistencialista-espiritual das ações evangelizadoras. Atingem, por 

isso, um sem-número de pessoas socialmente desassistidas ou marginalizadas. Essa 

realidade esteve presente na fala dos religiosos, quando perguntados sobre a avaliação 

que fazem da presença das instituições que representam no âmbito municipal, bem 

como pelas ações desenvolvidas por elas localmente e no âmbito nacional. 

                                                           
107 A Congregação Cristã do Brasil apresenta uma hierarquia religiosa peculiar, pois apenas considera 

Deus como Pastor. Grosso modo, o atendimento nos cultos se dá, preferencialmente, pelos “Anciãos”. 

Contudo, na sua ausência, essa tarefa pode também ser realizada pelos “Cooperadores” ou, até mesmo, 

pelos “Diáconos”, sendo mantida essa ordem de preferência.  
108 Isaac, filho de Abraão com Sara, sua legítima esposa, é considerado o segundo patriarca dos hebreus. 
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Abraão, logo de início, esclareceu o caráter assistencial que marca as ações da AD 

em São João do Piauí e nos demais municípios onde está instalada. Nesse momento, foi 

possível perceber a expansão da igreja no curto espaço de tempo que vai de 1993 até os 

dias atuais, no Estado do Piauí. A reorganização territorial-administrativa do Estado do 

Piauí, acompanhada de perto pela expansão institucional da igreja, segundo o 

entrevistado, contribuiu para a formação dos próprios municípios piauienses recém-

emancipados:  

 

Eu estava falando, recentemente, que a presença da igreja num lugar, num 

município, ela transforma pessoas. [...] Eu exemplifiquei a igreja como sendo 

um hospital de cunho religioso que trata o drogado, trata os viciados, trata... 

não só os viciados em drogas, mas do álcool, do fumo, é... os prostíbulos, as 

pessoas criminosas que foram rejeitadas pela família, pela sociedade... A 

igreja é esse ambiente que resgata essas pessoas, devolvendo-lhes os valores 

que elas pensam que perderam ou que, justamente, não tem. 

No nosso Piauí, nós temos 225 municípios e a Assembleia de Deus está 

presente em todos eles. [...] Em 1993, existia apenas, naquela época, se não 

me falha a memória, 114 municípios, vindo depois a ser criados os outros, 

que chegamos, hoje, a 225... 224, 225... E, naquela época, dos 114, só tinha 

Assembleia de Deus em 70. E logo, logo, foi implantada (sic) as igrejas 

Assembleia de Deus nos outros municípios restantes. Quando foram criados 

os demais, a preocupação dobrou para que as Assembleias de Deus 

chegassem a essas localidades. [...] Cada templo construído da Assembleia de 

Deus no lugar ele também representa um cartão postal, porque [...] elas 

contribuíram para, não somente abrigar os cultos, mas para abrigar reuniões 

da própria prefeitura [...] Então, ele serviu para abrigar reuniões da sociedade 

no geral. 

 

Isaac, ao tratar da presença e das ações da CCB no município e no Brasil, assim 

como Abraão, deixa claro o tamanho e a organização da igreja a que pertence, 

destacando que a principal marca dela é a orientação moral-religiosa dos seus fiéis nos 

cultos, sem apelos midiáticos. 

 

[A presença da CCB no município e no Brasil] Ela é de uma grande 

importância, vamos dizer assim. Uma vez que a gente trabalha, 

principalmente, a questão da igualdade... e, além da igualdade, a gente 

trabalha a questão que... ela é uma linha da palavra, a questão de não fazer 

acepção. É tanto que a Congregação, ela não se expõe tanto que nem as 

demais. Assim, questão de programas de rádio e tudo mais, porque ela é uma 

linha que ela trabalha, uma linha de um fundamento que não venha, é... 

denegrir a imagem de ninguém, nem ser contra “A” nem contra “B”. Porém, 

ela tem a sua doutrina, baseada na... uma doutrina apostólica, né? Baseada 

naquilo que a Bíblia refere, principalmente no Novo Testamento, na linha dos 

apóstolos. Então, ela fundamenta muito isso. [...] Na região, aqui, ela tem 

crescido muito, mesmo não fazendo propaganda, mesmo não se expondo em 

movimentos. [...] Então, na nossa região, hoje, praticamente quase todos os 

municípios nós temos, como nós chamamos, a obra de Deus nesses 

municípios. P’ra que alguém possa precisar de uma atuação, precisar buscar 

alguma coisa de Deus, tá lá sempre a Congregação com suas portas abertas. 
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[...] Eu faço parte da Central. Nós temos um centro administrativo. Então, 

aqui, nós administramos trinta e quatro igrejas [...]; todas dependem do nosso 

CNPJ. [...] Além dessas igrejas oficializadas [quatro em São João do Piauí e 

mais trinta nos municípios circunvizinhos], nós temos outras salas, que nós 

chamamos de salas de oração; que elas acontecem cultos, mas elas não são, 

ainda, oficializadas. 

 

Abraão e Isaac confirmam a importância social que têm na formação das atitudes 

e opiniões dos membros das igrejas que congregam, ou seja, na construção dessa moral 

fortemente marcada pela religiosidade pentecostal. Isso fica explícito na passagem em 

que Abraão destaca o papel das religiões, qualquer uma delas, na transformação dos 

indivíduos: 

 

[...] A intenção da igreja não é simplesmente isso: dar uma boa comodidade 

às pessoas que a visitam. A intenção da igreja é levar o espiritual para a alma 

da pessoa [...]. Então é isso que o trabalho da igreja é fundamental na vida da 

pessoa. [...] A igreja ela tem de influenciar. Se ela não influenciar, então ela 

não é igreja, ela deixa de ser igreja. [...], até porque é um ensinamento bíblico 

do próprio cristo, Jesus disse assim: “Se o vosso proceder não ultrapassar a 

dos escribas e fariseus, estão fazendo tudo errado”, né? Então tem de 

influenciar, tem de haver essa influência. 

 

Isaac, no depoimento à seguir, reforça a ideia de transformação das pessoas por 

meio da igreja, destacando a rigidez que a CCB apresenta em relação ao cumprimento 

dos princípios e dos ensinamentos dispensados. Não há, portanto, discordância entre os 

religiosos acerca da influência das igrejas estudadas sobre os fiéis, não somente como 

uma condição para a sua salvação, mas, também, para a preservação da função social da 

igreja: 

 

A Congregação é até tida como uma igreja rígida, de uma doutrina mais 

severa. É porque a gente tem, vamos dizer assim, umas regras p’ra serem 

obedecidas. Quando alguém quebra essas regras, ele deixa de ter a liberdade 

que os demais têm. Então, assim, ela é muito, ela trabalha muito forte essa 

questão de ter um certo, vamos dizer assim, uma certa valorização sobre 

aquilo que é ensinado. Quando alguém desrespeita, ou acaba transgredindo, 

aí ele acaba sofrendo as penalidades, né? Assim, não diretamente pela igreja, 

vamos dizer assim, em parte sim, mas em parte não. A própria pessoa, como 

ele foi criado, quando eu digo criado, assim, dentro dos ensinamentos e da 

doutrina da igreja, ele mesmo já é consciente quando ele pratica um ato, lá, 

que fere as normas da igreja, a própria pessoa, ele acaba mesmo, né, se 

afastando porque ele sabe que a igreja, ela não, não aceita esse tipo de coisa. 

Então ela é muito firme, assim, nos seus objetivos e trabalha essa linha muito 

forte com os seus membros: a questão da fidelidade e do temor e a obediência 

a Deus. Ela não fora, ela não sai muito, ela não é muito liberal. A 

Congregação ela é meia fechada, assim, porque a gente entende que você tem 

que ter objetivos na vida. Se você entra, se você vai fazer um curso, uma 

coisa, o seu objetivo é concluir aquele curso com êxito no final e p’ra nós, 

que servimos a Deus, o nosso objetivo, o nosso êxito no final, entende, é ser 
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aprovados por Deus. Por isso, que a gente trabalha muito forte essa questão 

da obediência. 

 

Mais um ponto de concordância entre os representantes religiosos ocorreu quando 

foram perguntados pela avaliação que fazem das relações da igreja e dos fiéis com 

outras religiões, destacadamente a Umbanda e o Candomblé. Nesse momento, em 

ambas as entrevistas, os religiosos declararam respeitar essas religiões brasileira e afro-

brasileira, informando que nem eles, nem a igreja que eles representam, estimulam a 

violência ou a intolerância religiosa. Pelo contrário, defendem o direito de as pessoas 

professarem suas crenças e credos. Foi assim que Isaac respondeu a essa questão: 

 

Nós não interferimos [...] Nós ensinamos os nossos fiéis a respeitar a todos. 

Porém, ainda que a gente não dá muito, vamos dizer assim, não tem muito 

aquela questão de trabalhar a mesma linha que eles trabalham; mas também a 

gente não interfere e nem condena; nós seguimos a nossa estrada, vamos 

dizer assim, o nosso caminho, a nossa linha e fazendo, como diziam já os 

mais velhos, procurando fazer bonito para que sirva de exemplo. Com 

relação ao que as demais entidades, ou mesmo religiões, defendem, fica a 

critério de cada um deles. Nós trabalhamos mais forte a linha da Bíblia, o que 

‘tá lá, na Bíblia, a gente procura ‘tá sempre seguindo ali. Porém, a gente não 

tem aquela questão de bater de frente, de ‘tá lá brigando, discutindo. Não, 

isso aí não é p’ra nós. 
 

Abraão também condenou a violência e a intolerância em relação à Umbanda e ao 

Candomblé, classificando essas ações como fanatismo: 

 

A igreja, ela é formada por uma massa heterogênea, como se diz, “cada 

mente, uma sentença”. Nem todos os fiéis conseguem entender o ponto de 

vista certo p’ra eles conviverem em harmonia. Então existem aqueles que se 

excluem, não é? Se apartam literalmente das pessoas que seguem essas outras 

religiões e começam até a falar mal, o que não é correto. De forma alguma, 

eu não aceito esse tipo de comportamento. Mas existem pessoas que são 

pessoas tidas como fanáticas; eles fanatizam demais a sua crença e começam 

a desdenhar do outro. O que eu entendo é que cada pessoa, p’ra ele falar de 

“A” ou de “B”, ele tem de ter conhecimento; não só conhecimento próprio, 

empírico, mas conhecimento de profundidade, de estudo, de busca, de saber 

p’ra poder você dar um veredito. Mas existe, sim, um relacionamento não 

muito amigável, posso assim dizer, entre fiéis com pessoas que pertencem a 

outras religiões. Existe uma rivalidade. 
 

Ainda que o posicionamento dos religiosos tenha sempre apresentado um tom 

respeitoso, foi possível identificar o uso de denominações socialmente deturpadas, que 

acabam reforçando o preconceito para os elementos culturais afro-brasileiros, como, por 

exemplo, referir-se de forma generalizada à Umbanda e ao Candomblé como 

“macumba”. Ou, ainda, citar, no mesmo contexto das religiões de matriz africana, a 
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“Magia Negra”. Essas construções linguísticas podem refletir: a) uma falsa convicção 

de conhecimento das estruturas dessas religiões; b) um ato falho – no sentido freudiano 

– ou, mesmo; c) a expressão de uma ideologia construída no plano da consciência real 

(no sentido goldmanniano).  

A narrativa a seguir foi selecionada do trecho da entrevista de Abraão, momentos 

antes daquele em que o entrevistado condenou a ação dos fanáticos da sua religião, por 

não conseguirem conviver em harmonia e por desdenharem dos umbandistas e 

candomblecistas: 

 

A Assembleia de Deus, ela avalia [a relação da igreja e dos seus fiéis] não 

somente com a Umbanda e o Candomblé, mas com todas as outras, com 

muito respeito e também com muito cuidado. A questão de você respeitar não 

é simplesmente você dizer que concorda, não é? Que concorda com 

determinadas outras religiões, principalmente o Candomblé, a Umbanda, a 

Macumba, a Magia Negra e outras, outras fontes. O respeito é a palavra-

chave. A concordância, aí, vai partir dos princípios bíblicos. 

 

Quando perguntados se haveria, por parte da igreja e/ou do entrevistado, alguma 

orientação específica aos fiéis em relação à abordagem dada às culturas brasileira e 

local oriundos da Umbanda e do Candomblé, ambos reafirmaram as diferenças culturais 

e teológicas que separam as práticas das igrejas pentecostais das da Umbanda e do 

Candomblé. Mas, de forma explicita, somente Abraão assumiu que há uma orientação 

específica dos fiéis ao lidarem com os elementos culturais e religiosos diferentes dos 

seus:    

 

Sim, há sim. Há orientação. [...] Veja bem, em todas as culturas existem (sic) 

algo que diverge muito da Bíblia sagrada, dos costumes cristãos, da ética e da 

moral cristã. E como quase todos os evangélicos, menos aqueles que já 

nasceram no Cristianismo Evangélico, eles trazem raízes não somente do 

Candomblé, da Umbanda, do Espiritismo, do Catolicismo, que é uma religião 

cristã, mas que tem alguma divergência concernente à doutrina, a dogmas, a 

ensinamentos, que depois vêm a se chocar. Então, há uma orientação. Nada 

mais verdadeiro do que eu aceitar uma pessoa que é extremamente católica 

como meu amigo, porque eu sei que eu vim de lá. Se eu vim de lá, porque 

que eu vou rejeitar ele? Se eu era também um católico praticante, porque eu 

vou desdenhar dele também, agora? Então a minha função é orientá-lo 

naquilo que eu penso e que a Bíblia sagrada diz que ele está errado e 

convencer ele (sic) a mudar. Esse é o papel verdadeiro da igreja, não somente 

com o católico, mas do espírita, daquele que pratica o Candomblé, a 

Macumba, enfim, todas as religiões. Eu tenho de tentar provar biblicamente 

que em determinado ponto ele está certo e em determinado ponto ele está 

errado. E isso, com muita sabedoria, muita humildade e com muito 

conhecimento e base bíblica acima de tudo. 
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Indagado se essa orientação inclui o tratamento dado à cultura e às práticas sociais 

associadas ao povo nego, Abraão complementou: 

 

Sim, estariam. Porque, veja bem, lá da Umbanda, da Macumba, ou da África, 

que nós estamos aí, nós vimos no início a lei que foi sancionada pelo 

presidente, que as culturas afros têm que estar inseridas dentro da escola. E aí 

vem a capoeira, né? Vem outras, outras culturas, em forma de dança, em 

forma de esporte. Até que, às vezes, ferem a alma do Cristianismo por não 

está inserida na Bíblia. Se nós formos procurar raiz dessas culturas, de onde 

partiu, porque partiu, nós vamos encontrar que ela partiu de uma entidade, de 

uma determinada entidade pseudo-existente e que protege o grupo de 

pessoas. E é aí onde foge da adoração do verdadeiro Deus. E é nesse sentido 

que a igreja tem o papel de orientar os fiéis a observar e a crer ou não crer 

nessas... na cultura. 
 

Tais  trechos do depoimento de Abraão merecem uma abordagem mais detalhada, 

para discutir os elementos implícitos em seus conteúdos, como também para verificar a 

influência da ideia de cultura dos professores pentecostais nas abordagens do ensino da 

História da África e da Cultura Afro-Brasileira, com destaque para as manifestações 

religiosas, nas séries iniciais do ensino fundamental do município de São João do Piauí, 

objeto de estudo desta pesquisa.  

Ao afirmar que o verdadeiro papel da igreja é provar, às demais religiões, que, 

biblicamente, elas estão corretas em alguns pontos e, em outros, elas estão erradas, a 

AD assume uma posição ativista de caráter nitidamente apologético, para não dizer 

fundamentalista, pois passa a desconsiderar as totalidades das demais religiões, 

sobretudo daquelas que não se estruturam em base bíblica. O ativismo missionário não 

restringe a sua atuação aos sistemas religiosos, ou às discussões de ordem estritamente 

teológicas; pelo contrário, amplia-se para os sistemas culturais, atuando na conversão de 

tudo aquilo que lhe parece estranho.  

Por não apresentar uma ideia de cultura como unidade na diversidade, no seu 

sentido material109, a teologia da Assembleia de Deus, assentada no seu destino 

manifesto da conversão do outro pela fé religiosa, compreenderá o diverso como objeto 

de conversão, como missão, dadas as divergências que ele estabelece em relação ao 

                                                           
109 A expressão “unidade na diversidade” não apresenta, apenas, o sentido dado a ela pelo marxismo. Ela 

também pode ser facilmente encontrada no sentido teológico, onde Deus assume a condição de unidade, 

sob a qual tudo mais se manifesta. Uma pesquisa realizada em 08 de janeiro de 2018, no sistema de 

buscas por livros na Internet denominado “Google Books”, apresentou 904 resultados para a expressão: 

“unidade na diversidade” Deus.  



    
 

148 

ethos pentecostal por ela idealizado. É essa lógica que se evidencia no depoimento de 

Abraão. 

De forma quase análoga ao depoimento de Abraão, Isaac reafirmou as 

divergências teológicas existentes entre a CCB e as religiões de matriz africana no 

Brasil, sem, contudo, enfatizar qualquer orientação dada pela igreja aos seus fiéis em 

relação a como lidar com esses elementos culturais. Porém, deixou subentendido que 

tais orientações já estão presentes nos ensinamentos que compõem a moral religiosa da 

sua igreja. 

 

O nosso ensinamento é esse: Não nos misturamos nessa questão, entendeu? 

Eu volto a repetir, o Candomblé e a Umbanda, eles trabalham o Espiritismo. 

É uma questão que eles acreditam e nós trabalhamos outra linha. 

Trabalhamos a questão da ressureição de Cristo. Então, assim, o nosso papel, 

o que nós ensinamos, entendeu, à nossa irmandade, aos nossos fieis é 

seguirem os mandamentos que Cristo deixou. [...] Porém, nós, eu volto a 

dizer, nós seguimos a nossa estrada e ele seguem a deles, entendeu? Não é 

essa questão de dizer de chegar e falar: “Oh!, ‘tá lá, vai lá, bagunça, ou 

acaba”. Não, nós não trabalhamos isso, nós trabalhamos a questão do amor. 

 

Perguntado, de forma mais incisiva, se há ou não há uma orientação aos seus fiéis, 

Isaac foi taxativo: 

 

Não, não, até porque, de uns oito anos p’ra cá, a Congregação, ela tem 

entrado muito forte na África, muito forte mesmo, na África. E nós temos 

angariado muitos recursos em prol daquele povo africano, apesar de sermos 

barrados. A dificuldade lá tem sido enorme para se entrar com alimentação, 

com roupas. Mas, mesmo assim, a Congregação tem, através dos irmãos que 

atendem a África, eles têm conseguido, de uma forma lá, uma forma que 

Deus iluminou eles, ajudar, de tá ajudando aquele povo e tem entrado lá com 

o evangelho.  

 

Trazendo essa questão para o foco da pesquisa, os entrevistados foram 

perguntados se há, agora de forma específica, alguma orientação aos professores 

pertencentes à AD e à CCB quanto ao tratamento que eles podem dar à cultura negra na 

sala de aula, sobretudo ao Candomblé e à Umbanda. Isaac, mais uma vez, reforçou que 

não há uma orientação específica da CCB aos professores: 

 

Não, não há uma orientação. A orientação que eles têm é seguir aquilo que 

eles recebem. É tanto que a Congregação, fugindo um pouquinho, ela, vamos 

dizer assim, com relação às vestes, p’ra ela homem usa calça e mulher usa 

saia ou vestido. Mas, quando se tem um trabalho, numa linha de perigo, 

vamos dizer assim, hospitais e.. ou empresa, que, no caso, as irmãs trabalham 

nessas empresas, precisam subir escada, e tudo, elas usam calça. Já é uma 

orientação que a igreja dá. E voltando para a pergunta, com relação aos 
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professores, o que é ensinado a eles é seguir o roteiro... o roteiro. O que vem 

lá p’ra ser dado eles repassam, entendeu? O que está no conteúdo p’ra passar. 

Porém, se houver alguém... alguém chamar, um chamado, de um aluno, ou 

alguma coisa, p’ra um questionamento ou uma mesa redonda, como a gente 

fala assim, aí sim, eles já vão ensinar o que tá na Bíblia. Porém, eles não 

podem, não é ensinamento nosso que eles venham a fugir do que é repassado 

p’ra eles. Não pode intervir, porque aqui eles são os segmentos do trabalho 

que ele ‘tá desenvolvendo. 

 

Mais adiante, explicando o que é Mesa Redonda, Isaac informa que seria uma 

discussão voltada para o esclarecimento do conteúdo, inclusive no tocante à sua 

veracidade.  

 

[A mesa redonda seria, ou aconteceria para] discussão... para discursar... 

então eles [os professores] trabalham só nesse sentido, assim. Quando chama 

mesmo para uma discussão, então vai todos alí e vamos discutir se realmente 

‘tá... aquele conteúdo, ‘tá, é verídico... [...] A mesa redonda é p’ra isso. Você 

não pode ensinar o que está errado; você tem de ensinar o que você sabe que 

está certo, o que comprova, o que é provável, né? Que tem provas... 

 

Percebe-se a dificuldade, na prática, de os professores da CCB e os da AD 

tratarem a cultura africana e, principalmente, a religiosidade afro-brasileira, visto que a 

invisibilização e a depreciação dos componentes culturais africanos e afro-brasileiros 

marcam a construção histórica em que se assenta o projeto racista de dominação e 

controle socioeconômico e cultural do povo negro brasileiro. Como poderá um 

professor pentecostal promover, de forma respeitosa, a abordagem da religiosidade afro-

brasileira na sala de aula se, em outras atividades, desenvolvidas na própria escola, 

como mesas redondas, ela vai ter de demonstrar sua ortodoxia? 

A seguir, Abraão explica as estratégias dos professores da AD para lidar com a 

temática religiosa afro-brasileira na sala de aula. Em grande medida, tais estratégias 

contribuem para o “enviesamento” da abordagem desses assuntos, podendo 

comprometer os objetivos da Lei n.º 10.639/2003:  

 

Há, sim, há [orientações por parte da AD e do entrevistado em relação ao 

tratamento dos conteúdos afro-brasileiros no âmbito da escola]. Inclusive, 

tudo aquilo que é paralelo, que imita, ele deve ser substituído. Por exemplo, 

se, na escola, um professor evangélico está na sala de aula e a direção da 

escola coloca para aquele professor evangélico que ele tem de fazer algo 

concernente ao Candomblé, à Umbanda, digamos um culto afro dentro da 

Umbanda, ou do Candomblé para os alunos, simplesmente ele vai substituir 

pelo religioso da sua igreja, entendeu? Então é esse, é o papel do professor. 

Ele não vai excluir a aula religiosa, mas ele vai substituir por causa da crença 

dele. Porque, se ele for fazer, ele sendo um professor evangélico, e ele for 

fazer aquilo que a fé dele é contrário (sic), ele estará ferindo os princípios 

bíblicos, religioso e também da sua igreja. Então, como todo cuidado, ele 
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pode substituir. Inclusive, agora, na celebração da semana santa, nós tivemos 

uma professora da nossa igreja, a Assembleia de Deus, que a diretora, a 

direção do colégio disse que era p’ra fazer a celebração da Páscoa, da 

Semana Santa e tal, que os cristãos, fazem. E eu fui convidado a dar uma 

palestra lá e a direção da escola aceitou totalmente ser realizado da forma da 

Assembleia de Deus. E, lá, nós tivemos a leitura bíblica concernente à 

Pascoa, no livro do Êxodos, no capítulo de número 12, a maneira, o porquê 

da Pascoa, porque foi criada, e foi explicado. E os jovens da Assembleia de 

Deus, que eram alunos daquele colégio, participaram, fizeram encenação e 

cantaram hinos ou músicas cristãs, evangélicas e foi bem sucedido. Então 

deve haver uma substituição. 
 

Questionado quanto à forma em que ocorre essa substituição e quais são os 

assuntos passíveis de substituição, Abraão explica que o professor não pode realizar 

modificações nos componentes curriculares sem a aprovação da escola. Contudo, ao 

informar que, ao final, o professor pode dar o seu ponto de vista “positivo ou negativo”, 

mostrando “o outro caminho”, mais uma vez ele aponta para a prática da 

ressignificação: 

 

O professor, zelando pela sua fé, ele, essa substituição não pode ser feita de 

livre e espontânea vontade do professor, porque existe um cronograma no 

colégio a ser cumprido. Então, essa substituição tem de ser em pleno acordo 

com a direção da escola... em pleno acordo com a direção da escola. Se a 

escola aceitar, o professor substitui; se a escola não aceitar, ele pode, sim, dar 

uma aula de cunho cultural daquele tema, daquele assunto e explicar 

normalmente como é, como ele entende. E, no final, ele pode dar o ponto de 

vista, positivo ou negativo dele, e mostrar o outro caminho. 
 

Cabe acrescentar que este trabalho não se coloca contrário à liberdade de 

expressão que o professor deve ter ao abordar os componentes curriculares, sobretudo 

quando se trata de cultura, área do conhecimento que permite, pela natureza que 

representa, as mais diversas abordagens. Contudo, um aspecto a ser considerado na 

abordagem desse tema é a dimensão antropológica intrínseca ao projeto pedagógico em 

que ocorre a educação, haja vista que a compreensão do homem, nos seus aspectos 

ontológico e histórico, busca a consonância com um processo pedagógico 

especificamente definido para o atingimento do projeto político-educacional de um dado 

momento histórico. Vale notar, então, que a intencionalidade da educação, certamente a 

sua mais evidente característica, aquela que lhe dota do inseparável caráter político, 

possibilita o reforço social de diferentes visões de mundo e de homem.  

Vale ressaltar que a aparente legitimidade da liberdade de expressão do professor 

pentecostal não resiste à legitimidade também conquistada pelos grupos sociais 

subalternizados de terem a sua parcela na formação histórica e cultural da nação 
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brasileira reconhecida e incluída, de forma autêntica, no sistema educacional brasileiro. 

Mais que uma disputa de legitimidades, a depuração dos componentes culturais por 

filtros religiosos, quaisquer que sejam eles, por se assentar em bases individuais (a fé 

das pessoas), jamais poderá prevalecer ou ser reconhecida como um direito sobre as 

conquistas dos grupos sociais, cujos projetos de autoafirmação e reconhecimento 

socioeconômicos caracterizaram-se, historicamente, pelo caráter coletivo e contra-

hegemônico das suas ações.  

A sétima questão insistiu em buscar informações acerca das orientações dadas 

pela igreja, ou pelos pastores, quanto ao tratamento dispensado à cultura afro-brasileira. 

Entretanto, agora, perguntou-se se os fiéis, sobretudo os professores, procuram tais 

orientações. Isaac afirmou que não, mantendo a imagem da CCB como uma instituição 

mais focada nas questões religiosas e internas da igreja:  

 

Não... Aqui na nossa região, não. Na realidade, eu sou mais procurado até 

mesmo pelos meninos dos quilombolas, porque a gente tem uma linha de 

amizade de algum tempo. Em específico o Mestre Bimba110, que a gente tem, 

assim, um conhecimento a mais; ele é que, às vezes, me procura p’ra... as 

vezes dar orientação lá para a molecada, porque eu já trabalhei algum tempo 

com meninos, com a meninada. Mas, assim, com relação ao nosso povo, não. 

O nosso povo, eles, é... eles são muito, vamos dizer assim, distantes da 

realidade. Aí, eu volto às minhas falas: eles não foram trabalhados a explorar 

e a buscar as suas origens. Você pode ver, são poucas, hoje, as pessoas que 

entendem donde surgiu a capoeira. É... tem pessoas que passam, veem e 

acham bonito, mas não se interessam... E, assim, vamos dizer, que vai 

passando de pai p’ra filho, e p’ra neto. Então, hoje o povo pouco, nós não 

temos essa preocupação.  
 

Já Abraão, ao responder a essa questão, reafirma a relação que a AD tem com seus 

fiéis: aparenta orientações mais ostensivas no que diz respeito ao dia-a-dia, mas, destaca 

a participação do povo negro na igreja, inclusive, a relação que mantem com moradores 

das comunidades quilombolas, onde a igreja também está presente: 

 

Sim, fazem, até porque, professor, eu não sei se o senhor sabe, eu tenho 

menos tempo do que o senhor aqui em São João, né? Eu só tenho um ano... 

só tenho um ano e lidero um grupo de aproximadamente, aí, quinhentas a 

seiscentas pessoas, chamadas de “fiéis da Assembleia de Deus”. Mas, pelo 

que o senhor, eu acredito que pelo o que o senhor já percebeu, São João do 

Piauí é uma cidade onde temos um grande número de negros, né? E isso em 

todas as entidades e dentro da igreja não é diferente. Então, esses negros eles 

têm, sim, a sua cultura e, queira ou não queira, eles prezam pela sua cultura, 

eles defendem a sua cultura. Inclusive, aqui, em São João do Piauí, existem 

grupos quilombolas e dentro desses grupos nós temos fiéis. A igreja 

                                                           
110 Nome fictício para manter o anonimato das referências feitas pelos entrevistados. 
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Assembleia de Deus está implantada nas regiões e nas localidades 

quilombolas do município de São João do Piauí. Então, é uma convivência 

muito sadia, até porque o negro está infiltrado dentro da igreja e nós não 

somos exclusivistas. Até porque a Bíblia diz que Jesus veio salvar pessoas de 

todas as tribos, línguas e nações. Cor da pele não importa, não é; o que 

importa é a alma do ser humano. 
 

Perguntado se há alguma orientação da igreja para que os pais apoiem a 

resistência dos professores pentecostais em tratar da influência do Candomblé e da 

Umbanda na cultura brasileira, Abraão confirmou que há, sim, essa orientação. Esta 

posição reforça a postura ostensiva da AD na formação de uma moral pautada nos 

fundamentos pentecostais. Mais que isso, o entrevistado apresentou uma posição 

marcadamente etnocêntrica ao declarar que cabe aos pais ensinar aos seus filhos “os 

pontos positivos da sua vida cristã e os negativos das outras culturas”.  

Outro ponto que merece destaque está refletido na narrativa de Abraão, ao 

imaginar as consequências do acesso das crianças aos elementos da cultura africana e 

afro-brasileira no ambiente escolar. Nesse momento, a fala do entrevistado destaca a 

necessidade de um contra-movimento, a ser realizado no âmbito familiar, pelos pais, 

mas orientado pela igreja, que possa neutralizar efeitos potencialmente deletérios para a 

moral dos seus fiéis, decorrente da disseminação da “cultura afro” no ambiente escolar: 

 

Sim. É um princípio bíblico de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz 

assim: “Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, para que, 

quando ele envelhecer, não possa desviar-se dele”. Então, é papel dos pais, 

não é (?), incentivar e ensinar a criança em toda a área espiritual, mostrando 

os pontos positivos e os pontos negativos, não somente os positivos da sua 

vida cristã e os negativos das outras culturas. O que não é certo, o que não é 

correto, tal, tal, porque a criança é influenciada não somente pelo aquilo que 

ouve, mas principalmente por aquilo que vê. Então se uma criança de cinco 

anos, seis anos, ou quatro anos, está lá no colégio, no pré-escolar, e ele vê a 

cultura afro sendo disseminada de forma a alargar, lá no colégio, ela vai 

chegar em casa e ela vai confundir, tentar confundir a cultura afro com a 

religiosidade. Então é papel fundamental dos pais ensinar os filhos. E isso a 

igreja também trabalha de forma direta, incentivando os pais a ensinar os 

seus filhos. 
 

Diferentemente de Abraão, Isaac expõe que a CCB não interfere na relação 

família-escola relativamente ao ensino da cultura afro-brasileira, assumindo um papel 

de maior reserva em comparação ao ativismo da Assembleia de Deus: 

 

Não. Na realidade a Congregação não apoia essa questão de movimentos, né, 

assim... Ela se mantém mais reservada, entendeu? Se mantém mais reservada. 

Se precisar de uma discussão, se partir, ela vai para uma discussão, para um 

diálogo, para um debate, vamos dizer assim, mas p’ra partir já para aquela 
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questão de uma mudança, e tudo, de trabalhar uma questão daquilo que, 

vamos dizer assim, de uma cultura de cada povo, não. Nós trabalhamos, eu 

volto a repetir, nós trabalhamos numa linha e nela a gente é muito forte, 

assim, em segui-la. Porém, se a pessoa já vai ter outra linha de raciocínio, de 

cultura, a gente não interfere. A gente vai... continua a nossa caminhada. 
 

Nesse momento da pesquisa, perguntou-se a Isaac se ele teve conhecimento de 

conflitos relacionados ao ensino da religiosidade afro-brasileira, quer seja no universo 

dos fiéis da sua igreja, quer não. Isaac afirmou que sim, destacando a existência do 

racismo, do preconceito e dos conflitos, não somente físicos, mas sobretudo “mentais”, 

existentes na escola e decorrentes desse processo de exclusão. Segundo ele, o 

ensinamento que a CCB passa aos seus fiéis ressalta a importância de as pessoas 

saberem lidar com as diferenças de forma compreensiva, sem exclusão ou violência: 

 

Já, até porque eu trabalho em escola, eu sou um vigilante e eu até brinco, lá 

na escola, que eu digo que a escola é “minha”. Então, a gente percebe isso, a 

gente percebe. A lei do nosso país fala de igualdade, mas, na prática, a gente 

sabe que hoje, as pessoas que, vamos dizer assim, principalmente os de cor, 

né; os de cor, eles sempre foram e até o momento estão sendo, né; tanto que a 

gente acaba vendo esse conflito, não as vezes, de agressão física, mas de 

palavras, de ver, assim, de achar... E, com isso, acaba acontecendo, assim, 

uma questão de um desprezo, de uma pouca importância, né. Então, assim, a 

gente percebe isso, não assim, vamos dizer, fortemente no meio da nossa 

irmandade, dos nossos fiéis, Não ‘tô com isso isentando eles. É lógico, mas, 

assim, até porque a gente trabalha muito essa questão com eles. Que p’ra 

Deus não tem essa questão de ser preto, pobre, rico, grande, pequeno, não. 

Deus, ele cuida de todos e o que ele quer de cada uma é só obediência, que 

obedeça e tenha temor e obediência a Ele. Mas, quando nós levamos isso pra 

o dia a dia nas escolas, nos meios sociais, a gente percebe esse conflito. Às 

vezes, ele acontece até fisicamente. Mas, mais forte mesmo é na parte, vamos 

dizer assim, mental. As pessoas parece que já vem na mente isso, aquela 

exclusão; acabam excluindo mesmo. E ainda é muito forte isso. E por mais 

que se tenha trabalhado, mas volto a dizer, o trabalho que tem feito, que tem 

sido feito, ele precisaria ser mais forte p’ra que surtisse mais efeito, não 

somente com leis, mas com ações, porque ação, ela é algo que... ela é 

imediata, ela deixa uma resposta, a ação. Então, é por isso que a gente vê que 

existe muito ainda essa questão das pessoas, porque ‘tão na cidade e chega 

alguém que é do campo, que é de cor escura e tal. E, aí, acaba sendo 

rejeitado, ou sendo menos valorizado, ou até mesmo não é valorizado. Então 

é assim; então, a gente percebe; eu percebo muito isso, até porque eu sou 

meio. Eu volto a dizer, eu sou meio curioso nas coisas e acabo vendo essa 

questão. Então, onde eu trabalho tem muito forte a presença dessa linha que o 

senhor está trabalhando, a linha do Candomblé... da Umbanda. Então, são 

muito forte. Apesar de, assim, eles têm a tendência deles, lá, o trabalho, a 

origem deles e a gente se dá muito bem, porque quando eu chego eles 

respeita. Aquela coisa toda, a gente acabou adquirindo um respeito e eu, 

também, acabo, assim, parabenizando eles por ser forte na própria cultura 

deles. Eu trabalhei algum tempo com os meninos da capoeira; viajei com eles 

alguns tempo, tinha um carro de frete, e a gente viajava muito, e eu acaba 

[incompreensível], ia ao movimento com eles e tal, tal, e eles falavam, mas 

você... e eu falei, não se preocupe, cuide, deixe, pode deixar, deixa comigo 

que vocês estão bem, entendeu, vocês estão aí e nós estamos aqui, 

prestigiando. Então, assim o que falta as vezes nas pessoas é isso. Então, a 
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gente não bate isso assim. Vamos dizer assim, não é nosso e nem 

ensinamento nosso. Ensinar ao nosso povo esse conflito aí de agressão e de 

excluir e de achar que a pessoa não vale, não tem valor, não... Todo mundo 

tem valor. 
   

Como Isaac enfatizou a presença de preconceito e de discriminação raciais no 

âmbito da escola, indagou-se se ele atribuía essas práticas a alguma religião. Ele 

apontou o tradicionalismo da igreja católica como responsável por essa situação, haja 

vista nunca ter desenvolvido ações que efetivamente pudessem promover o fim da 

reprodução dessas práticas, sobretudo no âmbito familiar: 

 

Eu vou ser bem um pouco, assim, forte. Eu atribuo, eu atribuo, assim, vamos 

dizer... ao tradicionalismo, à tradição, que os nossos pais receberam dos avós 

e continuaram com seus filhos e veio netos, aquela coisa. Quando eu falo de 

tradição eu falo, hoje, muito forte. Assim, não, vamos dizer assim, é batendo, 

e ao mesmo tempo acaba sendo na questão hoje do catolicismo. Porque, 

como ela é uma igreja que predomina, ou seja, há um número maior de fiéis, 

e isso aí é incontestável, ela não trabalha isso... Ela nunca trabalhou, como 

deveria trabalhar, então, ou seja, as crianças já nascem com isso. Quando eu 

digo já nascem é a base da formação, é lógico. Então, as primeiras 

formações, às vezes, não viram o pai andando com um negro, ou às vezes 

viram o pai falando: “Não menino, vem p’ra cá, não sabe se ele não vai te 

roubar”? Ou seja, e isso não foi trabalhado no tradicional. No 

tradicionalismo, o que veio é que branco é branco, preto é preto; preto é 

ladrão, branco é rico e aí foi crescendo... Então, eu acabo, nessa linha aí, 

atribuindo uma boa culpa à parte do catolicismo que tem deixado muito a 

desejar. Como eles são maioria, então, se são a maioria, se tivessem 

trabalhado isso aí, talvez essa questão de conscientização não teria tudo isso, 

porque às vezes a pessoa, ela nasce e vai crescendo, já se sente revoltado, ou 

seja, excluído e, aí, ele parte mesmo... ele acaba sendo penalizado com a 

própria vida. 
 

A última pergunta desse bloco consistiu em identificar a opinião dos entrevistados 

acerca da Lei referida. Apesar de afirmar que considerava a Lei n.º 10.639/2003 boa, 

Abraão apresentou uma postura etnocêntrica, destacando a necessidade de “filtrar aquilo 

que é bom para nós, o conhecimento, e aquilo que não é deixado de lado”. Dessa forma, 

declarou o seu apoio à Lei, deixando em aberto o que seria deixado de lado, ou seja, o 

que não seria considerado conhecimento a partir do seu ponto de vista: 

 

Eu acho boa. Agora, a gente tem de filtrar. Da mesma forma como nosso 

colégio, nós temos uma disciplina de História Geral e outra de História do 

Brasil, que é a história de tudo o que aconteceu no nosso mundo, no nosso 

país, e também no mundo. A História Geral, história dos grandes vultos 

heroicos, do que aconteceu, das grandes conquistas, conquistas através da 

guerra, através da espada. Eu acredito que também estudar as culturas de 

cada povo é interessante, é de fundamental... Eu apoio esse tipo de... a lei, né, 

mas é preciso filtrar muitas coisas, até porque se nós estudarmos sobre como 

Napoleão Bonaparte venceu, como foi, conquistou, como é... Péricles, como 
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os grandes Reis da história antiga, Nabucodonosor; os faraós conquistaram o 

mundo, Alexandre o Grande. Se nós olharmos pela conquista, nós vamos 

dizer que eles foram grandes heróis; mas, se nós olharmos pela violência, nós 

vamos banir da sala de aula. Não, não pode não, porque eles mataram muita 

gente; mataram, foram cruéis, cortaram a cabeça de gente, degolaram, enfim, 

se nós levarmos por esse lado, nós vamos ver aí uma carnificina que não tem 

contagem. Mas, se nós olharmos p’ra o lado da conquista, nós vamos levantar 

a bandeira e dizer que esses homens foram heróis. Da mesma forma, a lei que 

foi aprovada para inserir o ensino da religião, da cultura africana na sala de 

aula, nós temos de filtrar aquilo que é bom para nós, o conhecimento, e 

aquilo que não é deixa de lado. Mas, apóio, sim.  

 

Isaac também declarou o seu apoio à Lei n.º 10.639/2003, ao tempo em que 

confirmou uma posição mais próxima de uma postura compreensiva quanto à 

importância da lei para o povo negro. Mas também a critica no tocante às dificuldades 

de sua implantação. Pensa, contudo que tais objetivos não foram atingidos: 

 

Eu volto a reiterar e dizer: É uma boa, vamos dizer assim, foi uma conquista 

dos movimentos, uma luta, é. Mas, convenhamos que, como partiu dos 

movimentos, e a turma que tem lá, que fazem as leis, que aprovam as leis... E 

tudo eles aprovaram, tudo agora trabalhar a lei mesmo, não se vê trabalhar a 

lei, ou seja, porque que não se vê trabalhar a lei? Porque o movimento as 

pessoas que defendem, que são, que conseguiram isso aí, eles conseguiram, 

não é, a lei. ‘taí, foi implantada e tudo. Agora, a lei ela precisava dos seus 

filhos para se proliferar, e aí continua a luta, que não era mais p’ra ter a luta. 

Quando eu digo isso, você vai me entender, que o professor que pega o 

material, que sabe, conhece a lei, mas se dentro dele não tem a raiz, ele não 

vai desenvolver, ele vai aplicar. É igual, hoje, a enfermeira... que ela aplica a 

injeção e falou “pronto já passei”, não vai saber se doeu, não vai saber se deu 

efeito, se já ‘tá surtindo efeito. Então, eu volto a dizer, a Lei foi uma 

conquista. Conquistamos, mas não era só conquistar a lei, quando o 

movimento defendia, quando eles foram p’ra luta. Além deles querer que 

fosse implantada no sistema de ensino, a visão, creio eu, que seria que essa 

lei, ela viesse mudar as mente, a história, o respeito, a consideração, 

entendeu? E, no entanto, ela continua... continua o sofrimento, continua as 

divergências, continua a exclusão e tal... A lei existe, “Ah, tudo bem, tá sendo 

aplicada nas escola, tudo mais”. Pensa bem: e o efeito? Vocês ‘tão vendo se 

‘tá dando o efeito? O que precisa se entender e saber é se, realmente, ‘tá 

sendo, foi aplicado e deu o efeito. E o efeito que o movimento esperava era 

isso, o respeito, consideração. Eu respeitar você não é somente respeitar de 

palavras mas considerar, considerar. Não é porque não é a minha linha que eu 

vou excluir e dizer que não é gente. O movimento quis, quando eles foram 

atrás, foi dizer: “Ei, nós estamos aqui, nós existimos... nós existimos”. Porque 

cada um faz um trabalho. Mas, se eu interfiro no trabalho do outro que eu 

não... Ah, porque eu não concordo com isso e tal, tal... Ah, mas até que ponto 

você vai interferir? Então, a lei é louvável e tudo, foi uma conquista. Agora, 

eu, para mim, particularmente, eu vejo que ela precisa de filhos, porque os 

filhos são aqueles que... Lá na Bíblia, Deus falou para Adão, né, que ele ia 

viver da terra. E, depois, já falou para Abraão que a descendência dele seria 

como a areia, os grãos de areia da praia do mar e como as estrelas. Então, se a 

lei ‘tá e se ela tem filhos, então esses filhos vão crescer, vão gerar mais e aí 

vai começar, sim, sair do papel e ir para realidade. Então, a minha visão é 

isso. Apesar de eu não entender muito, mas eu vejo dessa forma, que é a 

consideração e o respeito, porque aí não falta. Do professor ‘tá dando, ‘tá 

ministrando o conteúdo, lá, mas só porque é obrigado, ele não ‘tá chamando a 

atenção dos demais. Porque, lá na sala, ‘tá, vamos dizer assim, cada um, são 
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diversos que estão ali e o professor ‘tá passando, passando, e tal, quando 

termina não fica. Continua do mesmo jeito.  Então eu acho assim; volto a 

dizer, ela precisa de filhos p’ra se fortalecer e haver um respeito mútuo pela 

igualdade e também pela consideração que existe. Esse povo e que eles têm a 

linha que defende eles e não somos nós que temos que chegar lá e dizer: 

“Não, você não pode”. “Não tem que ser desse jeito”. “Que ser assim, 

assim”. A minha forma de ver, a minha visão não é assim, é a consideração.  

 

O último bloco de perguntas buscou identificar a importância dada à conquista de 

espaços políticos por parte das igrejas e a importância dos fiéis na consolidação desses 

espaços. O discurso dos representantes religiosos sobre as relações entre as igrejas e os 

partidos demonstra uma aparente postura apolítica das igrejas, visto que, sem permitir 

que os fiéis tragam as campanhas para o espaço do templo, reconhecem o direito 

constitucional à participação política, como também a importância do desenvolvimento 

dessa consciência e o respeito pelas escolhas eleitorais. Contudo, apesar de reprovar 

esse nível de aproximação, Abraão deixou clara a percepção que tem sobre o poder 

político da AD no município, o que, ao seu ver, deveria fazer com que os políticos 

olhassem para a igreja de forma diferenciada. 

 

Eu concordo que a igreja exerce esse papel [de promover o avanço político 

da AD por meio dos seus fiéis]. Ela tem uma grande força de mudança, até 

porque, digamos que numa igreja como Assembleia de Deus em São João do 

Piauí, que temos aí uma faixa de seiscentos fieis. Desses seiscentos fieis, 

digamos que tenha quinhentos votantes. Se o pastor, ele tem uma liderança e 

ele tem o apoio de oitenta por cento dos fiéis da igreja e ele pendeu. Bastou 

ele dizer assim: “Irmão vamos votar... apoiar fulano de tal”, quatrocentas 

pessoas vão votar nessa pessoa. Então, a igreja tem um papel fundamental na 

política, sim; p’ra decidir determinada coisa, determinada função. Eu acho, 

eu acho só completando, aqui, eu acho que os políticos, eles deveriam olhar 

com bons olhos para as igrejas, porque a igreja é um grupo de pessoas 

lideradas por um líder; que esse líder tem um poder de voz, tem autonomia 

p’ra decidir determinadas coisas. Então, digamos, se um vereador, aqui na 

cidade, é eleito com oitocentos votos e ele sabe que a igreja tal tem trezentos 

votos seguros, que o líder defende aqueles voto ali, ele deveria olhar com 

mais cuidado, prestar mais atenção para a igreja, não no sentido de comprar à 

igreja, de forma alguma, a igreja é invendável... Não se deve fazer isso, mas 

de uma maneira social, ajudar; ajudar de uma maneira social, aprovando uma 

Lei, né, ou coisa semelhante; dando um título, um título de reconhecimento 

para a igreja; fazendo a igreja como sendo uma entidade pública, de 

reconhecimento público no lugar, no município. São essas coisas assim 

fundamentais que os políticos deveriam olhar com mais cuidado para a 

entidade evangélica.  
 

A pergunta seguinte buscou dar sequência a esse pensamento, aprofundando-o a 

partir da percepção dos religiosos acerca das possibilidades de ocorrer uma contra-

ofensiva política (jurídica) que viesse a fortalecer o pensamento religioso pentecostal 

acerca do ensino da Cultura Afro-Brasileira, criando, assim, uma tensão com o Estado. 
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O que se percebeu, no discurso dos religiosos, foi uma negação desse conflito em 

virtude da crença que Deus conduzirá a situação de forma a não prejudicar as suas 

igrejas e seus fiéis, posto que Deus estaria acima da política e os caminhos a serem 

trilhados já estão escritos na Bíblia, o “guia prático” dos fiéis, conforme falou Abraão. 

Mais, ainda, na hipótese de se criar uma lei que restringisse o acesso à cultura afro-

brasileira, Abraão declarou que seria contrário a essa lei, mesmo que ela fosse elaborada 

por um político da Assembleia de Deus, confirmando que a tônica dessa relação – 

fundamentos pentecostais e cultura afro-brasileira na escola – não está no confronto 

explícito contra a escola, nem na insurgência contra a Lei, mas no âmbito da negociação 

e da ressignificação dos assuntos. 

Essa postura, nitidamente inclusiva, quando conflitada com as orientações que 

resultam em ressignificação da religiosidade afro-brasileira, destaca, especialmente no 

discurso de Abraão, a existência de uma tênue linha que, explicitamente, se impõe entre 

a aceitação e a negação cotidiana do lidar com os componentes curriculares previstos na 

Lei n.º 10.639/2003. Essa tensão parece sintetizar-se (e distender-se) nas práticas da 

negociação e da ressignificação dos assuntos relativos à essa temática no ambiente da 

escola. 

Apreende-se da entrevista de Isaac que o posicionamento da CCB não se 

distingue, na prática, do posicionamento da AD, na medida em que, apesar de ambas 

não promoverem o discurso da negação do ensino dos componentes curriculares 

previstos na Lei n.º 10.639/2003, nem adotarem o discurso da intolerância e do 

preconceito de forma ostensiva, acabam favorecendo a intolerância e o preconceito no 

âmbito da escola. Sugerem o “enviesamento” da abordagem da religiosidade afro-

brasileira, tendo como base um ethos doutrinador, marcado pelo destino manifesto de 

expandir uma visão de mundo específica a todos que não comunguem com ela, 

inclusive àqueles cujas constituições histórica, psíquica e sociocultural divirjam 

fundamentalmente dela. 

 

2. Entrevista com Professores Pentecostais 

 

Seguindo a mesma metodologia utilizada com os pastores, a entrevista com os 

professores pentecostais ocorreu de forma que pudesse proporcionar, ao entrevistado, o 

maior conforto e segurança possíveis, quer seja no tocante à disponibilidade de horário e 
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local, quer seja em relação ao domínio da pesquisa, seu objeto e objetivos, e, finalmente 

quanto à segurança do anonimato. 

A primeira professora pentecostal entrevistada, aqui identificada como Rebeca111, 

está lotada em uma das escolas do universo experimental e tem 19 anos de magistério e 

43 anos de idade. Após Rebeca, foi entrevistado um professor lotado em uma das 

escolas do universo de controle, identificado, nesta pesquisa, pelo codinome de José112. 

José tem 3 anos de magistério e 25 anos de idade.  

As questões elaboradas para as entrevistas com os professores tiveram por 

objetivo aprofundar a problemática apresentada na pesquisa de opinião, bem como 

esclarecer pontos obscuros ou tendências percebidas quando da tabulação dos quesitos. 

Esse foi o motivo pelo qual optou-se pela elaboração e realização da entrevista somente 

após a análise dos dados coletados pelos instrumentos de pesquisa de opinião.  

De forma idêntica a dos professores que participaram da pesquisa de opinião, os 

dois professores entrevistados declararam não conhecer a Lei n.º 10.639/2003 e 

acreditavam que essa realidade abarcava os demais colegas de profissão, bem como os 

gestores das escolas onde trabalhavam. Essa percepção fica clara na fala de José, 

quando ele afirma que os gestores, aqui entendidos como os diretores, vice-diretores e 

coordenadores, “[...] já deveriam ter passado p’ra gente”, demonstrando nitidamente que 

essa discussão não ocorre no âmbito da escola. A confirmação dessa percepção se dá 

logo adiante, quando reconhece a autoridade da equipe pedagógica como o setor 

orientador da escola no tocante ao “planejamento e tudo”, mas que ela também não 

fomenta a aplicação do que está contido na Lei n.º 10.639/2003. 

 

Não. [...] Eu acho que não, porque já deveriam ter repassado p’ra gente 

também... Porque tem a equipe pedagógica que sempre orienta a gente acerca 

do planejamento e tudo, mas, no tocante à Lei, a gente mesmo não tem... não 

tende p’ra esse lado do conhecimento. [...] e a do afrodescendente, acredito 

que, praticamente nunca, nunca se vê nas escolas, tanto no ensino privado, 

como no ensino público. Eu já passei em instituições públicas e privadas e 

nunca vir ser abordado esse tema. 

  

                                                           
111 Prima em segundo grau de Isaac, Rebeca foi identificada como uma esposa ideal de Isaac por um 

servo de Abraão, que lhe ordenou viajar à Harã, terra natal de Abraão, para encontrar uma moça que não 

adorasse falsos deuses, como as de Canaã.   
112 José foi o mais novo dos doze filhos de Isaac. Motivados por ciúme, seus irmãos lhe venderam como 

escravo, indo parar no Egito, onde foi escolhido pelo faraó para coordenar o suprimento de alimentos de 

toda a nação. A necessidade por alimentos fez com que José se reencontrasse com os irmãos, momento 

em que ele os perdoou e proporcionou a ida de toda a família para o Egito, para que pudessem crescer e 

prosperar. 
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Idêntica opinião teve a professora Rebeca. Além de a professora ter declarado o 

desconhecimento da Lei, quando questionada quanto ao estímulo que recebe da escola 

em que trabalha para implantar o que está nela previsto113, respondeu que não se sente 

estimulada e continuou: 

 

... não, eu acho que é devido essa Lei, ela não é trabalhada.  Também eu creio 

porque ela não é... Ela existe, mas não foi implantada na nossa, na escola que 

eu trabalho; mesmo eu nem sequer sabia que essa Lei existia. E, por isso, eu 

creio que, por isso, ela também não tenha tanta influência na escola que a 

gente trabalha. Eu só trabalho em escola do município. Eu nunca nem vi falar 

sobre essa questão. Creio que por esse motivo também ela não foi usada na 

escola que a gente trabalha, porque as pessoas nem sequer sabiam que essa 

Lei existe; ou, se soubesse, também não quiseram implantar, né, na escola, eu 

creio que deve ser por esse motivo. 

 

Após os esclarecimentos sobre o que trata a Lei n.º 10.639/2003, os dois 

entrevistados declararam apoiar a iniciativa. O professor José fez ressalvas à 

obrigatoriedade da Lei, posto que a História da África deve ser ensinada da mesma 

forma que a História dos demais povos, e que ela vem sendo esquecida em função do 

preconceito contra o povo africano e a sua cultura. Já a professora Rebeca declarou que 

a obrigatoriedade é importante para que os alunos possam conhecer a cultura africana e 

afro-brasileira, mas ressaltou que a Lei não influenciará a “formação das pessoas”. A 

seguir, a professora Rebeca assim se manifestou sobre a Lei n.º 10.639/2003 e as 

contribuições que ela pode trazer: 

  

Se eu concordo em colocar, obrigar, ensinar sobre a África, sobre a cultura 

africana, né? Eu, assim, eu concordo, por que nós somos descendentes de 

africanos e temos que conhecer a cultura afro-brasileira. Concordo, nesse 

ponto de você mostrar como é que era, mostrar a cultura da África. Eu 

concordo nesse ponto. [...] No meu ponto de vista, eu creio que só vai 

contribuir em relação a eles, conhecer, como era, como é que é essa história, 

agora em relação à formação de pessoas. No meu ponto de vista, eu acho que 

não vai influenciar. 

 

Reforçando as respostas apuradas no Quesito V da pesquisa de opinião114, quando 

aproximadamente 70% dos professores pentecostais declararam concordar plenamente 

                                                           
113 O entrevistador leu e esclareceu o teor da Lei 10.639/2003 a todos os entrevistados, logo após 

declararem não conhecê-la. Essa prática ocorreu, não apenas com a professora Rebeca, mas também com 

o professor José, pastor Abraão e colaborador Isaac. Como os gestores afirmaram conhecer o teor da Lei, 

foi desnecessária a sua explicação para esse grupo de entrevistados. 

114 E em grande medida, os quesitos 4 e 6, que apresentaram, respectivamente, os seguintes enunciados: 

“Tratar da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas escolas públicas e privadas de educação 

básica foi uma iniciativa correta do governo federal, por causa da forma superficial como a escola trata a 
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ou parcialmente com a Lei n.º 10.639/2003, os professores José e Rebeca apontaram as 

suas respostas para o mesmo sentido, quando perguntados sobre a forma como a escola 

e os colegas professores tratam a cultura do povo negro da cidade. Para ambos, o 

esquecimento e o preconceito são elementos que estão presentes na relação existente 

entre a escola e a cultura afro, tanto local, como brasileira. O professor José cita o 

tratamento dado à capoeira115 como um exemplo da invisibilidade das manifestações 

culturais do povo negro de São João do Piauí. Para ele, mesmo a capoeira sendo um 

esporte, ela não é contemplada no rol dos esportes ensinados na escola: 

 

Esquecimento, esquecimento da religião, por exemplo. O esporte praticado 

por eles, a capoeira, veio dos afrodescendentes. Quando era uma coisa que 

deveria ser, do meu ponto de vista, como qualquer outro esporte, futebol, 

vôlei, handebol, deveria ser também ministrado por um professor que saiba, 

que domine as artes, né, artes marciais na escola e a gente vê... Não vê o 

ensino, vê o ensino de todos os outros esportes, menos desse... da capoeira, 

que é do povo afrodescendente e você não vê ensinando na escola como uma 

modalidade, apenas como cultura. Quando eles colocam é de forma, assim, 

cultural, numa semana cultural, numa feira cultural, eles decidem botar 

aleatoriamente os temas e, por coincidência, a sorte bater e cair no tema sobre 

afrodescendente, especificamente capoeira. Eu acho que é um certo 

preconceito, sim. 
 

 

A fala da professora Rebeca vai no mesmo sentido do registro de José. Contudo, 

assume maior dramaticidade em virtude de seu depoimento sugerir já ter sofrido ou 

vivenciado racismo. 

 

Eu creio que essa cultura ainda, ela ainda tem assim, a gente fala pela questão 

do preconceito, que o racismo acabou, mas nós sabemos, mesmo piamente, 

que ele não acabou. Nós vimos que essa questão do negro ainda é uma 

questão muito... assim a pessoa ainda tem aquele receio, você sabe, você é 

negro eu sou negra e sei disso. E, graças a Deus, eu não tenho nenhum tipo 

de preconceito em ser negra; de ‘tá no meio de muito branco. Mas, nós 

vemos ainda que ainda existe o preconceito, muito racismo, ainda muito. 

Você chega num lugar onde tem um preto e um branco, evidentemente o 

tratamento é totalmente diferente. Ainda é muito fechado (sic) essa questão 

do... é “Ah, não existe mais”, não existe entre aspas, né? Mas, em certos 

momentos, existe muito; nós sabemos disso. 

                                                                                                                                                                          
contribuição dos negros na nossa formação social” e “Acredito que a cultura do povo negro da minha 

cidade deve ser trazida para a escola, pois ela pode ajudar a combater o racismo e a elevar a autoestima 

dos nossos alunos negros”. 
115 As referências constantes feitas à capoeira, no decorrer das entrevistas com os representantes 

religiosos, professores pentecostais e com os gestores deve-se, em muito, ao trabalho desenvolvido por 

jovens quilombolas das localidades do Saco e do Curtume, que organizaram o Grupo Capoeira de 

Quilombo e acabaram se transformando em grandes articuladores da cultura negra do município e do 

Estado do Piauí, ainda que apresentem estrutura física e apoio institucional precários. 
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Independentemente de qualquer influência de ordem teológica, o 

desconhecimento da Lei n.º 10.639/2003 e, por conseguinte, a não percepção das 

possibilidades de abordagem e incorporação dos componentes étnico-raciais intrínsecos 

a ela nas práticas pedagógicas, evidentemente, é um elemento dos mais importantes e 

dos primeiros a ser compreendido para explicar o seu descumprimento116. Apesar disso, 

outras questões foram destacadas pelos professores José e Rebeca, ou percebidas a 

partir das suas falas, para explicar o porquê dessa não incorporação, como: a) a ausência 

de aderência com as disciplinas que lecionam117; b) a falta de capacitação – foi possível 

perceber que, ao afirmarem desconhecer a Lei, muito significou desconhecer os 

assuntos abarcados por ela, ou seja, a História da África e a Cultura Afro-brasileira; c) a 

falta de motivação para realizar pesquisas correlatas; d) a inexistência, ou baixa 

qualidade, do material didático disponibilizado, sem falar na dificuldade em acessar 

outros meios que possibilitem o contato com experiências de implantação da Lei n.º 

10.639/2003, aspectos já apontados, inclusive, em pesquisas realizadas no âmbito 

nacional, como a realizada por Gomes (2012). 

Quando perguntado se a prática pedagógica contemplava, ou se conhecia algum 

colega que contemplasse, ou, ainda, se via a possibilidade de contemplar a cultura afro-

brasileira na sala de aula, o professor José afirmou que não contemplava, não conhecia 

quem contemplasse e que não via a possibilidade de vir a contemplar esses assuntos, 

“[...] mas eu posso fazer paralelamente. A única saída é isso: abordar paralelamente. 

Mas a minha ciência, mesmo, que eu trabalho [na área de ciências da natureza e sociais] 

não traz essa cultura”. 

A opinião da professora Rebeca também destaca a falta de aderência apontada 

pelo professor José e ressalta, ainda, a falta de acesso ao material didático, falta de 

estímulo à pesquisa e a materiais de pesquisa, conforme o trecho da transcrição da 

entrevista realizada com a professora: 

  

                                                           
116 A esse respeito, é indispensável a leitura de “Superando o racismo na escola” (MUNANGA, 2005). A 

contribuição dos autores nas questões que envolvem o racismo, a abordagem das africanidades na escola, 

seus componentes curriculares e estratégias de atuação para as relações étnico-raciais é valiosa e diversa 

para a construção de uma escola antirracista. 
117 As disciplinas lecionadas pelos professores entrevistados são: matemática, geografia e português; 

portanto, disciplinas da área das ciências naturais e sociais. A alegação da falta de aderência das 

disciplinas aos componentes curriculares previstos na Lei 10.639/2003 reforça a ideia de que, além de os 

professores desconhecerem a Lei, desconhecem, sobretudo, os assuntos, as formas de abordá-los, além de 

não terem acesso, ou estímulo, à pesquisa e a materiais de estudo.  
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Entrevistador: A sua prática pedagógica, em alguma medida, contempla 

elementos da cultura do povo negro de São João do Piauí, ou da cultura afro-

brasileira? Quais atividades você poderia destacar? 

Rebeca: No meu dia a dia, no meu fazer pedagógico na sala de aula, eu não 

trago nenhum. 

Entrevistador: isso acontece por causa de um não conhecimento específico,  

ou de posicionamento? A senhora já fez alguma reflexão sobre o assunto? 

Rebeca: Não, por que no caso, p’ra trazer algum conteúdo relacionado a essa 

cultura, eu ainda nunca trouxe assim, porque praticamente eu trabalho, na 

área que eu trabalho aqui, eu trabalho simplesmente com Português e 

Matemática. Mas, as leituras que a gente faz aqui são só as leituras mesmo 

que vem dos livros. Você pega uma historinha, que você pega um livrinho 

que você pegou em sua casa, uma historinha, mas nenhuma história 

relacionada com a cultura.  

Entrevistador: Por causa do material didático também? 

Rebeca: O material didático aqui da escola é muito pouco. Você não tem 

assim, essa ampla... p’ra você pesquisar. A escola também não tem, não tem 

internet, não tem nada disso na escola, e você também que tem na sua casa, 

você também... Eu particularmente não tinha nenhuma preocupação em 

relação a esse assunto, por que a gente diz assim: “A escola não tem, mas se a 

gente tivesse uma preocupação em mostrar, a gente poderia pesquisar lá 

fora”. Mas, eu nunca tive nenhuma. 

Entrevistador: Se tivesse algum material didático sobre o povo negro da 

cidade, sobre a cultura desse povo, ou do povo afro-brasileiro, produzido pela 

Secretaria de Educação ou por alguma instituição, a senhora abordaria o 

conteúdo? 

Rebeca: Caso tivesse, p’ra chegar; “Olha Rebeca tem esse material aqui pra 

você”. Abordaria sim, sem nenhum problema. 

 

Na pesquisa de opinião foi possível identificar um aparente e relativo apoio dos 

professores pentecostais à Lei n.º 10.639/2003, bem como um cotidiano escolar pouco, 

ou nada, favorável ao desenvolvimento de práticas pedagógicas eficazes no combate ao 

racismo e ao preconceito em relação à cultura afro-brasileira118. Esse cotidiano escolar 

resulta, na maioria das vezes, na omissão ou na desarticulação das ações promovidas 

pela escola, comprometendo a intencionalidade da ação educacional e o envolvimento 

dos professores com um projeto de superação do racismo no ambiente escolar. Tal 

comprometimento, no entanto, não deve ser visto desarticulado da sociedade. Para 

Munanga, “Essa falta de preparo, que devemos considerar como reflexo do nosso mito 

de democracia racial, compromete, sem dúvida, o objetivo fundamental da nossa missão 

no processo de formação dos futuros cidadãos responsáveis de amanhã” (2005, p. 15). 

Mais ainda, Munanga pondera que: 

 

[...] sem assumir nenhum complexo de culpa, não podemos esquecer que 

somos produtos de uma educação eurocêntrica e que podemos, em função 

                                                           
118 Ver Quadros I a VI. 
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desta, reproduzir consciente ou inconscientemente os preconceitos que 

permeiam nossa sociedade” (ib.).    

 

Em muito a reflexão de Munanga contribui para uma melhor compreensão dos 

depoimentos dos professores José e Rebeca, que também informaram tratar com 

respeito os elementos culturais diferentes do seu, principalmente aqueles referentes às 

questões religiosas. Esse posicionamento se alinha, em certa medida, com os resultados 

apurados no Quesito VII da pesquisa de opinião, quando 73,7% dos professores 

pentecostais pesquisados concordaram plenamente com a assertiva de que o Brasil é um 

país culturalmente diverso. José, por exemplo, assumiu, em diversos momentos, 

posturas aparentemente bastante inclusivas, não sendo percebido qualquer 

posicionamento preconceituoso, ou que pudesse promover uma desqualificação da 

cultura afro-brasileira. 

Em momento algum os entrevistados, quer sejam os representantes religiosos, 

quer sejam os professores ou os gestores, se posicionaram favoráveis a atitudes 

violentas ou discriminatórias. Ainda assim, em alguns momentos das entrevistas, foi 

possível perceber posicionamentos que reforçam o preconceito e a intolerância contra os 

elementos culturais religiosos afro-brasileiros. Esse fenômeno é facilmente transportado 

para essa cultura como um todo, reforçando subliminarmente o preconceito e o racismo 

contra o povo negro e sua cultura. A sequência de passagens com a professora Rebeca, a 

seguir, evidencia bem esse posicionamento: 

 

Diferentes do meu [elementos culturais, sobretudo de cunho religioso]... no 

meu caso, diferentes do meu agora, né? Porque eu antigamente não era 

evangélica; nasci católica, passei muito tempo no Catolicismo; minha família 

todinha é católica. No decorrer do tempo, você vai vendo coisas e mais coisas 

e, aí, comecei a frequentar as igrejas evangélicas e vi, né, que tem realmente 

uma certa diferença entre o evangélico e o católico. Mas, eu assim, quando 

tem uma opinião que você sabe que opinião é opinião – cada um tem a sua –, 

você não pode sequer querer que a pessoa ‘teja (sic) a mesma opinião que 

você. Você tem obrigação de respeitar a opinião alheia, né? Do jeito que eu 

quero que a pessoa respeite a minha opinião, eu tenho que respeitar a opinião 

do outro. [...] Hoje, eu sei que meu posicionamento é completamente 

diferente do posicionamento de um católico, porque nós sabemos que só 

devemos adorar um só Deus. E se eu adoro a Deus e, ao mesmo tempo, adoro 

a outros deuses, que nós sabemos que Nossa Senhora Aparecida, João 

Batista, isso aí não é... Só tem um Deus. Só Deus é Deus, e acabou. Nós 

sabemos. E, aí, eu vou querer botar dentro da cabeça da pessoa? Não! Eu 

mostro meu posicionamento, mostro p’ra ela. Agora, se ela entendeu bem; se 

não entendeu, é ela e Deus. 
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Perguntada se ela tinha algum problema em lidar com posicionamentos de outras 

religiões, a professora continuou:  

 

Nenhum problema. Que aqui mesmo na escola nós temos, né? Temos nós, 

que nós somos evangélicos, mas temos também os católicos e a gente 

respeita a posição deles, não é? A gente impõe... mostra a nossa posição, mas 

também respeita a posição de cada um. 

 

Então, o entrevistador perguntou: No caso, sendo esse professor de religiões como 

o Candomblé e a Umbanda, que cultuam orixás, a senhora teria ou teve algum 

problema? Ao que ela respondeu: 

 

Se eu já tive algum problema? Não, com nenhuma questão dessas aí, né? 

Porque, aqui também na escola, nós não temos... Temos criança que tem 

mães que participam. Eu já vi criança que relata: “Tia, eu fui p’ra lugar tal 

com mamãe”. Isso, assim, assim. Problema eu nunca tive assim, frente a 

frente com professor que participasse de Candomblé. Mas, no meu ponto de 

vista, devido ao que a gente vê, nós sabemos que o Candomblé... são coisas 

que perante aos olhos de Deus é errado, porque nós sabemos que eles 

cultuam propriamente o próprio Satanás, né? Nós sabemos que, devido aos 

vinhos que eles fazem, aqueles... os Orixás que eles fazem, são simplesmente 

demônios. Mas eu particularmente, de frente, nunca tive nenhum problema 

com nenhuma pessoa que participe;. Que eu tenho pessoas da minha família 

que fazem parte; eu convivo com ela; nunca cheguei p’ra ela e falei coisas 

que vá agravar, por que eu sei que quem vai convencer cada um não sou eu. 

Quem sou eu pra querer julgar ninguém? Só existe um julgador. 

 

Percebe-se, na resposta da professora Rebeca, um forte viés típico da moral 

pentecostal, o que certamente comprometeria o ensino da cultura dos afro-brasileiros, 

sobretudo daqueles relacionados à religiosidade. Insistindo no assunto, o entrevistador 

apresentou dois elementos da religiosidade afro-brasileira: a capoeira – por muitos 

entendida como “apenas cultura”, sem vinculação religiosa – e a própria religião, ao que 

a entrevistada respondeu: 

 

No meu ponto de vista, eu ter que falar sobre essas questões? Ajudar eles a 

conhecer a cultura, né, ou ensinamento, eu acho que é uma maneira. No meu 

ponto de vista, eu não poderia chegar p’ra eles ensinando a eles essa prática, 

dizendo p’ra eles que essa prática que eles estão fazendo é correta. Essa 

maneira que eles quer (sic) viver é uma maneira correta. Porque se eu fizesse 

isso eu estaria sendo contra o que eu acredito, certo? Mas mostrar a cultura, 

lê uma coisa p’ra eles, eu acho que ajudaria simplesmente informação, de 

informar p’ra ele como é que era, como é que vivia, como é que vive. Agora, 

dar opinião p’ra que eles formem opinião, no meu ponto de vista, se eu fosse 

dar minha opinião, seria opinião contrária ao que eles acham correto. Aí, no 

meu caso, eu acho que eu não ajudaria. 
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Como não há educação que não seja intencional, foi perguntado: A senhora acha 

que seria possível dar aula sem expressar sua opinião? “Não, no meu caso acho que 

não”, respondeu Rebeca. 

Essa sequência de respostas obtidas da entrevistada confirma o que já vem sendo 

observado nesta pesquisa: de fato, não há um discurso assumidamente intolerante em 

relação à religiosidade afro-brasileira, quer seja na orientação dos líderes pentecostais, 

quer seja dos professores pentecostais, na sua prática na sala de aula. Contudo, percebe-

se que, ao associar os elementos da religiosidade afro-brasileira e suas práticas ao diabo 

– personagem do pensamento religioso maniqueísta de grande parte das religiões 

ocidentais –, tal interpretação acaba por promover a intolerância e o preconceito não 

apenas contra o Candomblé e a Umbanda, mas contra toda a cultura afro-brasileira. 

Em seguida indagou-se à professora Rebeca se ela faria alguma distinção sobre a 

cultura afro-brasileira a ser tratada em sala de aula, em função dos assuntos serem 

religiosos ou não, ao que respondeu: 

 

Se eu separaria os assuntos, por exemplo? Eu diria: “Não vou tratar só isso 

aqui, por que não trato de religião”; ou trataria todos os conteúdos de formas 

diferentes né? Aí fica meio complicado... Por quê? Tratar o que não é 

religioso de uma maneira e tratar o que é religioso de outra. Porque no caso 

de eu tratar o que não tem nada a ver com religião, eu poderia tratar sem eu 

me posicionar. Mas, se eu fosse tratar falando sobre a religião, eu teria que 

dar uma posição. Então, aí, teria que ser diferente. Eu acho que, aí, tinha que 

ter uma diferença entre uma coisa e outra. 

 

Indagada sobre o que trataria de uma maneira e sobre o que trataria de outra, a 

professora respondeu: “É”.  

Comparando o depoimento dos professores, foi possível perceber dois 

comportamentos distintos: o de José119, que não aparentou resistência em ministrar a 

cultura afro-brasileira, inclusive no tocante à religiosidade; e o de Rebeca, que 

apresentou maior resistência, demonstrando que lida com a mesma situação fazendo uso 

mais intenso dos processos de negociação e ressignificação. Explicar essa diferença de 

atitude exclusivamente em função do perfil da escola em que estão lotados (fatores 

exógenos) não seria uma análise das mais razoáveis, visto que a compreensão de tais 

comportamentos envolve diversas variáveis de caráter subjetivo (fatores endógenos), 

não contempladas nesta pesquisa. Vale lembrar que José tem apenas 25 (vinte e cinco) 

                                                           
119 O professor José está lotado em uma das escolas do universo de controle e a professora Rebeca em 

uma das escolas do universo experimental. 
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anos de idade e 3 (três) de magistério e Rebeca, 45 (quarenta e cinco) anos de idade e 19 

(dezenove) de profissão. Os depoimentos dos professores reforçam um cenário já 

percebido na pesquisa de opinião, quando aproximadamente metade dos professores 

pentecostais (52,6%) informaram concordar plenamente com a assertiva de número dez: 

“Não tenho qualquer problema em falar da religiosidade afro-brasileira na sala de aula, 

ou seja, falo do Candomblé e da Umbanda da mesma maneira que falo de outras 

religiões”. Em suma, não há um comportamento uniforme do professor pentecostal em 

relação à aplicação da Lei n.º 10.639/2003, sobretudo em se tratando da abordagem da 

religiosidade afro-brasileira na sala de aula. Utilizam-se, de forma mais ou menos 

intensa, dos processos de negociação e ressignificação dos assuntos relacionados com 

os componentes curriculares previsto na Lei. 

Apesar dos entrevistados apresentarem posicionamentos divergentes em relação 

às próprias práticas pedagógicas, os professores demonstraram que não recebem uma 

orientação pentecostal específica para lidarem com os elementos da cultura afro-

brasileira, posto que não é necessária tal orientação já que ela está clara na Bíblia. 

Segui-la é uma decisão pessoal.  

A seguir, um trecho da entrevista com o professor José, quando ele foi perguntado 

sobre essa possível orientação: 

 

A religiosidade, não. A gente evita falar, no caso da minha denominação, 

evita falar de outras religiões, principalmente se for para criticar. O que a 

gente faz é pegar o nosso instrumento, a nossa base que a gente tem, que é a 

Bíblia, se tiver algum ponto na Bíblia que vá de encontro a alguma religião 

dessa. A Bíblia fala por si só; não é a gente que ache alguma coisa e tudo, e 

comece a gerar aquele conceito em cima... não. Ali, a gente usa apenas a 

Bíblia como espelho. Se vai de encontro com alguma prática, seja religiosa, 

seja de caráter humano, mesmo aí, é a consciência de cada um... É com você 

e Deus [...]. 

 

A Bíblia, ou melhor, a interpretação específica da leitura bíblica como um 

elemento norteador das ações do pentecostal já foi mencionada na entrevista com o 

pastor Abraão. Mas ela volta de forma prática em vários momentos do discurso da 

professora Rebeca, como, por exemplo, quando ela foi questionada quanto à 

possibilidade de trabalhar os valores e os assuntos relacionados à cultura afro-brasileira 

na perspectiva do combate ao preconceito contra o povo negro; ou se ela considera o 

Candomblé e a Umbanda como “religiões erradas”. Assim ela se exprimiu: 
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Sobre a questão da religião afro ser errada, né? No meu ponto de vista? 

Como é que eu poderia... mostrar p’ra ... na questão da cultura, como é que 

eu poderia mostrar p’ra eles, né? No caso, como essa religião deles no 

momento, no que eles tão fazendo, é uma coisa errada. Com em base em quê, 

né? No meu caso, qual é a minha razão de dizer p’ra eles que eles estão 

errados? A minha base, no momento, não é uma base minha, minha mesmo, 

criada de mim, né? Eu tenho base porque eu leio a Bíblia e eu sei, né, que 

através (sic) da Bíblia é errado. Como eu poderia mostrar p’ra eles isso aí? 

No caso, só se eu teria que expandir p’ra eles; eles teriam que conhecer, 

passar a entender a Bíblia, porque só através deles lendo e compreendendo, 

que eles chegariam a posição de entender o que eles estão fazendo. Só que 

nós sabemos que muitos também têm a Bíblia, leem a Bíblia, mas eles tem o 

entendimento completamente diferente. Não só sabemos disso, porque nós 

sabemos que a Bíblia que tem p’ro evangélico é a mesma Bíblia que tem p’ra 

um católico. Por que será que um católico age diferente do evangélico? ‘tá aí 

no entendimento. Aí nós sabemos que é o entendimento de cada um, porque 

eu posso ler um texto e você ler o mesmo texto; você interpreta de um jeito, 

eu interpreto de outro. Aí, o que tá faltando? É o entendimento. 

 

O desenrolar da entrevista com a professora Rebeca revelou que ela também não 

conhece o Candomblé nem a Umbanda com a profundidade suficiente para construir 

uma imagem segura dessas religiões: 

 

O que mais contribuiu p’ra mim ter essa ideia, que o que eles fazem é cultuar, 

né? Essa questão do Satanás... Foi em relação a eu ler a Bíblia, em relação a 

eu assistir filmes religiosos, que mostra essa questão, que me levou mais a 

essa questão, foi só isso. Eu leio na Bíblia, já assisti filmes, né, que mostra 

essa questão entre o Candomblé, entre essas coisas. E você vê essa questão, 

né, que eles falam que é cultuar os demônios. Mas, ter assim uma coisa que 

... , não tem porque eu também nunca tive nenhum contato muito chegado 

com essas questões. Eu acho que se eu até tivesse participado de alguma 

coisa eu poderia até ter uma outra posição. P’ra falar bem, bem, bem mesmo 

a gente tem que... por que s’eu for querer falar sobre uma comida, eu tenho 

que comer; s’eu eu não comi, como é que eu vou saber se a comida presta, se 

não presta, se tem sal, se não tem? Então, eu nunca tive nenhum contato em ir 

nos salões, por exemplo. Tem aí o salão da dona... Mulher que fica ali para 

cima, que eu esqueci o nome nesse momento. Eu nunca fui assim, p’ra ter 

um... Tenho minha prima que conhece, que participa, mas eu nunca sentei 

com ela p’ra perguntar, p’ra conversar, p’ra saber o que é isso. Como é que 

vocês faz isso? Então nunca tive um aprofundamento nessas questões, então 

não tenho. A única posição que eu tenho é referente ao que eu já li na Bíblia, 

que eu já assisti em alguns filmes, né? Só essa meu embasamento. Mais 

contato mesmo p’ra ter, uma pessoa que é de dentro, p’ra chegar aqui, e dizer 

“Ah isso é assim, assim” nunca tive.  

 

Duas questões chamam a atenção nas entrevistas: a primeira é a não percepção, 

por parte dos entrevistados, de situações de conflito cultural ou religioso na sociedade e, 

principalmente, no âmbito da escola e da sala de aula. A situação foi elucidada quando 

os professores foram questionados se a não percepção deles acerca do assunto se dava 

por não ter professores que trabalhavam a cultura afro-brasileira, ou se tais conflitos não 

existiam porque a sociedade e a escola absorviam bem o assunto.  
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A seguir o depoimento do professor José: “Acredito que é por não ter gente que 

fale, né? Os professores não falam sobre o assunto; não abordam. Aí fica desconhecido 

do povo. Aí, não tem como gerar um conflito de pensamento”. Agora, a posição da 

professora Rebeca: “Eu acho que é porque não faz é existir mesmo. Eu acho que se 

tivesse aqui como a gente abordar essa situação, sempre teria uma discussãozinha [...] É 

porque não tem mesmo”. 

A segunda questão foi a presença de uma nítida subserviência dos pentecostais às 

leis; a obediência ao que deve ser respeitado, acatado e cumprido. Em vários momentos 

das entrevistas realizadas com os representantes religiosos e professores pentecostais, a 

resignação esteve presente como elemento estruturante do pensamento e da moral 

pentecostal, o que não quer dizer, obviamente, que a natureza das normas e o seu 

próprio cumprimento não seja criticado e submetido aos já apontados processos de 

negociação e ressignificação. Uma primeira explicação para esse fenômeno assenta-se 

no fato de a moral pentecostal ser fortemente pautada na submissão e na obediência a 

Deus, o que acaba resvalando para os pastores, por serem eles os principais 

responsáveis pela condução do seu rebanho para Deus, cuidando para que não se 

desviem do caminho da salvação, e, finalmente, nas regras do cotidiano, inclusive 

naquelas relacionadas ao mundo do trabalho. A segunda explicação baseia-se no fato de 

que, como a religião pentecostal avançou e se consolidou nas classes sociais menos 

favorecidas, o bem-estar material não é algo que se deva desconsiderar ou subestimar. É 

notória a sensibilidade dos representantes religiosos pela preservação dos empregos dos 

seus fiéis, mesmo em situações que não sejam necessariamente confortáveis à moral ou 

à etiqueta pentecostal. Como informado por Isaac que, mesmo sendo uma orientação da 

Congregação Cristã do Brasil, a mulher usar saia ou vestido, em situações de risco, ou 

de preservação feminina, a igreja orienta pelo uso de calça comprida.  

Por fim, quando questionado se poderia contar com o apoio da escola, das 

famílias dos alunos ou da igreja, caso quisesse tratar o Candomblé ou a Umbanda na 

sala de aula, o professor José disse que esperaria um apoio parcial, mas reconhece que 

essa abordagem causaria estranheza nos pais católicos e evangélicos: 

 

Eu acredito que não todos, né? Mas que boa parte iria ter aquele receio, 

preconceito; iria questionar, iria investigar, iria saber como é que está sendo 

tratado esse tema, porque a gente vive numa sociedade onde a maioria é 

cristã, seja católica ou evangélica. Aí, um pai, por exemplo, de um 

evangélico, de um católico descobre... Aí, tem aquele conceito do 

Candomblé, o que o senhor falou no começo da entrevista, como coisa do 
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diabo, e tudo, aí já fica aquela visão. Ele vai ver como é que está sendo 

abordado em sala de aula, investigar. Eu acredito que teria esse choque, sim. 
 

O posicionamento da professora Rebeca foi bastante semelhante ao do professor 

José. Mas, foi enfática ao afirmar que a igreja não apoiaria essa proposta. A ideia do 

cumprimento da lei esteve presente no discurso da professora: 

 

Não, (risos), com certeza não, (risos) [entrevistada se referindo ao apoio da 

Igreja]. A família poderia, assim, uma parte, sim; uma parte, não, porque a 

gente tem uma mistura, né? Temos famílias que são religiosas; temos 

famílias que não são. Aí, teria um lado poderia, sim; outro lado poderia, não, 

[referindo-se a família dos alunos]. E no caso, a escola, como ela vive 

embaixo de uma lei, a escola... Único apoio eu acho que poderia ter aqui da 

escola, um apoio, né, só porque você tinha que apoiar, mas teria que ter na 

escola. Mas, que creio que seria uma divisão dividida. 

 

3. Entrevista com os Gestores  

 

Foi entrevistado um representante do universo experimental e um do universo de 

controle.  

Em função de os gestores terem amplo conhecimento do conjunto dos atores 

envolvidos no processo educacional (secretaria de educação, professores, setores 

administrativos e famílias), a participação desses sujeitos foi percebida como 

indispensável para o entendimento dos aspectos administrativos que envolvem a prática 

pedagógica do professor pentecostal.  Como os representantes religiosos, eles também 

têm uma melhor visão do conjunto, especialmente no que se refere aos elementos 

motivadores do comportamento desse professor.  

As entrevistas com os gestores tiveram como ponto de partida identificar se há 

uma afinidade entre a proposta da escola e a prática dos professores no que se refere à 

abordagem da religiosidade afro-brasileira.  

Diga-se antes que o conjunto dos gestores contribuiu de forma significativa para a 

operacionalização das etapas da pesquisa. As entrevistas ocorreram nas escolas em que 

eles trabalham, em dias e horários por eles estabelecidos.  

Sara120 está lotada em uma das escolas do universo experimental, tem 7 anos de 

magistério e 40 anos de idade. Aproximadamente um mês após a entrevista de Sara, no 

                                                           
120 Aqui também se recorreu a codinomes para preservar a privacidade dos entrevistados e entrevistadas. 

Sara casou-se com o seu meio irmão, Abraão, mas, como era estéril, somente concebeu Isaac bastante 
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período das férias escolares, Esaú121, do universo de controle, foi entrevistado. Esaú tem 

30 anos de magistério e 49 anos de idade.  

Em vários momentos da entrevista, o que se apurou foi que há, de fato, um 

desconhecimento, ou um conhecimento superficial, por parte da gestora e dos 

professores, sobre a Lei n.º 10.639/2003, ainda que um percentual de professores, 

próximo dos 80%, tenha sugerido na pesquisa de opinião, conhecer e concordar 

(plenamente ou parcialmente) com a sua aplicação. Assim se manifestou a entrevistada: 

 

Na verdade, essa Lei, ela é uma Lei que ela foi promulgada em 2003. Só que 

assim... 2003! Só que, na verdade, a maioria das pessoas não a conhecem. 

Ainda essa que é a realidade... E, principalmente, a questão dos professores. 

Assim, nós não damos muita importância p’ra isso. Essa que é a realidade. 

Então, não adianta a gente ‘tá falando coisas bonitas e, na verdade, não tem a 

prática. Porque isso é fato, a gente não dá..., [...] Conhece, sim, conhece por 

que a gente vai numa formação. Assim, talvez, uma vez no ano, que fala 

sobre essa Lei e, depois, fica esquecido, infelizmente.  

 

Além de apontar o desconhecimento da Lei n.º 10.639/2003, Sara confirma, em 

vários momentos da sua entrevista, os efeitos deletérios desse desconhecimento no 

cotidiano da escola: superficialidade, invisibilidade, preconceito e intolerância.  

Foi possível perceber, na fala da gestora, que, a reboque da implementação da Lei 

n.º 10.639/2003, outras discussões relacionadas a um conjunto de situações 

discriminatórias, reproduzidas na sociedade e vivenciadas na escola, poderiam ser 

levantadas e abordadas, como a condição da mulher, por exemplo: 

 

[...] Frequentemente a gente faz, em novembro, dia 22, né, um evento na 

escola p’ra falar sobre a questão da..., como é que diz..., da questão do negro 

no Brasil, né? Tem a data, e fica por ali mesmo [...]. 

[...] e tem muita gente cheia de preconceito na escola, muita gente mesmo. 

Quando você fala em alguma coisa... Já tivemos, aqui na escola, também 

mães que não quer (sic) que o menino se encoste em pessoas da minha cor, 

negro. E a mãe também não era branca. O interessante que ela não era branca, 

não é branca, aliás. Então são muitos, né, os fatores; “ene” fatores que ocorre 

esse tipo de coisa dentro das escolas. 

[A aplicação da Lei 10.639/2003 poderia contribuir...] com essa questão do 

preconceito, que é muito grande, porque ainda existe muito. Nós estamos no 

século XXI e o preconceito não acabou ainda. Por que acha que uma diretora 

do meu porte não pode ‘tá (sic) numa direção de escola? Por que eu sou 

negra? Não sou casada? Era p’ra ‘tá (sic) uma mulher branca, uma mulher 

loira? E por quê? Por que que eu não tenho o mesmo perfil de uma mulher 

branca? Não é não? Então, assim, eu acho que tem que acabar esse 

                                                                                                                                                                          
idosa, por designo de Deus, que cumpriu a Sua promessa de fazer Abraão o patriarca dos hebreus. Sara é, 

portanto, considerada a matriarca daquele povo. 
121 Esaú era o filho mais velho de Isaac e de Rebeca, neto, portanto, de Abraão e irmão (gêmeo) de Jacob. 
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preconceito. As pessoas têm que ter consciência que a cor não significa o 

caráter. 

 

Apesar da explícita concordância com os componentes curriculares previstos na 

Lei n.º 10.639/2003, alguns fatores foram apontados pela gestora para explicar o porquê 

dessa abordagem não ter se consolidado na escola. Destacam-se, dentre eles, a falta de 

apoio das autoridades educacionais e a falta de material didático, paradidático e de 

apoio disponíveis. A entrevistada continuou: 

 

Não, ela não é estimulada não. Não é. [...] Se ela, essa Lei realmente fosse 

tratada de uma forma igual à LDB, a gente tinha mais apoio, porque a gente 

não ‘taria assim, por exemplo, se eu disser: “Vamos fazer aqui um... um 

batuque aqui na escola”. Por minha conta, será que dava certo? Aí, né, eu 

teria que ter um apoio da Secretaria, e dos professores e também de alguns 

pais [...] Por exemplo, supomos que fosse fazer um projeto. Aí, dentro do 

projeto, a gente poderia fazer isso aí. Mas, p’ra mim (sic) chegar, eu sozinha, 

e fazer isso aí, eu acredito, bem que eu teria que ter um apoio, mesmo sendo 

a gestora da escola [...]. 

[...] Não tem livro, então, a gente não tem revista; então, é obrigado a gente 

‘tá na internet procurando, juntando um pouquinho aqui, outro pouquinho 

acolá, p’ra ver se monta alguma coisa p’ra trabalhar. Mas, não tem e isso aí é 

de modo geral. Eu acredito bem que, aqui em São João, também não deve ter 

nada assim... Histórico falando sobre o povo negro de São João, falando 

sobre as culturas, eu acredito bem que não tem, não. Então, se não tem é 

porque as escolas não dão importância, porque o que formula documentação 

é uma escola, né? Pesquisas de aluno, de professores, todo mundo juntando, 

fazendo uma pesquisa daria, ou então, fazer um documentário, né?  

 

Em relação à forma como a escola e o sistema de ensino de São João do Piauí 

tratam a cultura do povo negro da cidade ou a cultura afro-brasileira, Sara reafirma que 

o único momento em que esses assuntos são tratados na escola é no dia em que ela 

reserva para tratar da Consciência Negra (previsto na Lei n.º 10.639/2003). Na fala da 

gestora fica patente a superficialidade do tratamento dado pelas escolas e pelo sistema 

educacional ao tema: 

 

... Só tem um momento, dia 22 de novembro. Aí, tem aquele movimento todo 

lá, aí as escolas tem fazer alguma coisa, p’ra fazer aquela..., uma palestra, e 

fica por ali mesmo Mas, assim, nunca tem aquele projeto voltado p’ra 

conscientizar as crianças, que elas não tem que ter preconceito com os 

colegas, nem com professor, nem com o diretor. Mas, assim, é tratada assim 

de forma que quase só no dia, no mês. Aí, depois, é esquecido.  

 

Percebido que não há espaço nem apoio do sistema educacional para tratar de 

forma adequada os componentes curriculares previstos na Lei mencionada, Sara 

explicou como o professor pentecostal lida com a obrigatoriedade do ensino da Cultura 

Afro-Brasileira e, em especial, da religiosidade nela contida: 
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Essa questão aí, ela é mais assim, dentro daqui, na escola, em sala de aula, a 

gente não vê muito essa diferença. Porque o professor, ele tá preocupado, 

focado só em ensinar o aluno [...]. Quase não se tem uma atividade que fala 

sobre ensino religioso. Não tem. A disciplina tá lá, né, que ficou agora, 

ensino religioso, mas quase a gente não vê a questão do professor ‘tá (sic) 

preocupado, com um texto, que fale sobre uma religião. Não tem essa 

preocupação. Eu não vejo. 

 

Mais uma vez ressurge o discurso que, mal interpretado, ou aceito na sua 

superficialidade, pode induzir à ideia de que não há motivos para supor uma tensão na 

escola, no que se refere a abordagem da religiosidade afro-brasileira pelo professor 

pentecostal.  

Desde as primeiras entrevistas, as realizadas com os representantes religiosos, a 

inexistência dessa tensão vem sendo sugerida. O discurso normalmente adotado para a 

sua justificativa assenta-se em constatações, como as feitas por Sara: a concentração na 

transmissão dos componentes curriculares, não torna perceptível os processos de 

negociação e ressignificação adotados pelo professor. Muito menos fica evidente que a 

inexistência das tensões pode ocorrer pelo simples fato de não haver motivo gerador, ou 

seja, de não haver a abordagem dos assuntos que poderiam motivar tais tensões. O 

ambiente propício para fomentar o ensino da História da África e da Cultura Afro-

Brasileira em São João do Piauí, de acordo com os entrevistados, simplesmente não 

existe122.  

O que parece ocorrer, muitas vezes, é a naturalização da convivência dos atores 

envolvidos no sistema educacional, em um cenário não exposto às tensões e, por isso, 

acrítico, promovido por um conjunto de fatores promotores de um status quo favorável 

ao não enfrentamento de questões sociais identificadas no corpo da Lei n.º 10.639/2003. 

Essa situação pode ser percebida na sequência da entrevista com Sara. 

 

Entrevistador: A senhora não vê essa preocupação [a do professor 

pentecostal em lidar com os conteúdos religiosos afro-brasileiros] porque não 

há atividade nessa área, ou porque essa é uma forma de eles reagirem a essa 

atividade? 

Sara: a gente não vê essa questão aqui dentro da escola. Não tem essa 

questão... 

Entrevistador:  Mas, existe uma reação deles em lidar com isso?  

                                                           
122 Os entrevistados apontaram a ausência de capacitações, de produção de material didático, de interação 

com os movimentos sociais, buscando a sua inserção no ambiente das escolas, o desestímulo à pesquisa e 

à extensão, dentre outros. Na medida em que não há comprometimento das autoridades educacionais para 

com a efetiva implantação da Lei 10.639/2003, os entrevistados informaram que as escolas e os seus 

gestores pouco podem fazer nesse sentido. 
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Sara: não... 

Entrevistador:  Se houvesse um conteúdo sobre a religiosidade afro-

brasileira, eles trabalhariam “na boa”?   

Sara: Eu acho que, como a Lei não é aplicada da forma que deveria ser, 

como a gente não tem o tema voltado p’ra isso, não tem muito essa discussão, 

não tem muita essa resistência, não tem assim... Entendeu? 

Entrevistador: Não tem essa resistência porque não é tratado? 

Sara: Porque não é tratado, né? Agora, assim, se tivesse “é obrigado fazer 

isso, fazer...”, eu saberia dizer o perfil de cada um. Mas, como não temos, aí, 

eu não tenho; assim, muito o que declarar sobre eles, de falar, porque são 

poucos [...]  
 

Percebendo a natureza do contexto, potencialmente capaz de provocar desvios 

teóricos-conceituais, foi necessário promover o desvelamento das reais causas do 

aparente (dissimulado) cenário conciliatório em que se encontram as relações entre os 

professores pentecostais e as exigências educacionais do Estado brasileiro. 

Compartilhando do mesmo inconformismo presente na letra da canção “Minha alma (a 

paz que eu não quero)” (YUKA, 1999), a pesquisa buscou a explicitação do implícito, a 

anunciação do não-dito. Não se conformou com a paz que conforma123. Ainda que 

extensa, mais uma sequência da entrevista com Sara vai ser utilizada para conduzir o 

leitor à revelação das causas desse suposto cenário conciliatório: 

 

Entrevistador: Na sua opinião, o posicionamento religioso dos professores 

da sua escola afeta, ou afetaria, a abordagem do ensino da religiosidade afro-

brasileira? 

Sara: Eu acredito que não. Como assim... Como eu já falei que a gente não 

trata desse assunto, a gente não tem muita... Um planejamento nos nossos 

conteúdos, isso aí... Então, eu acredito bem que, quando, a partir do momento 

que a gente for dar importância, eu acho que não vai afetar, não... Eu acho, 

né? Eu não sei, não tenho certeza, né? Mas...  

Entrevistador: Você já teve ou conhece colegas que tiveram problemas na 

escola por terem tratado do Candomblé e da Umbanda na sala de aula? Qual 

a sua opinião sobre o assunto? 

Sara: Não, eu não conheço não [...]. Não que teve problema, não. Mas... 

aqui, nessa escola, tem crianças que tem tios, parentes que gosta (sic) de 

capoeira, que gosta de outras atividades; e uma certa vez eu chamei a mãe do 

menino aqui p’ra conversar que ele tava muito... danado. Aí, veio tio com os 

cabelo todo cheio de trancinha, não sei o que... Aí, ele disse, virou pra mim e 

disse: “A senhora mora aonde”? “A senhora é da cidade”? Aí, eu disse: “Sou, 

por quê”? “Porque a escola precisa melhorar...” (risos) “Porque essas 

crianças precisa (sic) de aprender outras culturas, aprender outras coisas, só 

escola, essa escola sem atrativo nenhum, não vai adiantar em nada”. Eu achei 

interessante a colocação dele. Só que eu precisava dele, que ele fosse me dar 

uma resposta... Ele veio falar foi de outra coisa (risos), ele veio falar foi de 

outro assunto: “Aqui não tem capoeira, não, p’ra esses menino (sic) passar o 

                                                           
123 O autor da dissertação se refere ao seguinte trecho da canção: “A minha alma tá armada e apontada 

para a cara do sossego. /Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz é medo. /As vezes eu falo com a vida, 

as vezes é ela quem diz: qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz [...] É pela paz que eu 

não quero seguir, admitindo” (YUKA, 1999). 
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recreio fazendo uma capoeira”. Ele veio foi com isso... Eu achei muito 

interessante, inclusive hoje, ele faz parte do Mais Educação. E aí, ele, na 

verdade, ele me botou contra a parede, porque ele queria dizer que nós, 

enquanto escola, enquanto gestores, enquanto professores, precisava (sic) 

mostrar p’ra esses alunos uma outra coisa, que seria uma capoeira, que 

seria... Eu digo: “Ah, mas aí não depende só de mim” (risos). 

Entrevistador: Não existe problemas nas escolas por que esse conteúdo não 

é tratado, ou ele é tratado e é aceito? 

Sara: Ah, eu acho que não tem problema, porque a gente não tem 

visivelmente, porque ela não é aplicada. Porque, a partir do momento que ela 

for aplicada, vai ter problema, sim. Porque tem muita gente cheia de 

preconceito. Muita gente resistente... Tem gente, que é pentecostal, que não 

aceita uma opinião do católico, por aí você tira... Quando começar os 

questionamentos, vai ter conflito, sim... Com certeza.  

  

Mais do que expor o fenômeno do dissimulado cenário conciliatório, a fala de 

Sara expõe outras questões importantes que se agregam aos objetivos desta pesquisa, na 

medida em que ela aponta a reação do povo negro diante do cenário de forte viés 

messiânico. É isso que bem sintetiza o tio do aluno que, com a propriedade de quem não 

aceita a condição de opressão a ele imposta, reage: “Porque essas crianças precisa de 

aprender outras culturas, aprender outras coisas, só escola, essa escola sem atrativo 

nenhum não vai adiantar em nada”. 

O processo de negociação, percebido em vários momentos desta pesquisa, 

também esteve presente na entrevista realizada com a gestora (do universo 

experimental). A sequência a seguir demonstra a percepção desse fenômeno, quando ela 

reconhece que não prevê problema com os professores pentecostais, caso os assuntos a 

serem tratados não se relacionem com a religiosidade afro-brasileira; caso eles se 

limitem à temáticas não religiosas. Esse é o sentido da negociação: promover uma 

adequação dos assuntos percebidos como inapropriados para serem tratados na sala de 

aula, tendo sempre como parâmetro a moral pentecostal. Eles podem ser ressignificados, 

quando já não for mais possível a negociação. 

 

Entrevistador: Você acha que poderia contar com o apoio da escola ou das 

famílias dos alunos, caso quisesse tratar do Candomblé ou da Umbanda na 

sala de aula? 

Sara: (risos) Rapaz, eu não sei te falar, não, eu ... eu sinceramente... 

Candomblé e Umbanda, eu não sei não... Porque, como eu já te falei, 

birraram comigo por causa da Ave Maria. Imagine se eu fosse falar sobre 

outras (risos). É complicado isso aí, né?. 

Entrevistador: se fosse p’ra tratar da História, de Zumbi... Se for p’ra tratar 

da história do negro na sociedade, não teria problema, né? 

Sara: Hum-hum... [concordou] 

Entrevistador: Se for p’ra tratar da História da África, entender a África 

como continente, a senhora acha que teria problema? 

Sara: Não. 

Entrevistador: Mas se for p’ra tratar de religião? 
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Sara: Eu acho que sim. Eu acho... Eu coloquei um santo bem ali, ali em cima 

[apontou]... “Ah, santo na escola? Não sei o que...” Aí já começou aquela... 

Aí, eu fui, botei mais escondidinho, porque a gente... já fica aquela coisa... E 

aí... sinceramente é complicado, porque ser humano a gente não sabe (risos).  

 

Em linhas gerais, a gestora do universo experimental (com um número maior de 

professores pentecostais) demonstrou perceber o desconhecimento dos professores 

sobre o que está previsto na Lei n.º 10.639/2003, assim como a falta de incentivo das 

autoridades educacionais do município em relação à sua aplicabilidade. Ficou patente, 

também, que a História da África e a Cultura Afro-Brasileira não são trabalhadas no 

âmbito da escola, nem pelos professores de História, de Arte e de Literatura, muito 

menos pelos professores das outras disciplinas. No que diz respeito ao posicionamento 

do professor pentecostal em lidar com a religiosidade afro-brasileira, Sara informou, 

ainda, que essa questão não se configura como um problema, porque, como esses 

assuntos não são abordados, não há, portanto, tensões evidentes nessa relação, mas que 

as prevê, caso a Lei n.º 10.639/2003 venha a ser, de fato, implantada. 

A entrevista com o gestor da escola do universo de controle não apresentou 

diferenças significativas em relação às respostas obtidas com a gestora da escola do 

universo experimental, sobretudo no que se refere à disposição do professor pentecostal 

em lidar com os componentes curriculares previstos na Lei n.º 10.639/2003.  

Em se tratando do conhecimento dos professores e incentivos percebidos para a 

implantação da Lei n.º 10.639/2003, Esaú informou: 

 

[...] Eu conheço a Lei, né. Embora a gente percebe (sic) que a escola na sua 

totalidade, ela não aplica a Lei. E a gente percebe, assim, na escola, não só 

aqui nessa escola como nas redes estaduais, municipais da educação, que há 

de certo fato um não conhecimento por parte dos professores a respeito da 

Lei. Se os mesmos conhecem, demostram não conhecer, visto o que a gente 

percebe na prática docente de cada um no dia-a-dia na sala de aula. Então, é 

isso que a gente percebe. De fato, a Lei ‘tá aí, ela ‘tá aprovada assim... E, de 

certa forma, ela diz que é obrigatória a sua aplicabilidade no dia-a-dia; mas, 

no entanto, parece que a escola ou o sistema se..., digamos, de esquiva de 

aplicar. 

 

Da mesma forma que Sara, Esaú também concorda com a Lei n.º 10.639/2003, 

ainda que, mais uma vez, exponha a falta de incentivo para a sua aplicação e o 

preconceito dos professores em aplicá-la: 

 

[...] Ela se tornou necessária, mas, no entanto, eu acho assim, é obrigatória, 

né, mas eu acho que não só por parte de nós gestores, mas por parte do 

sistema, ainda há uma falha na sua aplicabilidade. Com relação à 

contribuição, às vezes, a gente, em rodas de conversas, a gente percebe, 
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também, que os próprios professores fazem vista grossa, né, ou seja, o 

preconceito da aplicabilidade da Lei já vem por parte dos próprios 

professores, né? E, aí, de certa forma, é uma Lei obrigatória, mas, no entanto, 

ela se torna assim, digamos, obsoleta, quando parte dos próprios professores 

o preconceito de estar aplicando a mesma. 

 

Perguntado sobre essa falta de motivação para a aplicação, se ela era causada pelo 

desconhecimento da Lei n.º 10.639/2003, ou por outros fatores, Esaú respondeu: 

 

As duas coisas, se você chega aqui, hoje, e perguntar p’ra algum professor se 

ele conhece a Lei, principalmente um professor de História, você vai ouvir 

um “não”. E o outro é justamente isso: o preconceito ainda que... a cada dia 

mais, embora a gente já venceu certas barreiras, já foram vencidas, certas 

barreiras já foram deixadas p’ra trás, mas, ainda tem, e assim, e se tratando 

também... E o pior é quando se trata da questão religiosa, né? Que, aí, se você 

for falar de Candomblé, se você for falar de outras religiões que não... 

digamos a católica, ou se tratar de uma outra religião evangélica, você ainda 

percebe, ainda, que a não aceitação é mais forte ainda. 

 

Desconhecimento da Lei n.º 10.639/2003 e preconceito foram, portanto, os dois 

principais aspectos apontados pelo gestor como limitadores para a aplicação da Lei e 

para a abordagem dos assuntos nela previstos, o que favorece a prática da negociação – 

fato já apontado por Sara como uma prática observada no universo dos professores da 

escola em que atua. Para o Esaú, a rejeição em lidar com assuntos de natureza religiosa 

é maior do que os de natureza histórica ou de outros campos do conhecimento. 

 

É maior [a rejeição dos professores pelos conteúdos de caráter religioso]. É 

especifico, quando se trata dessa especificidade, é bem maior ainda. Eu ‘tava 

vendo aqui essa questão mesmo. Não fugindo, por exemplo, as escolas, 

agora, elas têm duas disciplinas que é Arte e Religião, além da própria 

História em si. Eu ‘tava até discutindo um dia desse que Arte e Religião 

poderiam ‘tá (sic) tratando de temas que, de certo, poderiam despertar a 

curiosidade do aluno e a gente não percebe isso... E teria um bom momento... 

 

Trazendo a discussão para o universo do professor pentecostal, Esaú se 

posicionou da seguinte maneira, quando perguntado quanto à forma como esse 

professor lida com a obrigatoriedade do ensino da Cultura Afro-Brasileira e, em 

especial, da religiosidade aí contida: 

 

Aqui é o seguinte, a gente percebe que, primeiro, você já tem uma grande 

dificuldade de lidar com professor pentecostal dentro da sala de aula e dentro 

do ambiente escolar. O que eu percebo ainda que, de certa forma, algumas 

religiões ainda tem a questão da doutrina, ainda tem a doutrina, que a 

doutrina da religião ela é muito forte e, por ser doutrina forte, de certa forma, 

ela cria no professor uma barreira e uma resistência a ‘tá (sic) tratando e 

lidando com outras religiões. Eu percebo essa questão ainda. Embora eu seja 

católico, é uma opinião. Mas você percebe, sim, que as próprias religiões, 
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quando elas vão tratar uma da outra, elas já tratam como uma fosse inferior 

ou superior à outra. Você percebe, por exemplo, que, quando você vai à 

igreja católica, quando faz referência a um protestante ou um evangélico, já 

trata como se a católica fosse superior, [...] Que o Deus da católica é maior 

que o Deus dos evangélicos. Da mesma forma, você vê igrejas evangélicas.  

 

Como foi possível perceber, além de Esaú apontar dificuldades no lidar com os 

professores pentecostais, de forma específica, ele atribui à doutrinação religiosa a 

dificuldade de esse professor lidar com abordagens religiosas diferentes daquelas da sua 

confissão.  

Nesse ponto, o posicionamento do gestor da escola pertencente ao universo de 

controle se diferencia um pouco da gestora da escola do universo experimental. Se Sara 

não relatou tensões explícitas na relação com o professor pentecostal – em função da 

ausência de atividades motivadoras de tensão –, Esaú, mesmo declarando que as 

atividades envolvendo a religiosidade afro-brasileira são raras e pontuadas, atribui os 

conflitos existentes ao que ele chamou de “doutrinação”.  

Ainda que sejam diferentes os posicionamentos dos gestores dos universos de 

controle e experimental, em se tratando das percepções que têm sobre as tensões entre a 

escola e o professor pentecostal no que se refere ao ensino da religiosidade afro-

brasileira, é perceptível que essa diferença, a rigor, não existe, pois, como já foi dito por 

Sara, o conflito ainda não ocorreu apenas pela ausência de fatores motivadores, mas que 

ele é esperado, caso a religiosidade afro-brasileira venha a ser tratada pela escola. A fim 

de confirmar o posicionamento do gestor acerca das tensões apontadas, foi-lhe indagado 

se o posicionamento religioso dos professores da sua escola afeta, ou afetaria, a 

abordagem do ensino da religiosidade afro-brasileira, ao que respondeu: 

 

É como te falei anteriormente, [...] Embora as igrejas, elas hoje, têm uma 

forma de abordar suas religiões; mas, de certa forma, elas ainda são 

doutrinárias, né? E diante disso, não é que vá afetar de certa forma a história, 

né (?), mas a gente percebe que quando vem p’r’ o lado da... eu não sou... eu 

já fui ....já frequentei muito tempo a igreja evangélica; por pouco eu não sou 

evangélico, hoje. E a gente percebe que isso é maior nos evangélicos, no 

pessoal que se diz protestante. É uma força maior porque, de certa forma, 

eles... segundo eles, isso afeta o comportamento do indivíduo dentro da 

igreja. Quando eles ... parece que eles têm medo, de certa forma... de que as 

pessoas conheçam outras religiões. Mas, como eu digo seguinte: quando a 

pessoa ‘tá destinado àquilo, ele só muda de opinião se ele não tiver opinião 

formada. Ele tem opinião formada, ele não muda de opinião. Ele pode até 

acrescentar algo na sua opinião, né (né), mas não muda. 

 

A fim de ilustrar as tensões percebidas pelo gestor do universo de controle, optou-

se por apresentar uma situação real, vivida pela escola, onde fica claro que, para Esaú, a 
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falta de conhecimento, aliada ao preconceito, são fatores que dificultam a abordagem da 

religiosidade afro-brasileira na escola. A sequência, a seguir, demonstrará a negação dos 

professores em se envolver com o projeto proposto pela escola: 

 

Entrevistador: Existe um discurso comum no universo pentecostal, 

evangélico, ou até mesmo católico, que associa a figura da religiosidade afro-

brasileira ao diabo... 

Esaú: Com certeza... 

Entrevistador [...] No entanto, quando a gente pergunta a algumas pessoas 

sobre como isso se daria, o que elas acham dessa situação, a gente percebe 

que as pessoas, como você falou há pouco, pouco conhecem da religiosidade 

[afro-brasileira]. Você vê essa relação entre desconhecimento e o preconceito 

criado acerca dessas religiões? 

Esaú: Eu creio... Assim no ano passado, por exemplo, aqui a escola, quando 

alguém ‘tava desenvolvendo uma atividade dentro da escola... que era 

conhecendo a cultura sanjoanense, dentro de São João, a gente precisou ir até 

o... como a gente chama no centro da .... não é “Mãe Elza”124, não, é a outra... 

é da Mãe Rosa125. Tinha um grupo de aluno (sic), que eles desenvolveram um 

trabalho que era voltado para essa questão e precisou que eles fossem lá ao 

centro da Mãe Rosa né (?), pegar... Além de falar com ela pessoalmente, 

pegar alguns instrumentos. E era necessário que um grupo de professores 

fosse acompanhar esses meninos até lá p’ra que eles não fossem sozinhos e 

também ‘tá (sic) explicando p’ra ela o sentido da visita deles lá. Do grupo 

que representava a equipe, nenhum quis ir até o terreiro da Mãe Rosa, 

nenhum [...] 

Entrevistador: Nenhum professor, ou nenhum aluno? 

Esaú: Nenhum professor. Aí ficaram os alunos, de um lado p’ro outro, 

“fulano vai”? Ou seja, eles já associavam que, de certa forma, ali não era um 

ambiente adequado p’ra que eles tivessem. É como se ela tratasse de um tema 

que fosse de certa forma desconhecido, uma coisa que fosse, digamos, afetar 

a fé religiosa que ela tem e, no entanto... Resultado, aí sobrou p’ra quem? 

P’ra mim (risos). Sobrou de certa forma (risos). Terminou eu indo lá com um 

grupo de seis alunos e, p’ra surpresa dos próprios alunos, eles saíram daqui 

com a visão do que seria lá o terreiro da Mãe Rosa. Quando chegou lá, que 

ela abriu a porta p’ra eles adentrarem, que viram de fato o que tinha lá dentro, 

o que ela explicou p’ra eles o que era o Candomblé, que o mesmo Deus que 

ela cultivava era o mesmo Deus que eles cultivavam na igreja católica – e 

veja que tinha um evangélico, um aluno evangélico, também –... e o que me 

chamou a atenção é que quem mais interrogava era a menina evangélica. E lá 

dentro, é claro, lá dentro do terreiro da Mãe Rosa tinha os materiais da 

própria... do que ela confessa; lá dentro do terreiro, tinha materiais também 

da igreja católica; tinha outros, né? Eu até pedi p’ra ela que ela explicava 

(sic) por que que tinha diversos instrumentos lá dentro, e a relação que ela 

fazia aqueles instrumentos com o da igreja católica? Aí foi onde ela disse: 

“Não, o Deus que eu confesso é o mesmo Deus que você confessa” [...]. 

 

Além das situações e percepções mencionadas pelos gestores dos universos 

experimental e de controle – grande parte delas apresentando considerável similaridade 

entre si –, chamou a atenção que ambas as escolas já tiveram de lidar com a demanda do 

povo negro, requerendo o seu direito legítimo de ter a sua cultura abordada no âmbito 

                                                           
124 Nome fictício. 
125 Nome fictício. 
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escolar, o que torna a sua negação um ato de opressão, seja de forma deliberada, ou não. 

Evidências dessas demandas já foram verificadas na entrevista com Sara e, agora, com 

Esaú, que apontou a pressão dos alunos para a escola lidar com a cultura afro-brasileira 

 

[...] Aqui, a gente tem um grupo de alunos que, hora por outras, eles mesmos 

chamam a atenção p’ra essa questão dessas atividades. Já tem um grupo de 

alunos aqui que... Esse pessoal mesmo ligado aos assentamentos... Aqui tem 

muitos jovem (sic) que são negros e são de assentamentos, que, às vezes, eles 

mesmo cobram algumas ações voltadas. Tanto é que, quando tem algumas 

atividades, eles mesmo (sic) chama (sic) a escola a atenção p’ra ‘tá 

demonstrando e falando sobre isso. 

 

Se a demanda do povo negro por ver a sua cultura tratada no âmbito escolar é 

legítima per si – além de legal, dado que há normativas que garantem a sua 

sistematização e execução –, o cenário apontado pelo gestor em relação ao tratamento 

dado pela escola à cultura afro-brasileira alavanca, ainda mais, a necessidade e a 

urgência de se enfrentar os diversos obstáculos que se impõem à implantação da Lei n.º 

10.639/2003. Assim ele se exprimiu: 

 

Eu vejo assim, que a escola, de certa forma, ela é ausente. Ela é ausente no 

sentido de não reconhecer a história do negro como um das principais 

contribuintes para a formação das gerações. E a escola é omissa. A minha 

visão enquanto gestor e também enquanto educador, nesse ponto, a escola é 

omissa. Ela é omissa porque ela se omite a tratar o tema; ela é omissa porque, 

de certa forma, não há por parte dos gestores um chamamento para que os 

professores possam ‘tá (sic) discutindo, até entre si. Por exemplo, você não 

vê que entre os próprios professores não há uma discussão dessa Lei, porque 

podia partir deles mesmo, né? Assim, podia partir de uma curiosidade, de 

conhecer, do que vem a ser a Lei, do que realmente... do que ela fala, p’ra 

que ela fala, e nesse ponto aí a gente percebe que a escola é omissa. 

 

A análise das entrevistas dos gestores expõe algo já apontado nas análises 

anteriores, ou seja, a vulnerabilidade em que se encontra o ensino da religiosidade afro-

brasileira no ambiente escolar do município de São João do Piauí. Nesse cenário, 

merece destaque o papel dos mecanismos de negociação e ressignificação dos 

conteúdos programáticos previstos na Lei n.º 10.639/2003 – uma prática utilizada pelos 

professores, mas que assume destaque no grupo dos professores pentecostais, dada as 

orientações contidas na moral da sua confissão religiosa.  

Não restam dúvidas sobre o fato de os mecanismos de negociação e 

ressignificação serem os principais responsáveis pela falsa e seletiva relação harmoniosa 

existente no universo escolar. A harmonia mencionada sobre as relações entre a escola e 

a Lei n.º 10.639/2003 é falsa, na medida em que a “harmonia” ocorre em circunstâncias 
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bastante específicas: na ausência dos fatores de tensão – efetivação do ensino da 

religiosidade afro-brasileira e seletividade, quando a escola se nega a perceber e a 

atender as demandas do povo negro, invisibilizando e desqualificando essas demandas, 

desconsiderando-as como pontos de tensão. 

Ao se constatar que a falta de conhecimento e o preconceito por parte dos 

professores e gestores dificultam a criação de um ambiente escolar em que a cultura 

afro-brasileira possa ser inserida, acaba-se por trazer as autoridades do sistema 

educacional para o centro de um debate que se faz necessário sobre o processo de 

responsabilização, por omissão. Caso contrário, neste caso, como em outros, as leis se 

tornam “letra morta” e os direitos de todos são ameaçados de não cumprimento.  

 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

Os caminhos percorridos por esta pesquisa se voltaram para o estudo das tensões 

existentes no tratamento dado pelos professores pentecostais à religiosidade afro-

brasileira, decorrentes de uma visão singular de cultura126, na escola básica. Objetos de 

estudo como este trazem consigo diversas inquietações de caráter social, que podem ser 

problematizadas a partir de uma perspectiva crítica, emancipatória e libertária – opção 

feita nesta pesquisa.  

Tratando de forma crítica a problemática da resistência dos professores 

pentecostais em relação ao ensino de História e Cultura Africanas, especialmente no que 

diz respeito às práticas religiosas afro-brasileiras, esta pesquisa partiu da compreensão 

de que o racismo, enquanto fenômeno social, encontra-se inserido numa totalidade mais 

ampla, a das relações socioeconômicas que consolidaram o sistema de classes do Brasil. 

Com base na perspectiva teórica de Lucien Goldmann – na qual um objeto de análise 

deve ser compreendido como uma estrutura composta por partes, que se relacionam 

entre si e com a totalidade do objeto, dando-lhe significado – racismo e educação, 

quando associados, passaram a ser compreendidos como partes de um todo, como 

estruturas significativas que permitem a explicação das condições socioeconômicas 

historicamente percebidas no Brasil.  

O conjunto de argumentos e ideias que dão coerência ao racismo, inscritos que 

estão numa compreensão de cultura que não admite o outro diferente, surge, então, 

como uma representação da consciência transindividual de uma classe social 

incompatível com aquela em que se encontram os professores pentecostais estudados. 

Esta representação, alienada da realidade, manifesta-se no nível da consciência real 

desses professores, pois representa as ideias e os interesses da classe dominante e, não, 

os seus, classe dominada.  

                                                           
126 Mais uma vez, sem ignorar ou refutar uma interpretação marxista de cultura, em que a cultura é 

percebida como um todo e as culturas como partes desse todo (unidade da diversidade), a pesquisa grafou 

os termos “cultura” (no singular) e “culturas” (no plural) objetivando tão somente distinguir ideias de 

culturas que não admitem a existência de formas diversas de perceber o mundo e se relacionar com ele, 

daquelas que admitem tal perspectiva (modo de vida). Nesse sentido, “cultura” passa a designar a ideia 

daquelas culturas que apresentam caráter intolerante e etnocêntrico (bastante distinto, portanto, da 

interpretação marxista de cultura), enquanto “culturas”, as que apresentam um caráter compreensivo da 

diversidade humana.  
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Ainda que os professores pentecostais não constituam uma classe social, é a 

manifestação de elementos de uma visão de mundo representativa da classe dominante, 

no nível da consciência real desses professores, um dos elementos que compõem a 

gênese da tensão percebida com a aplicação da Lei n.º 10.639/2003 nas escolas. Ou seja, 

entendendo o racismo como uma estrutura significativa da estrutura classista do país, a 

resistência à aplicação da Lei n.º 10.639/2003 nas escolas acaba contribuindo para a 

preservação dessa mesma estrutura classista. Isso ocorre na medida em que não 

favorece o desenvolvimento da consciência possível do povo negro, desestimula 

abordagens críticas capazes de expor a subalternização do negro na sociedade brasileira, 

como também inibe a construção de projetos pedagógicos pautados na solidariedade e 

no diálogo entre culturas. Mais ainda, desarticula as ações de combate ao racismo 

institucional, reforça ideologias cunhadas no individualismo de interesse mercantil, a 

exemplo daquelas que exaltam a meritocracia, como também atenua, ou nega, a 

existência do preconceito, da discriminação e do próprio racismo na sociedade 

brasileira. Ou seja, poder-se-ia afirmar que a resistência à aplicação da Lei n.º 

10.639/2003 nas escolas contribui para a reprodução da ideologia da democracia racial, 

comprometendo a esperada mudança de postura das escolas em relação à educação para 

as relações etnicorraciais. 

Apesar da força das evidências racistas intrínsecas na resistência à aplicação da 

Lei n.º 10.639/2003 nas escolas, evidentemente, o componente teológico jamais poderá 

ser excluído, enquanto categoria de análise, de uma pesquisa que tem por objeto a 

influência da ideia de cultura dos professores pentecostais nas abordagens do ensino da 

Cultura Afro-Brasileira, com destaque para as manifestações religiosas. Não parece 

plausível, portanto, que a análise do comportamento pentecostal, identificado nesta 

pesquisa, deva ser atribuída exclusivamente ao racismo em função do embate que 

promove com as religiões afro-brasileiras, até porque o enfrentamento religioso 

pentecostal não se orienta, apenas, para as religiões de matriz africana. Ou seja, ainda 

que o elemento racista não possa ser desconsiderado, dada a dimensão histórica da sua 

presença na consolidação da sociedade brasileira, a pesquisa demonstrou – sobretudo as 

análises das entrevistas em profundidade – que o componente teológico, outro elemento 

que compõe a gênese da tensão percebida com a aplicação da Lei n.º 10.639/2003 nas 

escolas, sempre esteve presente para justificar o comportamento dos professores 

pentecostais em relação às exigências do sistema educacional brasileiro. É o destino 

manifesto, argumento teológico da expansão das sociedades protestantes, que, aplicado 
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no universo da escola, produzirá, no nível da consciência real do professor pentecostal, 

efeitos semelhantes àqueles produzidos pelo racismo e concretizados no viés da 

abordagem do conteúdo previsto na Lei n.º 10.639/2003. 

A hipótese de trabalho que alinhavou toda a pesquisa afirmava que, no confronto 

entre as concepções de cultura subjacentes nas diretrizes educacionais do Estado 

brasileiro e nas práticas de professores pentecostais, um movimento conflituoso resulta, 

no limite, no descumprimento das normas relacionadas ao respeito à diversidade 

religiosa entre as crenças evangélicas e as manifestações da religiosidade dos afro-

brasileiros. A pesquisa atestou a validade da hipótese. Foi possível identificar, por parte 

dos professores pentecostais, a adoção de práticas que buscam amenizar ou invisibilizar 

a tensão que o descumprimento da lei provoca, posto que não foi verificada uma 

predisposição explícita em assumir tal descumprimento, muito menos a intenção de 

insurreição contra a legislação brasileira, ou contra a autoridade escolar. Assim, 

buscando equilibrar a tensão resultante do confronto entre a percepção de cultura “como 

civilização” e a disposição do governo brasileiro em compreender a cultura “como 

modo de vida”, os professores pentecostais lançam mão de processos de negociação – 

selecionando assuntos relacionados à cultura afro-brasileira passíveis de serem tratados 

na sala de aula – e de ressignificação, interpretando, à luz da religiosidade Pentecostal, 

aqueles que escaparam da negociação. O conjunto desses processos enfraquece a escola 

naquilo em que ela mais deveria combater: a desumanização e a visão mágica da 

sociedade. 

A segunda hipótese de trabalho investigaria, de forma comparada, a aceitação do 

descumprimento das normas relacionadas à abordagem da religiosidade afro-brasileira 

na sala de aula, em função dos pais e gestores serem, ou não, pentecostais, teve a sua 

verificação comprometida. O comprometimento ocorreu no teste de consistência, que 

reprovou treze dos quinze quesitos que compuseram os instrumentos de coleta de dados 

aplicados às famílias dos alunos pertencentes aos universos de controle e experimental. 

Ainda assim, a análise dos quesitos VI e VIII, os únicos que resistiram ao teste de 

consistência, apontou para uma provável ausência de situações relacionadas à 

religiosidade afro-brasileira no cotidiano das famílias. Essa ausência justificaria uma 

expectativa de aceitação das lideranças religiosas em relação à abordagem desses 

assuntos nas escolas. Justificaria, também, a concordância plena ou parcial de 

aproximadamente 60% das famílias em relação à assertiva “Abordar o Candomblé e a 

Umbanda nas escolas não é uma ameaça à minha religião”. 
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A abordagem histórica impressa na pesquisa demonstra que uma ideia de cultura 

“no plural”, implícita e indissociável da Lei n.º 10.639/2003, surge como uma resposta 

do Estado para combater os efeitos de um racismo crônico, implantado na sociedade 

brasileira com a escravidão e reforçado, ao longo da história nacional, por um processo 

de marginalização do povo negro. Entretanto, as análises demonstraram, em diversos 

níveis e momentos, uma realidade complexa e pouco resiliente à abordagem da 

religiosidade afro-brasileira na sala de aula – bastante compatível com o discurso 

religioso pentecostal que valida tais práticas. A sobreposição da dimensão religiosa, 

elaborada no âmbito da vida privada, sobre as determinações das políticas públicas e do 

interesse coletivo, em momento algum resultou em casos isolados ou de simples 

solução. Pelo contrário, incorporou-se no cotidiano da escola, dadas as orientações 

religiosas repassadas pelos pastores pentecostais ao conjunto dos professores, 

sinalizando a dificuldade de o sistema escolar lidar com componentes considerados 

inapropriados pelo professor pentecostal, como também a fragilidade da escola em 

conduzir esse processo.  

O conjunto das informações obtidas com a pesquisa leva à compreensão de que a 

predisposição do professor pentecostal em lidar com os componentes curriculares 

previstos na Lei n.º 10.639/2003 é maior quanto mais distante esses componentes 

estiverem da religiosidade afro-brasileira.  

Não resta dúvida que é o caráter coletivo e radical da participação dos atores que 

compõem o fazer pedagógico – atores submetidos às estruturas econômica e simbólica 

da sociedade – que viabilizará a execução de abordagens antirracistas no âmbito da 

educação. Mas não somente da boa vontade127 dependerá a transição necessária para a 

construção de uma escola antirracista e descolonizadora. Na verdade, mais do que uma 

adjetivação ao termo “vontade”, cabe uma indispensável complementação. Sem 

prejuízo da boa vontade, a transformação necessita de vontade filosófica para que a 

crítica aconteça; de vontade crítica, para que o invisível se torne incômodo; e, 

finalmente, da vontade de fazer, para que um projeto político – e, portanto, cultural – de  

escola antirracista aconteça, humanizando essa escola transformada e contribuindo para 

a descolonização das mentes dos oprimidos e dos opressores envolvidos com ela. 

                                                           
127 Em vários momentos das entrevistas, os professores e gestores pesquisados demonstraram pouca 

criticidade acerca da gênese dos fatores que os impedem de adotar práticas pedagógicas antirracistas. A 

atribuição da responsabilidade ao sistema educacional, ou à falta de apoio institucional, quase sempre foi 

acompanhada por uma desmotivação que os imobilizavam, ainda que demonstrassem uma relativa “boa 

vontade” para lidarem com o tema, caso os fatores impeditivos fossem resolvidos. 
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Caberá a essa escola dizer não às práticas que ressignificam a cultura do oprimido 

a ponto dele não mais se reconhecer nela, denunciando o projeto histórico de dominação 

colonial, intencionalmente estruturado para deslocar o enunciado produzido no centro 

de um sistema mundial para a margem desse sistema. 

Pensar a partir de, como sugere Mignolo (2003), parece ser, portanto, a 

abordagem mais eficiente para a análise das questões pós-coloniais, nas quais se 

inserem, inexoravelmente, o racismo e os conflitos de ordem religiosa. Pensar a partir 

de é uma forma de pensar que se distancia do pensar sobre, resultando em perspectivas 

inteiramente distintas de conhecimento, dado que a perspectiva do centro para a 

margem, para o limite do sistema, modifica-se substancialmente daquela de quem se 

encontra, de fato, na margem, produzindo saberes e ideias a partir da própria vida 

material e das representações dessa sociedade128. Esses conhecimentos possuem caráter 

autóctone e revelador, ainda que a condição de subalternizado não garanta a produção 

de saberes e conhecimentos emancipatórios, ou seja, é possível que, mesmo estando na 

margem, o pensamento ali gerado apresente caráter reformador e eclético, oscilando 

entre as perspectivas do estar e daquela que o define. Contudo, pensar a partir de é 

condição para o processo de descolonização e para a consequente legitimação de uma 

cultura menos submissa à colonialidade do poder. Finalmente, pensar a partir de é, em 

grande medida, o pano de fundo no qual se apresenta a Lei n.º 10.639/2003, promotora, 

que busca ser, do (re)encontro do povo negro brasileiro com ele próprio, justamente em 

um dos ambientes que historicamente lhe foi mais hostil: a escola. É um (re)encontro 

necessário para o reposicionamento socioeconômico e cultural desse povo, a partir da 

produção e do compartilhamento do conhecimento elaborado por histórias e saberes 

subalternizados. 

Muito ainda há o que investigar a partir dos resultados apurados neste trabalho. A 

hipótese não verificada na pesquisa, “A aceitação do descumprimento das normas 

relacionadas à abordagem das manifestações da religiosidade afro-brasileira na sala de 

aula é maior entre os pais e os gestores pentecostais do que entre os não pentecostais”, 

por exemplo, poderia encabeçar o rol das sugestões de estudos futuros. Outras temáticas 

também emergem desta pesquisa, dentre elas a aderência formativa dos professores das 

                                                           
128 Preocupação semelhante a esta, e já declarada no título do livro, teve Paulo Freire com a Pedagogia do 

Oprimido (FREIRE, 2005). É importante notar que a pedagogia proposta por Freire não se destina ao 

oprimido, ou seja, para o oprimido, mas, sim, do oprimido. Não se trata, portanto, de um locus 

deslocado, já que não deseja falar sobre, mas, sim, pensar a partir dele. 
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disciplinas destacadas pela Lei n.º 10.639/2003 (Educação Artística, Literatura e 

História Brasileiras) e a identificação dos processos de negociação e ressignificação, no 

âmbito da aplicação da Lei n.º 10.639/2003, em escolas particulares e públicas. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO APLICADO AOS PROFESSORES 

PENTECOSTAIS 

 
1. Gênero: (     ) Masculino; (     ) Feminino 

 

2. Idade: (     ) 18 a 25; (     ) 26 a 35; (     ) 36 a 45; (     ) 46 a 55; (     ) 55 a 65; (     ) + 66 

 

3. Estado Civil: (     ) Solteiro; (     ) Casado; (     ) Viúvo; (     ) Divorciado/Separado; (     ) outros    

 

4. Como você se considera? (    ) Branco; (    ) Preto; (    ) Pardo; (    ) Indígena; (    ) Amarelo 

 

5. Qual o seu grau máximo de escolaridade?  

(    ) Ensino normal;  

(    ) Ensino superior incompleto: Cursando (    ) ou Trancado/abandonado (     );  

(    ) Ensino superior completo: Formação___________________________________________________;  

(    ) Especialização: Qual? ______________________________________________________________; 

(    ) Mestrado Qual? _________________________; (    ) Doutorado Qual? _______________________; 

 
6. Em relação à sua formação escolar, ela ocorreu: 

(   ) Toda em escola pública; (   ) Toda em escola particular; (   )  Maior parte em escola pública;  

(   ) Maior parte em escola particular; (   ) Metade em escola pública e metade na particular 

 

7. Quais disciplinas você leciona atualmente? 

 

__________________________________________________________________________________________ 

8. Renda mensal familiar 

(    ) até 1 salário mínimo (R$ 937,00) 

(    ) mais de 1 e até 3 salários mínimo.(de R$ 937,01 a R$ 2.811,00) 

(    ) mais de 3 e até 5 salários mínimo.(de R$ 2.811,01 a R$ 4.685,00) 

(    ) mais de 5 até 10 salários mínimo.(de R$ 4.685,01 a R$ 9.370,00) 

(    ) mais de 10 e até 15 salários mínimo. (R$ 9.370,01 a R$ 14.055,00) 

(    ) mais de 15 salários mínimos (R$ 14.055,01) ou mais 

 

9. Quantas pessoas vivem dessa renda familiar? 

(     ) Uma; (     ) Duas; (     ) Três; (     ) Quatro; (     ) Cinco; (     ) Seis ou mais 

 

10. Você pertence a qual igreja? _______________________________________________________ 

 

11. A sua religião é a mesma da maioria da sua família: (    ) Sim; (    ) Não; (    ) Tá na mesma proporção 

 

12. Situação atual da sua residência: (    ) Própria; (  ) Alugada; (     ) Financiada; (     ) Cedida 

 

13. A sua residência está situada: (     ) Zona urbana; (    ) Zona rural. 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE OPINIÃO APLICADO AOS PROFESSORES 
 

 
(   ) PERTENÇO a uma igreja pentecostal, ou (   ) NÃO pertenço a uma igreja pentecostal  

 

 Marque com um “X” a opinião que você tem sobre as afirmações a seguir: 

 

1. Acho correta a Lei n.º 10.639/2003 que torna obrigatório o ensino da História da África e da Cultura Afro-

Brasileira nas escolas públicas e privadas de educação básica. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

Plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

2. A Lei n.º 10.639/2003 é importante para combater o preconceito religioso contra o candomblé e a umbanda. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

3. A Lei n.º 10.639/2003 tem a sua implantação estimulada nas instituições em que atuo. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

4. Tratar da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas escolas públicas e privadas de educação básica 

foi uma iniciativa correta do governo federal, por causa da forma superficial como a escola trata a 

contribuição dos negros na nossa formação social. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

5. Me preocupa a forma como a cultura do povo negro da minha cidade é tratada na escola e, por isso, acho 

importante a aplicação da Lei n.º 10.639/2003. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

6. Acredito que a cultura do povo negro da minha cidade deve ser trazida para a escola, pois ela pode ajudar a 

combater o racismo e a elevar a autoestima dos nossos alunos negros. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

7. Não é possível entender o Brasil como um país de uma só cultura. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
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8. O ensino da História da África e da Cultura Afro-Brasileira pode contribuir para o avanço do nosso processo 

civilizatório. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

9. Entendo que, ao tornar obrigatório o ensino da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas escolas 

públicas e privadas de educação básica, o Brasil tomou uma importante iniciativa para garantir a nossa 

diversidade cultural. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

10. Não tenho qualquer problema em falar da religiosidade afro-brasileira na sala de aula, ou seja, falo do 

candomblé e da umbanda da mesma maneira que falo de outras religiões. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

11. Penso que, na condição de professor, seja meu dever tratar da influência do candomblé e da umbanda na 

cultura brasileira mesmo que a minha religião seja outra. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

12. Entendo que não há justificativa para os professores tratarem o candomblé e a umbanda como “coisa do 

diabo” ou de forma pejorativa. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

13. Já tive problemas com pais de alunos, ou com a direção da escola, por ter tratado do candomblé e da umbanda 

na sala de aula. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

14. Conheço colegas que quiseram tratar do candomblé e da umbanda na perspectiva da Lei n.º 10.639/2003, mas 

tiveram problemas com pais de alunos ou com a direção da escola. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

15. Sei que posso contar com o apoio dos pais dos alunos caso queira tratar do candomblé ou da umbanda na sala 

de aula.  

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
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APÊNDICE C 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE OPINIÃO APLICADO AOS GESTORES 

 
(   ) PERTENÇO a uma igreja pentecostal, ou (   ) NÃO pertenço a uma igreja pentecostal  

 

 Marque com um “X” a opinião que você tem sobre as afirmações a seguir: 

 

1. Acho correta a Lei n.º 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da História da África e da Cultura Afro-

Brasileira nas escolas públicas e privadas de educação básica. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

2. A Lei n.º 10.639/2003 é importante para combater o preconceito religioso contra o candomblé a umbanda. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

3. Percebo que existe uma clara orientação e estímulo, por parte da Secretaria de Educação que me reporto, para 

implementar a Lei n.º 10.639/2003, especialmente em relação à influência do candomblé e da umbanda na 

cultura brasileira e local. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

Plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

4. Me preocupa a forma como a cultura do povo negro da minha cidade é tratada na escola e, por isso, acho 

importante a aplicação da Lei n.º 10.639/2003. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

5. Acredito que a cultura do povo negro da minha cidade deve ser trazida para a escola, pois ela pode ajudar a 

combater o racismo e a elevar a autoestima dos nossos alunos negros. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

6. Nossos professores estão preparados para a aplicação da Lei n.º 10.639/2003 (receberam capacitação). 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

7. Dispomos de recursos suficientes para a aplicação da Lei n.º 10.639/2003 (acervo bibliográfico, espaços para 

atividades, material paradidático...). 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
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8. Na nossa escola, a implantação da Lei n.º 10.639/2003 passou/passa por reuniões de planejamento que 

estimulam uma abordagem interdisciplinar. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

9. É visível o interesse dos professores de Educação Artística, de Literatura e de História Brasileiras em abordar 

a religiosidade afro-brasileira na perspectiva da Lei n.º 10.639/2003. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

10. O posicionamento religioso dos nossos professores não afeta a abordagem do ensino da religiosidade afro-

brasileira. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

11. Os nossos professores reagem de forma positiva ao estímulo que damos para que a religiosidade afro-

brasileira na escola seja abordada no contexto da Lei n.º 10.639/2003. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

12. Entendo que não há justificativa para os professores tratarem a religião afro-brasileira como “coisa do diabo” 

ou de qualquer outra forma pejorativa. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

13. Já tivemos problemas com pais de alunos, ou com professores, porque eles não concordaram que a escola 

devesse tratar do candomblé e da umbanda na sala de aula. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

14. Conheço colegas diretores que quiseram implantar a abordagem do candomblé e da umbanda na perspectiva 

da Lei n.º 10.639/2003, mas tiveram problemas com pais de alunos ou com professores, que discordaram 

dessa posição. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

15. Sei que posso contar com o apoio dos pais dos alunos caso queira estimular a abordagem do candomblé ou da 

umbanda na sala de aula.  

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
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APÊNDICE D  

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE OPINIÃO APLICADO ÀS FAMÍLIAS 
 

(   ) PERTENÇO a uma igreja pentecostal, ou (   ) NÃO pertenço a uma igreja pentecostal  

 

 Marque com um “X” a opinião que você tem sobre as afirmações a seguir: 

 

1. Conheço a Lei n.º 10.639/2003, que obriga o ensino da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas 

escolas. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

2. Estudar a história da África e a cultura do povo negro brasileiro é importante para acabar com o preconceito 

contra o candomblé e a umbanda. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

3. Tenho interesse que o meu filho estude sobre a história da África e sobre a cultura do povo negro brasileiro. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

4. Me preocupa a forma como a cultura do povo negro da minha cidade é tratada na escola e, por isso, acho 

importante que o meu filho estude a história da África e a cultura do povo negro brasileiro e sanjoanense. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

5. Acredito que a cultura do povo negro da minha cidade deve ser levada para a escola, pois ela pode ajudar a 

combater o racismo e a valorizar os alunos negros. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

6. Acredito que as lideranças da minha religião não seriam contra a escola tratar da influência do candomblé e 

da umbanda na cultura brasileira. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

7. Tratar da influência do candomblé e da umbanda na cultura brasileira não é um desrespeito à religião do meu 

filho. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
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8. Abordar o candomblé e a umbanda nas escolas não é uma ameaça à minha religião. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

9. Caso os professores da escola onde meu(s) filho(s) estuda(m) não quiserem tratar da influência do candomblé 

e da umbanda nas culturas brasileira e sanjoanense, não vou achar certo. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

10. Acho errado que o candomblé e a umbanda sejam tratados como religiões “primitivas” ou como “coisa do 

diabo”. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

11. Já tive problemas com professores, ou com a direção da escola, por que eles não queriam tratar do candomblé 

e da umbanda na sala de aula 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

12. Conheço pais que queriam que a escola tratasse do candomblé ou da umbanda na sala de aula, mas os 

professores ou a escola não concordaram. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

13. Sei que posso contar com os professores e com a direção da escola caso queira que seja ensinado ao meu filho 

conteúdos que envolvam o candomblé ou a umbanda. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

14. Não acho certo que as religiões se misturem com a política. 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

15. Não sou a favor que os fiéis sejam obrigados a apoiar as ideias políticas dos pastores ou dos padres.  

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Não tenho opinião 

formada 

Discordo 

parcialmente 

Discordo  

plenamente 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

 

  



205 
 

APÊNDICE E 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM OS REPRESENTANTES 

RELIGIOSOS 

 

Entrevistado(a)/Pseudônimo: __________________________________________________ 

Idade: _____________; Escolaridade: ___________________________________________ 

Data/horário: ________________________; Local: ________________________________ 

Igreja: _____________________________________________________________________ 

 

1. Como o senhor avalia a presença da sua igreja no município e no Brasil?  

2. Quais as principais ações da sua igreja que o senhor destacaria no âmbito municipal e 

nacional? 

3. Como o senhor avalia a influência da sua igreja sobre os fiéis? 

4. Como o senhor avalia a relação da sua igreja e dos fiéis com outras religiões, inclusive em 

relação com a umbanda e com o candomblé? 

5. Há, por parte da sua igreja e/ou do senhor, alguma orientação específica aos fiéis em 

relação aos conteúdos culturais presentes nas culturas brasileira e local oriundos do 

candomblé e da umbanda? 

6. Deve haver diversos fiéis da sua igreja que trabalham como professores. Para esses fiéis, 

há alguma orientação específica em relação ao tratamento que eles podem dar aos 

conteúdos da cultura negra na sala de aula, sobretudo em se tratando de candomblé e 

umbanda? 

7. Os fiéis procuram o senhor para buscar orientações quanto à relação que podem ter com os 

conteúdos da cultura negra inclusive o religioso? E os professores, em especial, fazem o 

mesmo?  

8. Há alguma orientação da sua igreja para que os pais apoiem a resistência dos professores 

pentecostais em tratar da influência do candomblé e da umbanda na cultura brasileira?  

9. O que o senhor acha da Lei 10.639/2003, aquela que torna obrigatório o ensino da História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas redes públicas e particulares da educação? 

10. No que diz respeito à política, como o senhor avalia a participação da sua igreja? 

11. Na percepção do senhor, os fiéis fortalecem o avanço político da igreja e do 

pentecostalismo na política? 

12. Na opinião do senhor, o avanço no campo da política pode causar problemas entre a sua 

igreja e o Estado brasileiro, já que ele vem estimulando a difusão da cultura afro-brasileira, 

inclusive na escola?  
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APÊNDICE F 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM OS PROFESSORES 

PENTECOSTAIS 

 

Entrevistado(a)/Pseudônimo: __________________________________________________ 

Idade: _____________; Escolaridade: ___________________________________________ 

Data/horário: ________________________; Local: ________________________________ 

Escola/Pseudônimo: _________________________________________________________ 

 

1. Você conhece a Lei n.º 10.639/2003? E os gestores da sua escola conhecem? 

2. Você acha correta a iniciativa da Lei n.º 10.639/2003 que torna obrigatório o ensino da 

História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas escolas públicas e privadas de 

educação básica? Em que você acha que ela pode contribuir? 

3. A Lei n.º 10.639/2003 tem a sua implantação estimulada nas instituições em que você 

atua? A que você atribui essa situação? 

4. Qual a visão que você tem sobre a forma como a escola e os seus colegas tratam a cultura 

do povo negro da cidade? 

5. A sua prática pedagógica, em alguma medida, contempla elementos da cultura do povo negro 

de São João do Piauí ou da cultura afro-brasileira? Quais atividades você poderia destacar? 

6. Como você lida com elementos culturais diferentes do seu, principalmente se eles se 

referirem a questões religiosas? Essa forma de lidar ajuda ou atrapalha o ensino da 

Cultura Afro-Brasileira? 

7. Observando a sua prática pedagógica, o que você retiraria e o que você reforçaria no 

ensino da Cultura Afro-Brasileira?  

8. Você acha correto que a religiosidade esteja presente quando se trata de ensino da Cultura Afro-Brasileira?  

9. Como você lida, na prática, com a obrigatoriedade do ensino da Cultura Afro-Brasileira, 

sobretudo em se tratando dessa religiosidade? 

10. Qual a sua posição quando dizem que o candomblé e a umbanda são “coisas do diabo”? 

Você acha que isso pode atrapalhar o ensino da Cultura Afro-Brasileira? 

11. Você recebeu alguma orientação da sua igreja no que diz respeito à abordagem da 

religiosidade afro-brasileira na sala de aula? Qual? 

12. Você já teve ou conhece colegas que tiveram problemas na escola ou na igreja por terem 

tratado do candomblé e da umbanda na sala de aula? Qual a sua opinião sobre o assunto? 

13. Você acha que poderia contar com o apoio da escola, das famílias dos alunos ou da igreja 

caso quisesse tratar do candomblé ou da umbanda na sala de aula?  
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APÊNDICE G  

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM OS GESTORES 

 

Entrevistado(a)/Pseudônimo: __________________________________________________ 

Idade: _____________; Escolaridade: ___________________________________________ 

Data/horário: ________________________; Local: ________________________________ 

Escola/Pseudônimo: _________________________________________________________ 

 

1. Você conhece a Lei n.º 10.639/2003? E os professores da sua escola, conhecem?  

2. Você acha correta a iniciativa da Lei n.º 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da 

História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas escolas públicas e privadas de 

educação básica? Em que você acha que ela pode contribuir? 

3. A Lei n.º 10.639/2003 tem a sua implantação estimulada na instituição em que você atua, 

quer seja pelas autoridades educacionais, quer seja por iniciativa sua ou dos professores? 

A que você atribui essa situação? 

4. Qual a visão que você tem sobre a forma como a escola e o sistema de ensino de São João 

do Piauí tratam a cultura do povo negro da cidade ou a cultura afro-brasileira? 

5. Mais especificamente em relação ao professor pentecostal, como ele lida com a 

obrigatoriedade do ensino da Cultura Afro-Brasileira e, em especial, dessa religiosidade? 

6. A sua escola, em alguma medida, desenvolve atividades voltadas à valorização da cultura 

do povo negro de São João do Piauí ou da cultura afro-brasileira? Quais atividades você 

poderia? 

7. Na sua opinião, a sua escola está apta à implantação da Lei n.º 10.639/2003? Por quê? 

8. A sua escola desenvolveu, ou desenvolve, algum planejamento específico objetivando a 

implantação da Lei n.º 10.639/2003? Como os professores reagiram, ou reagem, a ele?  

9. É visível o interesse dos professores de Educação Artística, de Literatura e de História 

Brasileiras em abordar a religiosidade afro-brasileira na perspectiva da Lei n.º 

10.639/2003? E das outras áreas? 

10. Na sua opinião, o posicionamento religioso dos professores da sua escola afeta, ou 

afetaria, a abordagem do ensino da religiosidade afro-brasileira? 

11. Você já teve ou conhece colegas que tiveram problemas na escola por terem tratado do 

candomblé e da umbanda na sala de aula? Qual a sua opinião sobre o assunto? 

12.  Você acha que poderia contar com o apoio da escola ou das famílias dos alunos caso 

quisesse tratar do candomblé ou da umbanda na sala de aula? 
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APÊNDICE H 

TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM OS 

REPRESENTANTES RELIGIOSOS, PROFESSORES E GESTORES 

 

 

CATEGORIA: REPRESENTANTES RELIGIOSOS 

 

 

Entrevistado 1: Abraão, pastor da Igreja Assembleia de Deus. 

 

 

Walter: Como o senhor avalia a presença da Assembleia de Deus no município e no 

Brasil?  

Abraão: Eu estava falando, recentemente, que a presença da igreja num lugar, num 

município, ela transforma pessoas... concluindo, fazendo a conclusão geral, eu exemplifiquei 

a igreja como sendo um hospital de cunho religioso que trata o drogado, trata os viciados, 

trata... não só os viciados em drogas, mas do álcool, do fumo, é... os prostíbulos, as pessoas 

criminosas que foram rejeitadas pela família, pela sociedade... A igreja é esse ambiente que 

resgata essas pessoas devolvendo-lhes os valores que elas pensam que perderam ou que, 

justamente, não têm. 

No nosso Piauí, nós temos 225 municípios, e a Assembleia de Deus está presente em todos 

eles. Foi uma preocupação da nossa convenção, que é o órgão maior que lidera as igrejas 

evangélicas Assembleia de Deus no Estado, chamado de CEADEPI, Convenção Estadual das 

Assembleias de Deus no Piauí. Então quando o nosso pastor presidente assumiu a presidência 

da Assembleia de Deus, em 1993, existia apenas, naquela época, se não me falha a memória, 

114 municípios, vindo depois a ser criados os outros, que chegamos hoje a 225... 224, 225... e 

naquela época, dos 114, só tinha Assembleia de Deus em 70, e logo, logo, foi implantada as 

igrejas Assembleia de Deus nos outros municípios restantes. Quando foram criados os 

demais, a preocupação dobrou para que as Assembleias de Deus chegassem a essas 

localidades. E de fato mudou, mudou a característica, não somente do lugar, mas cada templo 

construído da Assembleia de Deus no lugar ele também representa um cartão postal, porque a 

igreja, chamada de templo, né, quatro paredes, numa sociedade pequena, principalmente nas 

cidades recém-formadas, recém-criadas, elas contribuíram para, não somente abrigar os 

cultos, mas para abrigar reuniões da própria prefeitura, reuniões que eram realizadas nos 
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lugares por não haver nenhum outro prédio público, então como o prédio público, o prédio 

principal que foi construído na recém-cidade formada, criada, emancipada, foi o templo da 

Assembleia de Deus, então ele serviu para abrigar reuniões da sociedade no geral. 

 

Walter: Aqui em São João tem quantos Templos da Assembleia de Deus? 

Abraão: Dentro da cidade nós temos apenas dois, mas funciona quatro, outros dois em salões 

alugados, mas no interior, no município todo, nós temos seis Templos, no interior, então são 

oito construídos e mais dois que funciona alugados. 

 

Walter: Todos com a mesma orientação, ou há divergências, correntes ideológicas, dentro da 

Assembleia aqui no município? 

Abraão: Veja bem, esse oito Templos construídos dentro da cidade, e no interior, eu falo a 

respeito da igreja que eu lidero, que eu sou pastor, a Assembleia de Deus, que nosso 

ministério é “Missão”, mas existe uma outra Assembleia de Deus que o ministério é 

“Madureira”, ela não faz parte da nossa gestão aqui dentro do município. 

 

Walter: Essa proporção é igual ou é menor? 

Abraão: É bem menor, só tem um Templo. 

 

Walter: Em termos de Brasil, essa proporção é parecida? Quem assume o maior papel, a 

Missão ou a Madureira? 

Abraão: Hoje, desde os primórdios a Missão ela é maior né? A Madureira ela migrou, ela 

saiu da Missão, então ela cresceu muito, a Madureira, ela é muito grande no estado do centro 

oeste, sul e sudeste, já no nordeste ela é bem pequena, ela anda lentamente, até determinados 

tempos atrás, ela seguia a mesma linha do pensamento, a mesma doutrina, regra, de fé e 

prática, mas ela vem mudando muito, a Missão também mudou, mas ela mudou mais lento 

com maior lentidão, eu falo dessas mudanças, não mudanças bíblicas, mas mudanças 

humanas, pensamentos, ideologias, costumes e tradições, eu falo nesse sentido de mudança, 

algumas até deixando princípios bíblicos, e seguindo uma linha de raciocínio humano. 

 

Walter: Em termos de Brasil a Assembleia de Deus Missão é a original, aquela montada no 

início do século passado?  

Abraão: Exatamente, montada por Daniel Berger, Bonavring, que vieram dos Estados 

Unidos, chegaram em Belém do Pará e deram início a Assembleia de Deus, ela continua 
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crescendo de maneira extraordinária, claro que tem as suas ramificações. 

 

Walter: Então em termos de Brasil existem duas correntes principais, a “Missão” e a 

“Madureira”, existiria uma outra corrente?  

Abraão: Sim, existe, essas outras correntes elas são chamadas de ministérios locais, mas que 

a maioria delas mesmo sendo de ministérios locais, ela é ligada à “Missão”, ela se tornou uma 

igreja independente, que ela é ligada à “Missão” porquê? Porque além de nós termos uma 

Convenção Estadual, nós temos uma Convenção Nacional, que é chamada de CGADB 

(Comissão Geral das Assembleias de Deus no Brasil), e todas as Convenções que funciona 

nos Estados elas têm por obrigação pra serem legais, de serem ligadas à CGADB, cadastradas 

na CGADB, porque a CGADB é o órgão maior, nacional das Assembleias de Deus no Brasil, 

daí cada Estado tem a sua Convenção própria, e as vezes uma cidade grande, de porte muito 

grande existe... ou Estado brasileiro que existe duas ou três Convenções, das Assembleia de 

Deus, ou seja, são Assembleia de Deus com ministérios diferenciados, no entanto, ela é ligada 

a Convenção Geral, então funciona normalmente, embora ela seja, por exemplo, a Assembleia 

de Deus ministério “Missão”, ela é a geral, mas nós temos a Assembleia de Deus ministério 

“Ipiranga”, lá em São Paulo, no bairro do Ipiranga, então ela levou o nome ministério 

“Ipiranga”, pra identificar que ela fica no bairro do Ipiranga, no entanto ela é ligada a 

Convenção Geral, que lá no final ela deixa de ser “Ipiranga” e continua sendo “Missão”, 

Ipiranga só pra identificar o bairro de onde ela existe, aí o que acontece? Ela funda uma filial 

fora do Ipiranga, digamos lá em Osasco, lá ela vai levar o nome “Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga” porque ela está ligada a Sede do Ipiranga, que a 

Sede do Ipiranga está ligada a Convenção Geral, embora ela seja do Ipiranga, mas ela é 

“Missão”.  

 

Walter: Quais as principais ações da igreja que o senhor destacaria no âmbito municipal 

e nacional? 

Abraão: Nós temos várias ações, a principal delas é ação social, a Assembleia de Deus ela 

exerce uma ação social, não somente dentro da igreja, mas essa ação social ela é fora da igreja 

também, como, no tratamento de drogados, da recuperação, temos casas de recuperações, nós 

temos também distribuição de cestas básicas de alimentos, a Assembleia de Deus hoje ela tem 

Faculdade própria pra formação, não somente da pessoa religiosa, mas de qualquer outra 

pessoa que queira estudar né... Teologia, ou dentro da própria faculdade, outras disciplinas e 

outros é... cursos, enfim, então abrange, é um leque muito grande que existe dentro da 
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Assembleia de Deus, pra ações sociais. 

 

Walter: Então as principais ações, estão na área da ação social? 

Abraão: Sim. 

 

Walter: Tanto no município como no nível nacional 

Abraão: Sim. 

 

Walter: Como o senhor avalia a influência da igreja sobre os fiéis? 

Abraão: Cada pessoa que ela adere à uma religião, seja ela cristã, seja não cristã, seja ela 

monoteísta ou politeísta, eu creio que a pessoa adere com uma convicção, já com uma 

convicção, uma convicção de seguir aquilo ali, dificilmente uma pessoa adere à uma religião, 

sem ela ter o mínimo de conhecimento daquela religião, existe um número bem baixo de 

porcentagem de pessoas que vão à uma determinada igreja unicamente porque viu o prédio 

bonito né... então o prédio é bonito, chamou a atenção, a pessoa diz assim “não eu vou ser 

crente daqui, porque o ambiente é favorável”, mas a intenção da igreja não é simplesmente 

isso, dar uma boa comodidade às pessoas que a visitam. A intenção da igreja é levar o 

espiritual para a alma da pessoa, porque todo o ser humano, ele tem uma essência espiritual de 

Deus, porque ele é tricotômico, ele é formado de corpo, alma e espírito, então o espírito é a 

parte que clama pelo divino, essa parte que clama pelo divino, ela fica insaciável e ela só é 

saciada mediante ouvir a palavra de Deus e é na igreja em que essa pessoa vai ouvir a palavra 

de Deus. Então a mudança começa aí, né? A transformação, e é óbvio que toda pessoa que ela 

pertence a uma denominação, seja ela evangélica, ou não, a gente percebe a mudança na 

pessoa, então a pessoa, ela muda... não vai mudar a sua característica, mas vai mudar a sua 

posição, vai mudar o seu pensamento, vai mudar o seu rumo, a sua forma de agir, a sua forma 

de ser... Então é isso que o trabalho da igreja é fundamental na vida da pessoa.  

 

Walter: Então seria correto afirmar que existe, de fato, uma influência sobre os fiéis no nível 

comportamental, no nível atitudinal, mental... 

Abraão: Existe, sim, uma mudança, uma influência... A igreja ela tem que influenciar, se ela 

não influenciar, então ela não é igreja, ela deixa de ser igreja. 

 

Walter: É uma atitude intencional?  

Abraão: Intencional, de influenciar a pessoa a mudar de comportamento, a mudar de vida, 
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tem que existir... até porque é um ensinamento bíblico do próprio Cristo, Jesus disse assim: 

“se o vosso proceder não ultrapassar a dos escribas e fariseus, estão fazendo tudo errado”, né? 

Então tem que influenciar, tem que haver essa influência. 

 

Walter: Como o senhor avalia a relação da Assembleia de Deus e dos fiéis com outras 

religiões, inclusive em relação com a umbanda e com o candomblé? 

Abraão: Com muito respeito, a Assembleia de Deus, ela avalia, não somente com a Umbanda 

e o Candomblé, mas com todas as outras, com muito respeito e também com muito cuidado. 

A questão de você respeitar não é simplesmente você dizer que concorda, não é? Que 

concorda com determinadas outras religiões, principalmente o Candomblé, a Umbanda, a 

Macumba, a Magia Negra e outras, outras fontes. O respeito é a palavra-chave. A 

concordância, aí vai partir dos princípios bíblicos. 

 

Walter: Como o senhor avalia a relação dos fiéis com essas outras religiões, sobretudo em 

relação à umbanda e o candomblé? 

Abraão: A igreja, ela é formada por uma massa heterogênea, como se diz, “cada mente, uma 

sentença”. Nem todos os fiéis conseguem entender o ponto de vista certo pra eles conviverem 

em harmonia. Então existem aqueles que se excluem, não é? Se apartam literalmente das 

pessoas que seguem essas outras religiões e começam até a falar mal, o que não é correto, de 

forma alguma, eu não aceito esse tipo de comportamento. Mas existem pessoas que são 

pessoas tidas como fanáticas, eles fanatizam demais a sua crença e começam a desdenhar do 

outro. O que eu entendo é que, cada pessoa, pra ele falar de “A” ou de “B” ele tem de ter 

conhecimento, não só conhecimento próprio, empírico, mas conhecimento de profundidade, 

de estudo, de busca, de saber pra poder você dar um veredito, mas existe, sim, um 

relacionamento não muito amigável, posso assim dizer, entre fiéis com pessoas que pertencem 

a outras religiões. Existe uma rivalidade. 

 

Walter: No nível dos sacerdotes, dos pastores e no nível das religiões, das representações 

institucionais das religiões, o senhor vê essa mesma situação? 

Abraão: Em alguns, sim, eu vejo também em alguns, que não querem se misturar, não 

querem fazer parte da mesma sociedade, não querem fazer parte do mesmo grupo: “Não, 

fulano está lá, eu não vou estar”, entendeu? “Eu não comungo da mesma fé, eu não comungo 

do mesmo sentimento, da mesma...” sabe? Eu discordo desse tipo de comportamento.   
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Walter: Há, por parte da igreja e/ou do senhor, alguma orientação específica aos fiéis 

em relação aos conteúdos culturais presentes na cultura brasileira e local oriundo do 

Candomblé e da Umbanda? 

Abraão: Sim, há sim. Há orientação. 

 

Walter: Que tipo de orientação? 

Abraão: Veja bem, em todas as culturas existem algo que diverge muito da Bíblia sagrada, 

dos costumes cristãos, da ética e da moral cristã. E como quase todos os evangélicos, menos 

aqueles que já nasceram no cristianismo evangélico, eles trazem raízes não somente do 

candomblé, da umbanda, do espiritismo, do catolicismo, que é uma religião cristã, mas que 

tem alguma divergência concernente à doutrina, a dogmas, a ensinamentos, que depois vem a 

se chocar, então há uma orientação. Nada mais verdadeiro do que eu aceitar uma pessoa que é 

extremamente católica como meu amigo porque eu sei que eu vim de lá. Se eu vim de lá 

porque que eu vou rejeitar ele? Se eu era também um católico praticante, porque eu vou 

desdenhar dele também agora? Então a minha função é orientá-lo naquilo que eu penso e que 

a Bíblia sagrada diz que ele está errado e convencer ele a mudar. Esse é o papel verdadeiro da 

igreja, não somente com o católico, mas do espírita, daquele que pratica o candomblé, a 

macumba, enfim, todas as religiões, eu tenho que tentar provar biblicamente que em 

determinado ponto ele está certo e em determinado ponto ele está errado e isso com muita 

sabedoria, com muita humildade e com muito conhecimento e base bíblica acima de tudo. 

 

Walter: Então a orientação específica que a Assembleia de Deus, enquanto instituição 

religiosa, e o senhor fazem seria em relação à condução espiritual... 

Abrão: Sim, a condução espiritual verdadeira. 

 

Walter: Isso inclui os conteúdos culturais num ambiente mais amplo das práticas sociais? 

Abraão: Sim, estariam. Porque veja bem, lá da Umbanda, da macumba, ou da África, que nós 

estamos aí, nos vimos no início a lei que foi sancionada pelo presidente, que as culturas afro 

têm que estar inseridas dentro da escola, e aí vem a capoeira, né? Vem outras, outras culturas, 

em forma de dança, em forma de esporte, até, que às vezes ferem a alma do cristianismo por 

não está inserida na Bíblia. Se nós formos procurar raiz dessas culturas, de onde partiu, 

porque partiu, nós vamos encontrar que ela partiu de uma entidade, de uma determinada 

entidade pseudoexistente e que protege o grupo de pessoas e é aí onde foge da adoração do 

verdadeiro Deus e é nesse sentido que a igreja tem o papel de orientar os fiéis a observar e a 
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crer ou não crer nessas... na cultura. 

 

Walter: Deve haver diversos fiéis da Assembleia de Deus que trabalham como professores. 

Para esses fiéis, há alguma orientação específica em relação ao tratamento que eles podem dar 

aos conteúdos da cultura negra na sala de aula, sobretudo em se tratando de candomblé e 

umbanda? 

Abraão: Há sim, há. Inclusive, tudo aquilo que é paralelo, que imita, ele deve ser substituído, 

por exemplo, se na escola, um professor evangélico está na sala de aula e a direção da escola 

coloca para aquele professor evangélico que ele tem de fazer algo concernente ao candomblé, 

a umbanda, digamos um culto afro dentro da umbanda, ou do candomblé para os alunos, 

simplesmente ele vai substituir pelo religioso da sua igreja, entendeu. Então é esse, é o papel 

do professor. Ele não vai excluir a aula religiosa, mas ele vai substituir por causa da crença 

dele, porque se ele for fazer, ele sendo um professor evangélico, e ele for fazer aquilo que a fé 

dele é contrário, ele estará ferindo os princípios bíblicos, religioso e também da sua igreja, 

então com todo cuidado ele pode substituir. Inclusive, agora na celebração da semana santa, 

nós tivemos uma professora da nossa igreja, a Assembleia de Deus, que a diretora, a direção 

do colégio disse que era pra fazer a celebração da páscoa, da Semana Santa e tal, que os 

cristãos, fazem, e eu fui convidado a dar uma palestra lá e a direção da escola aceitou 

totalmente ser realizado da forma da Assembleia de Deus e lá nós tivemos a leitura bíblica, 

concernente à Pascoa, no livro do Êxodos, no capítulo de número 12, a maneira, o porquê da 

Pascoa, porque foi criada, e foi explicado e os jovens da Assembleia de Deus, que eram 

alunos daquele colégio, participaram, fizeram encenação e cantaram hinos ou músicas cristãs, 

evangélicas e foi bem sucedido. Então deve haver uma substituição. 

 

Walter: O senhor já participou de maneira mais especifica de algum processo de substituição 

que um professor teria feito? Como aconteceu? Que elemento seriam substituídos?  

Abraão: O professor, zelando pela sua fé, ele, essa substituição não pode ser feita de livre e 

espontânea vontade do professor, porque existe um cronograma no colégio a ser cumprido, 

então essa substituição tem de ser em pleno acordo com a direção da escola... em pleno 

acordo com a direção da escola. Se a escola aceitar, o professor substitui, se a escola não 

aceitar, ele pode, sim, dar uma aula de cunho cultural daquele tema, daquele assunto e 

explicar normalmente como é, como ele entende, e no final ele pode dar o ponto de vista, 

positivo ou negativo dele, e mostrar o outro caminho, o outro lado da história, mas ele é um 

professor, ele tem que estar ali pra cumprir o que a escola determina, ele não tem autonomia 
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própria de mudar... tem que ser através da direção do colégio. 

 

Walter: Essa, então, é uma orientação que o senhor dá aos professores que são fiéis da 

Assembleia de Deus? 

Abrão: Sim.  

 

Walter: Os fiéis procuram o senhor para buscar orientações quanto à relação que podem ter 

com os conteúdos da cultura negra inclusive o religioso? E os professores, em especial, fazem 

o mesmo? 

Abraão: Sim, fazem, até porque, professor, eu não sei se o senhor sabe, eu tenho menos 

tempo do que o senhor aqui em São João, né? Eu só tenho um ano... só tenho um ano e lidero 

um grupo de aproximadamente, aí, quinhentas, seiscentas pessoas chamadas de fiéis da 

Assembleia de Deus, mas pelo que o senhor, eu acredito que pelo o que o senhor já percebeu, 

São João do Piauí é uma cidade onde temos um grande número de negros, né, e isso em todas 

as entidades e dentro da igreja não é diferente, então esses negros eles têm, sim, a sua cultura 

e queira ou não queira, eles prezam pela sua cultura, eles defendem a sua cultura, inclusive 

aqui, em São João do Piauí, existem grupos quilombolas e dentro desses grupos nós temos 

fiéis. A igreja Assembleia de Deus está implantada nas regiões e nas localidades quilombolas 

do município de São João do Piauí, então é uma convivência muito sadia, até porque o negro 

está infiltrado dentro da igreja, e nós não somos exclusivistas, até porque a Bíblia diz que 

Jesus veio salvar pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Cor da pele não importa, não é? 

O que importa é a alma do ser humano. 

 

Walter: Há alguma orientação da igreja para que os pais apoiem a resistência dos professores 

pentecostais em tratar da influência do candomblé e da umbanda na cultura brasileira?  

Abraão: Sim. É um princípio bíblico de Provérbios, capítulo 22, versículo 6 que diz assim: 

“ensina a criança no caminho em que ela deve andar, para que, quando ele envelhecer, não 

possa desviar-se dele”, então é papel dos pais, não é, incentivar e ensinar a criança em toda a 

área espiritual, mostrando os pontos positivos e os pontos negativos, não somente os positivos 

da sua vida cristã e os negativos das outras culturas. O que não é certo, o que não é correto, 

tal, tal, porque a criança é influenciada não somente pelo aquilo que ouve, mas principalmente 

por aquilo que vê. Então se uma criança de cinco anos, seis anos, ou quatro anos está lá no 

colégio, no pré-escolar, e ele vê a cultura afro sendo disseminada de forma a alargar lá no 

colégio, ela vai chegar em casa e ela vai confundir, tentar confundir a cultura afro com a 
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religiosidade. Então é papel fundamental dos pais ensinar os filhos e isso a igreja também 

trabalha de forma direta, incentivando os pais a ensinar os seus filhos. 

 

Walter: O que o senhor acha da Lei 10.639/2003? 

Abraão: Eu acho boa, agora a gente tem de filtrar. Da mesma forma como nosso colégio nós 

temos uma disciplina de História Geral e outra de História do Brasil, que é a história de tudo o 

que aconteceu no nosso mundo, no nosso país, e também no mundo, a História Geral, história 

dos grandes vultos heroicos, do que aconteceu, das grandes conquistas, conquistas através da 

guerra, através da espada, eu acredito que também estudar as culturas de cada povo é 

interessante, é de fundamental... eu apoio esse tipo de... a lei, né, mas é preciso filtrar muitas 

coisas, até porque se nós estudarmos sobre como Napoleão Bonaparte venceu, como foi, 

conquistou, como é... Péricles, como os grandes reis da história antiga, Nabucodonosor, os 

faraós conquistaram o mundo, Alexandre o Grande, se nós olharmos pela Conquista nós 

vamos dizer que eles foram grandes heróis, mas se nós olharmos pela violência nós vamos 

banir da sala de aula, não, não pode não porque eles mataram muita gente mataram foram 

cruéis, cortaram a cabeça de gente, degolaram, enfim, se nós levarmos por esse lado, nós 

vamos ver aí uma carnificina que não tem contagem, mas se nós olharmos pra o lado da 

conquista, nós vamos levantar a bandeira e dizer que esses homens foram heróis. Da mesma 

forma a lei que foi aprovada para inserir o ensino da religião, da cultura africana na sala de 

aula, nós temos de filtrar aquilo que é bom para nós, o conhecimento, e aquilo que não é deixa de 

lado, mas apoio, sim.  

 

Walter: No que diz respeito à política, como o senhor avalia a participação da Assembleia de 

Deus a qual pertence? 

Abraão: Isso política da forma partidária?  

 

Walter: Sim, política partidária. 

Abraão: Veja bem, todos os membros da igreja, eles são eleitores, nós somos brasileiros né, e 

presamos por cumprir a lei, a Constituição, e nós apoiamos sim a política de uma maneira 

sadia, inclusive nós tivemos candidatos à vereador da nossa igreja, crente da igreja lá, 

membro fiel da igreja. Não foi eleito, só que nós presamos pela sinceridade, honestidade e, 

acima de tudo, a clareza da coisas, incentivamos que a pessoa não deva se corromper, 

ensinamos que um fiel da igreja não deva vender o seu voto, porque o voto ele é livre, e 

também ensino na igreja, eu como líder, como pastor, eu ensino que não deve haver uma 
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política diferenciada, ou seja, uma defesa de uma candidato. Se você vota em A, fique calado 

e vote em A, não condene quem vota em B, e não parta para a política corpo a corpo, deixa 

isso pra o candidato fazer né, então esse é o nosso papel, e nós presamos por uma campanha, 

limpa, honesta, transparente. 

 

Walter: Na percepção do senhor, os fiéis fortalecem o avanço político da igreja e do 

pentecostalismo na política? 

Abraão: Eu sim, eu concordo que a igreja exerce esse papel, ela tem uma grande força de 

mudança, até porque digamos que numa igreja como Assembleia de Deus, em São João do 

Piauí, que temos aí uma faixa de seiscentos fiéis, desses seiscentos fiéis, digamos que tenha 

quinhentos votantes, se ao pastor, ele tem uma liderança e ele tem o apoio de oitenta por cento 

dos fiéis da igreja, e ele pendeu... bastou ele dizer assim: “irmão vamos votar, apoiar fulano 

de tal”, quatrocentas pessoas vão votar nessa pessoa, então a igreja tem um papel fundamental 

na política, sim, pra decidir determinada coisa, determinada função. Eu acho, eu acho, só 

completando aqui, eu acho que os políticos eles deveriam olhar com bons olhos para as 

igrejas, porque a igreja é um grupo de pessoas lideradas por um líder, que esse líder tem um 

poder de voz, tem autonomia pra decidir determinadas coisas. Então digamos, se um vereador 

aqui na cidade é eleito com oitocentos votos e ele sabe que a igreja tal tem trezentos votos 

seguro, que o líder defende aqueles voto ali, ele deveria olhar com mais cuidado, prestar mais 

atenção para a igreja, não no sentido de comprar à igreja, de forma alguma, a igreja é 

invendável... não se deve fazer isso, mas de uma maneira social ajudar, ajudar de uma 

maneira social aprovando uma Lei, né, ou coisa semelhante. Dando um título, um título de 

reconhecimento para a igreja, fazendo a igreja como sendo uma entidade pública, de 

reconhecimento público no lugar, no município, são essas coisas, assim, fundamentais que os 

políticos deveriam olhar com mais cuidado para a entidade evangélica.  

 

Walter: Na opinião do senhor, o avanço no campo da política pode causar problemas entre a 

Assembleia de Deus e o Estado brasileiro, já que ele vem estimulando a difusão da cultura 

afro-brasileira, inclusive na escola? 

Abraão: Não, eu não vejo nenhum perigo, até porque os fiéis, digamos assim, eles são bem 

orientados, e eles têm um livro chamado de Bíblia, que é o guia prático deles. Então eu não 

vejo que a política, que a política e essa influência africana vai atingir a igreja, de forma 

alguma, eu acho que vai fortalecer, porque eles vão ter mais tempo e vai ter mais 

oportunidade de conhecer a cultura afro.  
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Walter: Numa situação de um possível avanço político e por orientar os fiéis a partir de 

determinados pressupostos e comportamentos morais, a igreja poderia inibir a cultura africana 

ou afro-brasileira?  

Abraão: Olha só, se fosse decretado algum decreto de lei, porque o nosso país, o nosso 

município, ele é regido pela lei maior, que é a Constituição, e na Constituição brasileira existe 

vários artigos que... nós somos livres. É livre o poder de culto, de cultuar, de todas as religiões 

cultuarem no Brasil. Agora se existir uma Lei municipal, determinar política que vá interferir 

diretamente na educação, seja ela municipal, estadual ou federal, a lei, aí eu creio, sim, que 

vai haver um choque, vai haver um choque, por quê? Porque se ela se torna lei, se torna 

obrigatória, tornando-se obrigatória, eu vou me esquivar e eu me esquivando eu não vou fazer 

parte, aí vai haver um choque sim, nesse sentido, do contrário não vejo que vai haver não.  

 

Walter: O senhor vê a possiblidade de ser elaborada uma Lei que promovesse essa inibição? 

Caso acontecesse, como o senhor avaliaria uma posição nessa ordem? 

Abraão: Eu acredito que pode acontecer, porque nós estamos vendo no nosso País tantas leis 

acontecendo que nós nem imaginávamos né? Então, eu não duvido de não acontecer, aí eu 

acredito que o papel da igreja seria também se manifestar né? Todos nós temos o direito de se 

manifestar pacificamente, e fazer uma reunião, ir até a Câmara, se manifestar contra o projeto, 

se for uma lei que vai prejudicar os fiéis, que vai prejudicar a igreja, que vai prejudicar as 

pessoas no seu relacionamento cultural, social, então a igreja tem o papel de se manifestar, 

então acho que pra inibir seria a manifestação da igreja né, nesse sentido. 

 

Walter: Se algum legislador propusesse uma lei que inibisse, que proibisse o ensino 

religioso, o ensino da cultura africana ou afro-brasileira, o senhor enquanto membro da igreja, 

enquanto pastor, orientaria o protesto contra este pensamento, essa lei? Mesmo que fosse 

realizado por um membro da Assembleia de Deus? 

Abraão: Sim, que a cultura africana viesse a ser implantada para que o povo viesse a ter 

conhecimento, porque nós temos que ter conhecimento de tudo que existe no planeta. E de 

que adianta proibir uma coisa dessa, uma lei dessa numa sala de aula, se a internet tá aí 

jogando pra nós, dentro da nossa própria casa? O mundo está dentro de casa, então eu vejo 

que o raciocínio seria um pouco arcaico, igual a questão... veja bem, a questão do 

homossexualismo, e aqui é outra coisa totalmente diferente. A questão do homossexualismo, 

nós sabemos que essa questão de gênero né, da pessoa ser homem e dizer que tem um espírito 

feminino dentro dele e ele querer jogar esse espírito pra fora, se expor pra toda humanidade 
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saber, isso é contrário a Bíblia, é contrário à sociedade. Não é o nosso costume, nós não 

lidamos com isso. Aí era uma coisa que nós não devemos aceitar de forma alguma, né? Mas 

uma cultura que vem arrastando há milhares e milhares de anos, é um povo que nasceu, foi 

criado por Deus né? Eles foram implantado na sua terra né, e fazem tudo aquilo ali, eu acho 

que todos nós devemos ter conhecimento disso, não é porque eles moram em outro continente 

que eles devem ser banido do resto do mundo, até porque o negro, o africano, aí eu lhe 

pergunto: por que que somente o negro existe, e tem essa discriminação? Porque os outros 

demais países né, o amarelo, o branco, os europeus, os franceses, enfim, eles vêm pra o Brasil, 

vem pra nossa cultura, traz a nossa cultura, nós até aprendemos a língua deles, inserimos na 

sala de aula o idioma deles e aceitamos com toda facilidade... e porque não aceitamos do 

negro, já que na África existe mais de seis mil idiomas e dialetos? Por que não pegamos um 

dialeto desse e inserimos também na sala de aula? Será que nós não estamos discriminando o 

negro só por ele ser africano? Já pensou se na África, vamos mudar, é... os moradores pegar 

todos os moradores da África e colocar na Europa e pegar todos da Europa e colocar na 

África, será que esse... mudando será que agora os europeu ia ficar ia ser discriminados? 

Então eu tenho esse pensamento né, que a discriminação ela está dentro de nós e eu não 

concordo muito com isso não. 

 

Walter: O senhor já presenciou, ou mediou, alguma situação de conflito clássico bem 

aparente no âmbito da sala de aula, das relações de fiéis ou de pais com professores das 

escolas daqui de São João a respeito da questão da religiosidade e da cultura afro brasileira? 

Abraão: Não, eu nunca presenciei, nunca tive essa notícia. Eu fui professor de Sociologia, 

História, Geografia e Filosofia no Ensino Médio, na cidade de Júlio Borges, no Sul do Estado 

do Piauí, por teste seletivo do Estado. Lecionei no primeiro, segundo e terceiro ano, e 

principalmente na História, quando havia aula de História, sobre religião, que entrava a 

questão do protestantismo, do “luterismo”, ou seja, da Reforma Protestante, que está lá no 

livro de História, existia, sim, um choque... um choque por quê? Porque o catolicismo ele não 

quer acreditar de forma alguma que Lutero... ele foi ... um reformador! Não, eles não olha 

para a reforma de Lutero, eles olham para o levante de Lutero contra a Igreja Católica. Na 

mente deles o Lutero foi um herege, foi um infiel, né? E eles não olham! E por que que eles 

não olham para o ato heroico de Lutero pra ele mostrar a verdade? Eles não olham por quê? 

Porque eles não têm conhecimento. Eles não têm conhecimento do catecismo católico e não 

têm conhecimento da Bíblia. Então eu sigo uma religião simplesmente nominal, que eu não 

tenho conhecimento dos dogmas, das tradições desta religião, da cultura desta religião, do que 
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eu posso fazer, do que eu não posso fazer... Eu defendo o nome “religião” e é por isso que 

existe esse choque, se a pessoa conhecer literalmente, ela vai ter outra visão da coisa. Então, 

aqui em São João eu não tenho conhecimento de que houve esse choque, se está havendo este 

choque, até porque nenhum professor evangélico ainda chegou a mim, ainda não chegou a 

mim pra falar sobre isso, então eu não tenho conhecimento. 

 

Walter: Eu agradeço muito o senhor pela boa vontade em responder as perguntas. 

Abraão: Muito Obrigado, e me coloco à disposição.  

 

 

Entrevistado 2: Isaac, representante da Congregação Cristã do Brasil. 

 

 

Walter: Como o senhor avalia a presença da Igreja no município e no Brasil? 

Isaac: Ela é de uma grande importância, vamos dizer assim, uma vez que a gente trabalha, 

principalmente, a questão da igualdade, e além da igualdade a gente trabalha a questão que, 

ela é uma linha da palavra, a questão de não fazer acepção, é tanto que a Congregação ela não 

se expõe tanto que nem as demais, assim questão de programas de rádio, e tudo mais, porque 

ela é uma linha que ela trabalha, uma linha de um fundamento que não venha, é... denegrir a 

imagem de ninguém, nem ser contra “A” nem contra “B”, porém ela tem a sua doutrina, 

baseada na... uma doutrina apostólica, né? Baseada naquilo que a Bíblia refere, 

principalmente no Novo Testamento, na linha dos apóstolos, então ela fundamenta muito isso. 

Eu trabalhei alguns anos na linha da adolescência e a gente trabalhava muito a questão do 

respeito, desde pessoas que sejam membro, como aqueles que não são, também, ou que seja... 

ainda que pessoas que tenham algum tipo de vício, em vez de se criticar, ajudar. Então ela tem 

essa linha de trabalhar a questão de tirar das pessoas um peso que em vez de dar uma 

dignidade acaba trazendo pra aquelas pessoas uma grande ruína pra sua própria vida, então ela 

tem essa linha de trabalho. Na região aqui, ela tem crescido muito, mesmo não fazendo 

propaganda, mesmo não se expondo em movimentos, mas através mesmo, assim, da linha que 

ela trabalha ela tem crescido muito e tem... de uma forma geral eu posso dizer que ela tem 

ajudado muitas pessoas... muitas pessoas, independente de condição, de cor, ela tem, assim, 

feito das pessoas reconhecer a valorização da sua própria vida, porque a pessoa quando ela tá, 

jogada, aí, são poucos que chegam pra dar a mão, né? Então, nessa linha de pensamento e de 

atuação a gente tem trabalhado muito isso. Os nossos líderes com as pessoas que faz parte da 
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linha de frente, a questão que nós chamamos da evangelização. Então, na nossa região, hoje, 

praticamente quase todos os municípios nós temos, como nós chamamos, a obra de Deus 

nesses municípios pra que alguém possa precisar de uma atuação, precisar buscar alguma 

coisa de Deus, tá lá sempre a Congregação com suas portas abertas. 

 

Walter: Aqui no município são quantas igrejas? 

Isaac: Precisamente eu não sei te dizer quantas, nós trabalhamos assim, a que nós 

administramos, eu faço parte da Central, nós temos um centro administrativo, então aqui nós 

administramos trinta e quatro igrejas. 

 

Walter: Essas trinta e quatro igrejas estão no município de São João? 

Isaac: Não, dentro de São João mesmo nós temos quatro, a central aqui na Avenida, temos 

uma aqui no Bairro Vermelho, temos outra no bairro Vila foca, e temos uma aqui no Alto 

Sertanejo. 

 

Walter: São todas vinculadas à sua central administrativa? 

Isaac: Todas dependem do nosso CNPJ. 

 

Walter: Existem vertentes diferentes da Congregação Cristã no Brasil? 

Isaac: Não, recentemente há uns seis anos, cinco ou seis anos atrás houve uma divisão, ou 

seja, a Congregação ela passou cem anos, cem anos sem acontecer isso, mas como é bíblico, 

tá na Bíblia isso aí...essa questão, então fez cem anos... teve um dos membros que ele acabou 

né, saindo fora da doutrina que a Congregação aplica, segue, aí houve sim esse 

desmembramento, porém a Congregação  mesmo não aceitou isso, ele teve que criar outra 

igreja lá, tanto que acho que a igreja dele passou a ser Congregação de [...] Jandira, 

Congregação Cristã de Jandira, mas não tem nada a ver, ela não tem vínculo assim... em nada, 

nada, nada, até os hinos, os louvores são diferentes, houve a necessidade de ser reformulado 

estatuto e tudo, tudo pra tirar um vínculo, tanto que os membros que são de lá, eles não são 

contados como membros da Congregação Cristã no Brasil. 

 

Walter: Aqui no município existe essa Congregação de Jandira? 

Isaac: Não, aqui nós não temos, foi em São Paulo, pra lá mesmo. 

 

Walter: Aqui no município temos quatro igrejas da Congregação Cristã no Brasil, todas 
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vinculadas à sua Central? 

Isaac: Todas são oficializadas, com nomes dos líderes e relatórios tudo, assim porque além 

dessas igrejas oficializadas nós temos outras salas, que nós chamamos de salas de oração, que 

elas acontecem cultos, mas elas não são, ainda, oficializadas, pra nós oficializada é quando a 

gente é... indicado, apresentado um líder praquela igreja, e ele passa a assumir aquela igreja 

interinamente, então nós temos outras salas mas não são oficializadas, são onde atende cultos 

pras comunidades, mas assim a gente não conta, aqui no caso nó temos uma no Joaquim 

Lopes, mas essa aí não conta ainda como uma igreja oficializada, são somente cultos lá que 

são atendidos.  

 

Walter: Qual a sua função na igreja? E como ele está na hierarquia da Congregação Cristã? 

Isaac: Na Congregação nós temos a hierarquia assim, nós temos os Anciães, a gente defere 

das outras questões de nomes, as outras chamam de Pastores na Congregação chamamos de 

Anciões, do Ancião aí vêm Cooperadores, dos Cooperadores vêm Cooperadores de jovens, 

isso na linha da palavra, na linha do atendimento que nós chamamos da “obra da piedade” , 

que são pra cuidar dos necessitados, fazer um trabalho voltado pra aqueles que precisam, aí nó 

temos os Diáconos e as irmãs da obra da piedade, dentro desse papel eu estou abaixo dos 

Anciões eu sou um Cooperador, Cooperador do Ofício Ministerial, que tem o Cooperador do 

Ofício Ministerial e tem o Cooperador de Jovens que é aquele que cuida dos jovens, então eu 

sou Cooperador Oficial, na ausência dos Anciões sou eu que respondo. 

 

Walter: A pregação também o senhor faz, atende as pessoas, atende e aconselha seus fiéis... 

Isaac: Exatamente, na realidade na Congregação a responsabilidade dos cultos, por exemplo, 

eu sou Cooperador da igreja central, então a responsabilidade do atendimento dos cultos é 

minha, tendo um Ancião passa a ser pra ele, porém como eles... cada um tem uma região pra 

atender então a responsabilidade do culto é minha, tendo um Ancião fica ele né, porque ele é 

na hierarquia ele é um líder maior na igreja, então tendo ele a gente fica em paz, não tendo 

sou eu, e a mim cabe não tendo Ancião aconselhar, ensinar, exortar né... e pregar a palavra, 

porque nós temos, nós somos o ministério da palavra, então a gente tá dentro... incumbido 

dessa responsabilidade aí. 

 

Walter: Quais as principais ações da Congregação Cristã no Brasil que o senhor destacaria no 

âmbito municipal e nacional? 

Isaac: Na realidade a Congregação, vamos dizer assim, ela não trabalha essa questão de... eu 
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vou usar uma palavra aqui meia grosseira de “aparecer”, ela trabalha mais em oculto, como 

diz palavra lá que o próprio Senhor Jesus ele falo assim “quando ofertais, dê com a tua direita 

para que a tua esquerda não veja”, então dentro dessa linha nós trabalhamos essa questão, 

primeiro que eu acho que é fundamental, reitero as minhas primeiras palavras é... a questão do 

Evangelho, ou seja, a questão do esclarecimento da ajuda as  pessoas, eu acho que é uma linha 

que se... principalmente hoje os pais, as mães, as famílias, trabalhasse muito isso com os 

filhos talvez nós não teria tanto ...vandalismo, tanto crime, tanta iniquidade no nosso País, até 

mesmo no mundo, porque nós percebemos que a ausência de Deus nas famílias ela tá sendo 

muito grande, ou seja, as crianças nascem, crescem, e os pais não sentam com os filhos, com a 

família, a família não se reúne pra expor pros filhos que existe um Ser Supremo, então as 

crianças elas crescem e acabam tomando outros caminhos que depois o pai e a mãe não tem 

mais condição de reverter essa situação, ou seja, não tem mais domínio, nós da Congregação 

nós já trabalhamos essa questão, da obediência, então o trabalho mesmo voltado que nem 

algumas ONGs, Empresas, Instituições que trabalham já essa linha bem diretamente, nós não 

temos, pra o público geral, nós temos pra nosso público, aí a gente trabalha que é justamente 

essa questão que acabei de falar à respeito da “obra da piedade”, ela é justamente pra dá um 

atendimento a esse povo, à essa irmandade que as vezes deu enferma, não teve condição de 

trabalhar, então temos lá esses irmão, essas irmãs, e temos também ajuda através da 

irmandade, a gente passa pra irmandade as necessidades, e ali é feito... nós chamamos de 

“coleta”, pra esse fim, pra esse atendimento, então o que nós trabalhamos mais forte, não é 

bem assim bens materiais, a gente trabalha mais a questão da transformação, da transformação 

e da conduta das pessoas.  

 

Walter: Como o senhor avalia a influência da Congregação Cristã no Brasil sobre os fiéis?  

Isaac: A Congregação é até tida como uma igreja rígida, de uma doutrina mais severa. É 

porque a gente tem, vamos dizer assim, umas regras pra serem obedecidas. Quando alguém 

quebra essas regras, ele deixa de ter a liberdade que os demais têm. Então, assim, ela é muito, 

ela trabalha muito forte essa questão de ter um certo, vamos dizer assim, uma certa 

valorização sobre aquilo que é ensinado. Quando alguém desrespeita, ou acaba transgredindo, 

aí ele acaba sofrendo as penalidades, né? Assim, não diretamente pela igreja, vamos dizer 

assim, em parte sim, mas em parte não. A própria pessoa, como ele foi criado, quando eu digo 

criado, assim, dentro dos ensinamentos e da doutrina da igreja, ele mesmo já é consciente 

quando ele pratica um ato, lá, que fere as normas da igreja, a própria pessoa, ele acaba 

mesmo, né? Se afastando porque ele sabe que a igreja, ela não, não aceita esse tipo de coisa. 
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Então ela é muito firme, assim, nos seus objetivos e trabalha essa linha muito forte com os 

seus membros, a questão da fidelidade, e do temor e a obediência a Deus. Ela não fora, ela 

não sai muito, ela não é muito liberal. A Congregação ela é meia fechada, assim, porque a 

gente entende que você tem que ter objetivos na vida. Se você entra, se você vai fazer um 

curso, uma coisa, o seu objetivo é concluir aquele curso com êxito no final e pra nós, que 

servimos a Deus, o nosso objetivo, o nosso êxito no final, entende, é ser aprovado por Deus. 

Por isso que a gente trabalha muito forte essa questão da obediência. 

 

Walter: Como o senhor avalia a relação da Congregação Cristã no Brasil e dos fiéis com 

outras religiões, inclusive em relação com a umbanda e com o candomblé? 

Isaac: Nós não interferimos, a nossa relação, além nossa, nós ensinamos [...] os nossos fiéis a 

respeitar a todos, porém ainda que a gente não dá muito, vamos dizer assim, não tem muito 

aquela questão de trabalhar a mesma linha que eles trabalham, mas também a gente não 

interfere e nem condena, nós seguimos a nossa estrada, vamos dizer assim, o nosso caminho a 

nossa linha e fazendo, como diziam já os mais velhos, procurando fazer bonito para que sirva 

de exemplo. Com relação ao que, as demais entidades ou mesmo religiões defende, fica a 

critério de cada um deles, nós trabalhamos mais forte a linha da Bíblia, o que tá lá na Bíblia a 

gente procura tá sempre seguindo alí, porém a gente não tem aquela questão de bater de 

frente, de tá lá brigando, discutindo, não, isso aí não é pra nós. 

 

Walter: Há, por parte da Congregação Cristã no Brasil e/ou do senhor, alguma orientação 

específica aos fiéis em relação aos conteúdos culturais presentes nas culturas brasileira e local 

oriundos do candomblé e da umbanda? 

Isaac: O nosso ensinamento é esse. Nós não nos misturamos nessa questão, entendeu? Eu 

volto a repetir, o Candomblé e a Umbanda eles trabalham o espiritismo, é uma questão que 

eles acreditam, e nós trabalhamos outra linha, trabalhamos a questão da ressureição de Cristo. 

Então, assim, o nosso papel, o que nós ensinamos, entendeu, a nossa irmandade, aos nossos 

fiéis é seguirem os mandamentos que Cristo deixou. Então, dentro disso, acaba a gente não 

concordando muito com o que eles anunciam, com o que eles pregam, o que eles defende, 

porque como a gente trabalha a linha do evangelho e também da doutrina que Cristo deixou, 

então a gente acaba, nesse papel aí, a gente não concordando, porém nós, eu volto a dizer, nós 

seguimos a nossa estrada e ele segue a deles, entendeu? Não é essa questão de dizer de chegar 

e falar: “ó, tá lá, vai lá, bagunça, ou acaba”, não, nós não trabalhamos isso, nós trabalhamos a 

questão do amor. Porque quando Cristo, ele falou assim a respeito da caridade que “tudo crê, 
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tudo suporta e tudo acredita”, ele tava falando dele mesmo, então nós trabalhamos a caridade 

que a igreja, que quando ela chega em cada coração a pessoa reflete sobre a missão Dele na 

terra e vê que realmente merece a valorização. Então é isso que a gente trabalha.  

 

Walter: Então não há nada específico de como lidar com as religiões, orientação da 

Congregação e do senhor de como lidar com o que a Umbanda e o Candomblé defendem, ou 

esses conteúdos culturais que estão ligados ao povo africano, afro-brasileiro? 

Isaac: Não, não, até porque, de uns oito anos pra cá, a Congregação, ela tem entrado muito 

forte na África, muito forte mesmo na África, e nós temos angariado muitos recursos em prol 

daquele povo africano, apesar de sermos barrados, a dificuldade lá tem sido enorme para se 

entrar com alimentação, com roupas, mas mesmo assim a Congregação tem, através dos 

irmãos que atendem a África, eles têm conseguido, de uma forma lá, uma forma que Deus 

iluminou eles, ajudar, de tá ajudando aquele povo e tem entrado lá com o evangelho por quê? 

Se trabalha muito a questão disso aí, eu vou dar entrada um pouquinho na lei, se trabalharam 

muito a lei, fecharam, perfeito tudo bem, forçando tudo, mas o papel fundamental mesmo é 

aquilo que o apóstolo São Tiago falou “não adianta você me vê e dizer vá em paz Deus é 

contigo” se não me deu o necessário do que adianta tá aí, ou seja, a lei existe, mas o povo tão 

passando fome lá até morrer. 

 

Walter: Que lei o senhor se refere? 

Isaac: Essa lei, a lei que nós estamos... 

 

Walter: A 10.639/2003? 

Isaac: Isso, a que trabalha as culturas, trabalha tudo lá, mas assim, em vez de trabalhar nisso, 

tudo bem, boa coisa não tô dizendo que não é, mas eu acho assim que, o mais necessário do 

que, além da lei, seria se voltar pra aquela Nação, pra aquele povo, então a Congregação ela 

tem entrado lá fortemente, tem procurado na forma, de uma forma, vamos dizer assim, meio 

ainda tímida, mas devido as leis de lá do país lá, mas a gente tem trabalhado isso ajudar de 

uma forma, ajudar o povo da África.  

 

Walter: A estratégia da Congregação Cristã na África é diferente do Brasil, na África tem 

mais ações assistenciais? 

Isaac: Lá a calamidade é terrível né, e a África na realidade, se a gente falar um pouco das 

demais, demais igrejas, religiões, vamos dizer assim, eles pouco vê aquele povo, porque eles 
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são pobre então não tem como ter fruto deles, então como a Congregação não trabalha essa 

questão, não é o forte dela, não é foco dela trabalhar a questão de bens materiais, então houve 

essa visão dos primeiros irmãos, primeiros líderes que foram lá e viram essa questão, e 

trouxeram essa necessidade, que não era, não tinha como entrar lá, vamos dizer assim, 

timidamente, ocultamente melhor dizendo, porque era uma necessidade extrema, então já, 

quando eles voltaram já trouxeram tudo, já foi levado em reunião com os presidente, tudo, e já 

foi feito assim um movimento à nível nacional pra se angariar recursos pra levar praquele 

povo, então se chegou lá, onde chegou lá atendia todo mundo, não tem aquele negócio de 

dizer assim “não vou atender só os fiéis” aqui a gente ainda trabalha muito essa questão, não, 

vamos atender os fiéis né, o povo tem mais né, nossa vida não dá nem pra comparar com a 

deles, mas já lá não teve como trabalhar essa questão, que já foi trabalhado a questão de 

atendimento, aonde eles chegar era atender todo mundo, porque todo mundo está naquela 

situação. 

 

Walter: Deve haver diversos fiéis da Congregação Cristã no Brasil que trabalham como 

professores. Para esses fiéis, há alguma orientação específica em relação ao tratamento que 

eles podem dar aos conteúdos da cultura negra na sala de aula, sobretudo em se tratando de 

candomblé e umbanda? 

Isaac: Não, não há uma orientação. A orientação que eles têm é seguir aquilo que eles 

recebem, é tanto que a Congregação, fugindo um pouquinho, ela, vamos dizer assim, com 

relação às vestes, pra ela homem usa calça, e mulher usa saia ou vestido, mas quando se tem 

um trabalho, numa linha de perigo, vamos dizer assim, hospitais e.. ou empresa, que, no caso, 

as irmãs trabalham nessas empresas, precisam subir escada, e tudo, elas usa calça, já é uma 

orientação que a igreja dá. E voltando para a pergunta, com relação aos professores, o que é 

ensinado a eles é seguir o roteiro. O que vem lá pra ser dado eles repassam, entendeu? O que 

está no conteúdo pra passar. Porém, se houver, alguém... alguém chamar, um chamado, de um 

aluno, ou alguma coisa, pra um questionamento ou uma mesa redonda, como a gente fala 

assim, aí sim, eles já vão ensinar o que tá na Bíblia, porém, eles não podem, não é 

ensinamento nosso que eles venham a fugir do que é repassado pra eles. Não pode intervir, 

porque aqui eles são os segmentos do trabalho que ele tá desenvolvendo. 

 

Walter: O senhor se refere a um chamado de um aluno, seria num questionamento... 

Isaac: Discussão... para discursar... então eles trabalham só nesse sentido assim, quando 

chama mesmo para uma discussão, então vai todos alí e vamos discutir se realmente tá... 
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aquele conteúdo, tá, é verídico... porque hoje acontece muito a questão de... eu quase 

praticamente não estudei né, praticamente hoje nos dias atuais pode dizer que sou analfabeto, 

mas assim,  sou meio curioso com as coisas, então hoje muita coisa jogam pra nós, e nós... 

tem que dá conta, e eu sou uma pessoa assim que eu vejo que esquecemos muito das nossa 

raízes, das nossas origem né, porque, hoje pouco se conhece a nossa história, a nossa, não a 

História do Brasil vamos dizer assim, pouco se conhece a História do Piauí, pouco se conhece 

a História de São João, então isso as vezes... mas a linha tem que seguir tudo bem, vamos 

seguir a nossa,  quem vai seguir?  Então passamos, a terminei, tenho faculdade, tenho 

doutorado, tenho isso, tenho aquilo outro, e se fizer alguma pergunta como surgiu ás vezes no 

nosso município, nós não sabemos, por isso que às vezes a gente diz que a mesa redonda é 

justamente pra isso. Você não pode ensinar o que está errado, você tem de ensinar o que você 

sabe que está certo, o que comprova, o que é provável, né? Que tem provas... 

 

Walter: Então não há uma orientação do tipo que impeça o professor de trabalhar os 

conteúdos que estão no programa da escola em termos de religiosidade africana, afro 

brasileira? 

Isaac: Não, nós não temos, até porque o professor vai repassar lá o que está nos livros, então 

não pode, ele tem que obedecer, até porque também é mandamento da própria palavra de 

Deus “obedecer os seus Senhores em tudo, para que vai bem” então a Congregação ela não 

cria atrito, ela desmancha os atritos.   

 

Walter: Os fiéis procuram o senhor para buscar orientações quanto à relação que podem ter 

com os conteúdos da cultura negra inclusive o religioso? E os professores, em especial, fazem 

o mesmo?  

Isaac: Não... aqui na nossa região, não. Na realidade eu sou mais procurado até mesmo pelos 

meninos dos quilombolas, porque a gente tem uma linha de amizade de algum tempo, em 

específico o Mestre Bimba129, que a gente tem, assim, um conhecimento a mais, ele é que as 

vezes me procura pra... as vezes dar orientação lá para a molecada, como eu já trabalhei 

algum tempo com meninos, com a meninada, mas assim, com relação ao nosso povo, não. O 

nosso povo, eles, é... eles são muito, vamos dizer assim, distantes da realidade, aí eu volto as 

minhas falas, eles não foram trabalhados a explorar e a buscar as suas origens. Você pode ver, 

são poucos, hoje, as pessoas que entendem donde surgiu a capoeira, é... tem pessoas que 

                                                           
129 Nome fictício para manter o anonimato das referências feitas pelos entrevistados. 
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passam, veem e acham bonito, mas não se interessam... E assim, vamos dizer que vai 

passando de pai pra filho, e pra neto, então hoje o povo pouco, nós não temos essa procura.  

 

Walter: Então os professores não procuram o senhor pra saber como é que podem lidar, por 

exemplo, com uma situação dessa, de ter que ensinar um conteúdo de uma cultura que não 

estaria dentro de um padrão ou próxima do que a igreja defende? 

Isaac: Não, nunca aconteceu, eu pessoalmente nunca fui procurado a respeito disso. 

 

Walter: Há alguma orientação da Congregação Cristã no Brasil para que os pais apoiem a 

resistência dos professores pentecostais em tratar da influência do candomblé e da umbanda 

na cultura brasileira?  

Isaac: Não. Na realidade a Congregação não apoia essa questão de movimentos, né, assim... 

ela se mantém mais reservada, entendeu, se mantém mais reservada. Se precisar de uma 

discussão, se partir, ela vai para uma discussão, para um diálogo, para um debate, vamos dizer 

assim, mas pra partir já para aquela questão de uma mudança, e tudo, de trabalhar uma 

questão daquilo que, vamos dizer assim, de uma cultura de cada povo, não, nós trabalhamos, 

eu volto a repetir, nós trabalhamos numa linha e nela a gente é muito forte assim em segui-la. 

Porém, se a pessoa já vai ter outra linha de raciocínio, de cultura, a gente não interfere. A 

gente vai... continua a nossa caminhada. 

 

Walter: O senhor já presenciou ou teve conhecimento acerca de conflitos no ensino da 

religiosidade africana na sala de aula, entre professores e alunos, entre pais e alunos, entre 

escola e professores? 

Isaac: Já, até porque eu trabalho em escola, eu sou um vigilante e eu até brinco, lá na escola, 

que eu digo que a escola é minha, então a gente percebe isso, a gente percebe. A lei do nosso 

país fala de igualdade, mas na prática, a gente sabe que hoje, as pessoas que, vamos dizer 

assim, principalmente os de cor, né, os de cor, eles sempre foram e até o momento estão 

sendo, né, tanto que a gente acaba vendo esse conflito, não as vezes de agressão física, mas de 

palavras, de ver, assim, de achar... e com isso acaba acontecendo, assim, uma questão de um 

desprezo, de uma pouca importância, né, então, assim, a gente percebe isso, não assim, vamos 

dizer, fortemente no meio da nossa irmandade, dos nossos fiéis, não tô como isso isentando 

eles, é lógico, mas, assim, até porque a gente trabalha muito essa questão com eles que pra 

Deus não tem essa questão de ser preto, pobre, rico, grande, pequeno, não, Deus ele cuida de 

todos e o que ele quer de cada uma é só obediência, que obedeça e tenha temor e obediência a 
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Ele, mas quando nós levamos isso pra o dia a dia nas escolas, nos meios sociais, a gente 

percebe esse conflito. As vezes ele acontece até fisicamente, mas mais forte mesmo é na 

parte, vamos dizer assim, mental, as pessoas parece que já vem na mente isso, aquela 

exclusão, acabam excluindo, mesmo, e ainda é muito forte isso, e por mais que se tenha 

trabalhado, mas volto a dizer, o trabalho que tem feito, que tem sido feito, ele precisaria ser 

mais forte pra que surtisse mais efeito, não somente com leis, mas com ações, porque ação ela 

é algo que... ela é imediata, ela deixa uma resposta, a ação, então é por isso que a gente vê que 

existe muito ainda essa questão das pessoas porque tão na cidade e chega alguém que é do 

campo, que é de cor escura e tal, e aí acaba sendo rejeitado ou sendo menos valorizado, ou até 

mesmo não é valorizado, então é assim, então a gente percebe, eu percebo muito isso, até 

porque eu sou meio, eu volto a dizer, eu sou meio curioso nas coisas e acabo vendo essa 

questão, então onde eu trabalho tem muito, é muito forte a presença dessa linha que o senhor 

está trabalhando, a linha do candomblé... da umbanda, então são muito forte. Apesar de, 

assim, eles têm a tendência deles, lá, o trabalho, a origem deles e a gente se dá muito bem, 

porque quando eu chego eles respeita, aquela coisa toda, a gente acabou adquirindo um 

respeito e eu, também, acabo, assim, parabenizando eles por ser forte na própria cultura deles. 

Eu trabalhei algum tempo com os meninos da capoeira, viajei com eles alguns tempo, tinha 

um carro de frete, e a gente viajava muito, e eu acabava valorizando, ia ao movimento com 

eles e tal, tal, e eles falavam, mas você... e eu falei, não se preocupe, cuide, deixe, pode 

deixar, deixa comigo que vocês estão bem, entendeu, vocês estão aí e nós estamos aqui, 

prestigiando. Então assim o que falta as vezes nas pessoas é isso, então a gente não bate isso 

assim, vamos dizer assim, não é nosso e nem ensinamento nosso, ensinar ao nosso povo esse 

conflito aí de agressão e de excluir e de achar que a pessoa não vale, não tem valor, não... 

Todo mundo tem valor. 

 

Walter: O senhor atribui a alguma vertente religiosa, alguma religião específica esse tipo de 

atrito? 

Isaac: Eu vou ser bem um pouco, assim, forte, eu atribuo, eu atribuo, assim, vamos dizer... ao 

tradicionalismo, a tradição, que os nossos pais receberam dos avós e continuaram com seus 

filhos e veio netos, aquela coisa. Quando eu falo de tradição eu falo, hoje, muito forte, assim 

não, vamos dizer assim, não ... batendo, e ao mesmo tempo acaba sendo na questão hoje do 

catolicismo. Porque, como ela é uma igreja que predomina, ou seja, há um número maior de 

fiéis, e isso aí é incontestável ela não trabalha isso... ela nunca trabalhou, como deveria 

trabalhar, então, ou seja, as crianças já nascem com isso, quando eu digo já nascem é a base 
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da formação, é lógico né, então, as primeiras formações as vezes não viram o pai andando 

com um negro ou as vezes viram o pai falando “não menino, vem pra cá, não sabe se ele não 

vai te roubar”? Ou seja, e isso não foi trabalhado no tradicional. No tradicionalismo, o que 

veio é que branco é branco, preto é preto, preto é ladrão, branco é rico e aí foi crescendo... 

Então eu acabo, nessa linha aí, atribuindo uma boa culpa a parte do catolicismo que tem 

deixado muito a desejar. Como eles são maioria, então se são a maioria, se tivessem 

trabalhado isso aí, talvez essa questão de conscientização não teria tudo isso, porque às vezes 

a pessoa, ele nasce e vai crescendo, já se sente revoltado, ou seja, excluído e aí ele parte 

mesmo... ele acaba sendo penalizado com a própria vida. 

 

Walter: O senhor já conhecia a Lei 10.639/2003? 

Isaac: Não, não conhecia. 

 

Walter: O que o senhor acha da Lei 10.639/2003, essa que nós conversamos no início? 

Isaac: Eu volto a reiterar e dizer, é uma boa, vamos dizer assim, foi uma conquista dos 

movimentos, uma luta, é, mas convenhamos que, como partiu dos movimentos e a turma que 

tem lá, que fazem as leis, que aprovam as leis e tudo, eles aprovaram tudo, agora trabalhar a 

lei mesmo, não se vê trabalhar a lei, ou seja, por que que não se vê trabalhar a lei? Porque o 

movimento as pessoas que defendem, que são... que conseguiram isso aí, eles conseguiram, 

não é? A lei taí, foi implantada e tudo, agora, a lei, ela precisava dos seus filhos para se 

proliferar, e aí continua a luta, que não era mais pra ter a luta. Quando eu digo isso, você vai 

me entender, que o professor que pega o material, que sabe, conhece a lei, mas se dentro dele 

não tem a raiz ele não vai desenvolver, ele vai aplicar, é igual hoje a enfermeira que ela aplica 

a injeção e falou “pronto já passei”, não vai saber se doeu, não vai saber se deu efeito, se já tá 

surtindo efeito, então, eu volto a dizer, a Lei foi uma conquista, conquistamos, mas não era só 

conquistar a lei, quando o movimento defendia, quando eles foram pra luta, além deles querer 

que fosse implantada no sistema de ensino, a visão, creio eu, que seria que essa lei, ela viesse 

mudar as mente, a história, o respeito, a consideração, entendeu, e no entanto ela continua... 

continua o sofrimento, continua as divergências, continua a exclusão e tal... A lei existe, “ah, 

tudo bem, tá sendo aplicada nas escola, tudo mais”, pensa bem: E o efeito? Vocês tão vendo 

se tá dando o efeito? O que precisa se entender e saber é se, realmente, tá sendo, foi aplicado e 

deu o efeito. E o efeito que o movimento esperava era isso, o respeito, consideração. Eu 

respeitar você não é somente respeitar de palavras, mas considerar, considerar. Não é porque 

não é a minha linha que eu vou excluir e dizer que não é gente. O movimento quis, quando 
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eles foram atrás foi dizer: “Ei, nós estamos aqui, nós existimos... nós existimos”, porque cada 

um faz um trabalho, mas se eu interfiro no trabalho do outro que eu não... ah, porque eu não 

concordo com isso e tal, tal... Ah, mas até que ponto você vai interferir? Então, a lei é 

louvável, e tudo, foi uma conquista, agora, eu, para mim, particularmente, eu vejo que ela 

precisa de filhos, porque os filhos são aqueles que... lá na Bíblia Deus falou para Adão, né, 

que ele ia viver da terra e depois já falou para Abraão que a descendência dele seria como a 

areia, os grãos de areia da praia do mar e como as estrelas, então se a lei tá, e se ela tem filhos, 

então esses filhos vão crescer, vão gerar mais e aí vai começar, sim, sair do papel e ir para 

realidade. Então, a minha visão é isso, apesar de eu não entender muito, mas eu vejo dessa 

forma, que é a consideração e o respeito, porque aí não falta, do professor tá dando, tá 

ministrando o conteúdo lá, mas só porque é obrigado, ele não tá chamando a atenção dos 

demais, porque lá na sala, tá, vamos dizer assim, cada um, são diversos que estão ali, e o 

professor tá passando, passando e tal, quando termina não fica. Continua do mesmo jeito, 

então eu acho assim, volto a dizer, ela precisa de filhos pra se fortalecer e haver um respeito 

mútuo pela igualdade e também pela consideração que existe esse povo e que eles têm a linha 

que defende eles e não somos nós que temos que chegar lá e dizer: “Não, você não pode”, 

“Não, tem que ser desse jeito”, “Tem que ser assim, assim”, a minha forma de ver, a minha 

visão não é assim, é a consideração.  

 

Walter: No que diz respeito à política, como o senhor avalia a participação da Congregação 

Cristã no Brasil em relação a esse ambiente político partidário que existe no município ou no 

Brasil, como um todo?   

Isaac: A Congregação ela é apolítica, ela não, ela... o que nós ensinamos é que cada um deva 

votar, escolha né um candidato e vote, não faça, é... política porque a Congregação ela é 

apolítica, nós não cedemos, os nossos, o que chamamos de tribuna outros chamam de altar 

nós chamamos de tribuna, não cedemos as nossa tribunas pra políticos, pra discursos, é... 

político se ele quiser ir na Congregação hoje ele vai, e ele é, vamos dizer assim, tratado como 

qualquer outra pessoa, ele não é porque ele é um governador, é um prefeito, é um presidente e 

lá é feito aquela homenagem, aquele chamado, não! Agradecemos e... mas não tem aquele 

negócio de, não tem um lugar específico aqui porque é o prefeito, porque isso... não. Então ela 

é apolítica. Hoje nós temos... O prefeito atual, quando ela tá meio enfadado, meio agoniado, 

ele vai congregar, porque pra nós, os nossos templo, ele é um, são locais pra pessoas pra 

adoração, né? Não é local pra política não é local pra tá discutindo isso... isso, aquilo... outro 

pedindo voto, não. E com relação aos nosso membros, nós ensinamos eles, vocês escolhem 
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alguém, não interferimos nas decisões dos nossos membros e os líderes que... eles acabam 

tomando partido, eles são desvinculados, eles acabam perdendo seu direito. Ele perde o seu 

direito de tá ministrando sobre o povo, porque nós trabalhamos a questão da... de... vou usar 

uma palavra meia grossa né mas vamos dizer assim, a questão de não amar esse e aborrecer o 

outro, nós trabalhamos a questão que cada um... aí é igual a questão das... do que a gente tá 

falando à respeito da umbanda, candomblé, a política, também, então, assim eles escolheram 

ser político, respeitamos, porque não é papel nosso tá lá, “ah  eu sou de fulano”, sim, então cê 

tá vendo? Dá divergência, então se você é desses, então você é inimigo do outro, nós não 

trabalhamos essa questão de ser amigo desse e inimigo daquele. A luta nossa, a inimizade 

nossa é contra o mal, contra o pecado, contra a destruição. Então a gente trabalha essa questão 

“ah eu voto em fulano”, tudo bem, não precisa nem você tá fazendo propaganda, não. Vote, 

não tem problema nenhum, então a gente não interfere. A Congregação ela é apolítica.  

 

Walter: Na percepção do senhor, os fiéis fortalecem o avanço político da Congregação Cristã 

no Brasil e do pentecostalismo na política? 

Isaac: Não, ela não entra... nós trabalhamos muito a questão de visão né, nós trabalhamos 

essa questão e como a gente trabalha essa questão de uma visão, de se ver! Então a gente 

acaba tendo muito aquela coisa, se você achou que não dá, se a pessoa não tá falando a 

verdade, tá lá com um programa que não existe, que ele não vai cumprir, então ele não merece 

um voto, então não fortalece, vamos dizer assim, é... a grandeza do político esse, ou político 

aquele, ou a política em si. É tanto, que pra nós a política, ela teria que ser muito assim, vista 

de uma forma verdadeira, porque você vai cuidar de recursos que não são seus, então se você 

acaba entregando isso... aí tem um dizer do pessoal lá do campo que diz: “Se entregar raposa 

pra galinha ou galinha pra raposa”, então, assim, a gente trabalha muito essa questão, de ter 

esse cuidado, mas dizer assim, que a gente tem esse crescimento na política, que a gente 

trabalha muito forte pra ela crescer se estruturar, não! Nós trabalhamos forte pras pessoas se 

estruturarem, né?  Em serem mais as pessoas, não serem assim dominado por qualquer 

pensamento, por qualquer pessoas, por qualquer convite, então, né, o que a gente trabalha 

mais forte é isso. 

 

Walter: Na opinião do senhor, o avanço no campo da política pode causar problemas entre a 

Congregação Cristã no Brasil e o Estado brasileiro, já que ele vem estimulando a difusão da 

cultura afro-brasileira, inclusive na escola? 

Isaac: Na realidade a gente se, assim, os nossos pensamentos as nossas é... eu diria que 



233 
 

preocupação, não seria tanto com essa linha de raciocínio aí, a nossa preocupação maior ela 

não tá nisso aí, nós não nos preocupamos tanto, porque a gente é tomado, assim, pelo um. 

Talvez o senhor não vá entender muito, mas nós somos tomados, assim, pelo uma crença de 

acreditar que Deus ele muda as coisas e Ele também ouve um pedido, ou uma oração, daquele 

que pede à Ele, né, dentro da justiça, e o que tiver pra acontecer, vamos dizer assim, as 

mudanças, elas vão acontecer, a gente é consciente disso porque como a gente, volto à dizer o 

que eu falei no início, a gente trabalha muito a Bíblia, nós sabemos que pra o fim, pra o fim 

das coisas, né, muita coisa aconteceria e principalmente assim, a Bíblia ela nos fala de um 

fim, de reino contra reino, nação contra nação, né, e a gente tá vendo isso, Os reinos, as 

nações, não tão muito se entendendo, então a gente tem essa consciência que a política em si, 

ela pode até influenciar, mas eu acredito que o que vai influenciar mesmo, assim, vai ser, né, a 

própria profecia da palavra das coisas que acontecerão os fins dos tempos. Então a política, 

ela tem, vamos dizer assim, tendenciado nos últimos dias à uma desvalorização da crença do 

próprio eleitorado, do próprio povo com relação a eles, então eles têm perdido, perderam, 

estão perdendo e muitos estão perdendo essa... crença de acreditar que eles, né, possam é 

salvar o que se perdeu muito. Pra nós, que servimos a Deus, a gente já acredita no poder de 

Deus, no poder de Deus que Ele trabalha fortemente pra atender aqueles que valorizam Ele, 

então a política pra nós, a gente costuma dizer assim: “São decisões que, se Deus permitir, 

acontece, se não, não acontece”. 

 

Walter: Eu agradeço muito ao senhor pela participação. 

Isaac: Eu agradeço e fico a sua disposição. 

 

 

CATEGORIA: PROFESSORES PENTECOSTAIS 

 

 

Entrevistado 1: Rebeca, professora pentecostal lotada em uma das escolas do universo 

de experimental. 

 

 

Walter: Você conhece a Lei 10.639/2003? E os gestores da sua escola, conhecem? 

Rebeca: Não, eu particularmente não conheço, se o gestor conhece eu também não tenho 

conhecimento. 
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Walter: Você acha correta a iniciativa da Lei 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da 

História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas escolas públicas e privadas de educação 

básica? Em que você acha que ela pode contribuir? [Explicação para o entrevistado sobre a 

Lei 10.639/2003] 

Rebeca: Se eu concordo em colocar, obrigar, ensinar sobre a África, sobre a cultura africana 

né? Eu, assim, eu concordo, porque nós somos descendentes de africanos e temos que 

conhecer a cultura afro-brasileira, concordo, nesse ponto de você mostrar como é que era, 

mostrar a cultura da África, eu concordo nesse ponto. 

 

Walter: A senhora acha que isso pode contribuir em quê?  

Rebeca: No meu ponto de vista, eu creio que só vai contribuir em relação a eles conhecer, 

como era, como é que é essa história, agora em relação a formação de pessoas, no meu ponto 

de vista eu acho que não vai influenciar. 

 

Walter: A Lei 10.639/2003 tem a sua implantação estimulada nas instituições em que você 

atua? A que você atribui essa situação? 

Rebeca: Não, eu acho que é devido essa Lei, ela não é trabalhada, também. Eu creio porque 

ela não é... ela existe mas não foi implantada. Na nossa, na escola que eu trabalho, mesmo, eu 

nem sequer sabia que essa Lei existia e por isso, eu creio que, por isso, ela também não tenha 

tanta influência na escola que a gente trabalha. Eu só trabalho em escola do município, eu 

nunca nem vi falar sobre essa questão. Creio que por esse motivo, também, ela não foi usada 

na escola que a gente trabalha porque as pessoas nem sequer sabiam que essa Lei existe, ou, 

se soubesse, também não quiseram implantar, né, na escola. Eu creio que deve ser por esse 

motivo. 

 

Walter: Qual a visão que você tem sobre a forma como a escola e os seus colegas tratam a 

cultura do povo negro da cidade? 

Rebeca: Eu creio que essa cultura ainda, ela ainda tem, assim, a gente fala pela questão do 

preconceito, que o racismo acabou, mas nós sabemos mesmo piamente que ele não acabou, 

nós vimos que essa questão do negro ainda é uma questão muito... assim, a pessoa ainda tem 

aquele receio, você sabe, você é negro eu sou negra e sei disso, e graças a Deus eu não tenho 

nenhum tipo de preconceito em ser negra, de tá no meio de muito branco, mas nós vemos 

ainda que ainda existe o preconceito, muito racismo, ainda muito, você chega num lugar onde 
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tem um preto e um branco, evidentemente o tratamento é totalmente diferente, ainda é muito 

fechado essa questão do... é... “ah não existe mais”, não existe entre aspas, né, mas em certos 

momentos existe muito, nós sabemos disso.  

 

Walter: aqui então a senhora pode dizer que a escola, ela trata a cultura do povo negro da 

cidade? Ela aborda em sala de aula?  

Rebeca: Não.  

 

Walter: A sua prática pedagógica, em alguma medida, contempla elementos da cultura do 

povo negro de São João do Piauí ou da cultura afro-brasileira? Quais atividades você poderia 

destacar? 

Rebeca: No meu dia a dia, no meu fazer pedagógico na sala de aula, eu não trago nenhum. 

 

Walter: Isso acontece por causa de um não conhecimento específico ou é uma questão de 

posicionamento? A senhora já fez alguma reflexão sobre o assunto? 

Rebeca: Não, porque no caso, pra trazer algum conteúdo relacionado a essa cultura, eu ainda 

nunca trouxe, assim, porque praticamente eu trabalho, na área que eu trabalho aqui, eu 

trabalho simplesmente com português e matemática, mas as leituras que a gente faz aqui são 

só as leituras mesmo que vem dos livros. Você pega uma historinha, que você pega um 

livrinho que você pegou em sua casa, uma historinha, mas nenhuma história relacionada com 

a cultura.  

 

Walter: Por causa do material didático também? 

Rebeca: O material didático aqui da escola é muito pouco, você não tem assim, essa ampla... 

pra você pesquisar, a escola também não tem, não tem internet, não tem nada disso na escola, 

e você também que tem na sua casa, você também... eu particularmente não tinha nenhuma 

preocupação em relação a esse assunto, porque a gente diz assim “a escola não tem”, mas se a 

gente tivesse uma preocupação em mostrar a gente poderia pesquisar lá fora, mas eu nunca 

tive nenhuma. 

 

Walter: Se tivesse algum material didático sobre o povo negro da cidade, sobre a cultura 

desse povo, ou do povo afro-brasileiro, produzido pela Secretaria ou por alguma instituição, a 

senhora abordaria o conteúdo? 

Rebeca: Caso tivesse, pra chegar: “Olha Rebeca, tem esse material aqui pra você”, abordaria 
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sim, sem nenhum problema. 

 

Walter: Como você lida com elementos culturais diferentes do seu, principalmente se eles se 

referirem a questões religiosas? Essa forma de lidar ajuda ou atrapalha o ensino da Cultura 

Afro-Brasileira? 

Rebeca: Diferentes do meu, no meu caso, diferentes do meu agora, né, porque eu antigamente 

não era evangélica. Nasci católica, passei muito tempo no catolicismo, minha família todinha 

é católica. No decorrer do tempo você vai vendo coisas e mais coisas e aí comecei a 

frequentar as igrejas evangélicas e vi né, que tem realmente uma certa diferença entre o 

evangélico e o católico, mas eu, assim, quando tem uma opinião, que você sabe que opinião é 

opinião, cada um tem a sua, você não pode sequer querer que a pessoa teja a mesma opinião 

que você, você tem obrigação de respeitar a opinião alheia, né, do jeito que eu quero que a 

pessoa respeite a minha opinião eu tenho que respeitar a opinião do outro, e em relação à 

essas questões eu não... assim, eu não discuto muito, porque aí vai de pessoa pra pessoa. Se 

você tem um entendimento você mostra seu entendimento pra pessoa, a pessoa mostrou o seu, 

pronto. Aí você não vai bater de frente, porque aí vai levar a confusões que não vai levar à 

lugar nenhum, porque a opinião sua é sua, a minha é minha e aí você fica nessa dúvida, 

porque você tem um entendimento e você sabe, se você se sentar pra conversar em relação ao 

catolicismo, em relação ao evangélico, você sabe que tem a nossa... o nosso posicionamento, 

né? Hoje eu sei que meu posicionamento é completamente diferente do posicionamento de um 

católico, porque nós sabemos que só devemos adorar um só Deus e se eu adoro a Deus e ao 

mesmo tempo adoro à outros deuses, que nós sabemos que Nossa Senhora Aparecida, João 

Batista, isso aí não é... Só tem um Deus só Deus e Deus e acabou, nós sabemos, e aí eu vou 

querer botar dentro da cabeça da pessoa? Não! Eu mostro meu posicionamento, mostro pra 

ela... agora, se ela entendeu, bem, se não entendeu, é ela e Deus (risos). 

 

Walter: A senhora não tem nenhum problema em lidar com posicionamentos de outras 

religiões?  

Rebeca: Nenhum problema... que aqui mesmo na escola nós temos né, temos nós, que nós 

somos evangélicos, mas temos também os católicos e a gente respeita a posição deles, não é, a 

gente impõe... mostra a nossa posição, mas também respeita a posição de cada um. 

 

Walter: No caso, sendo esse professor de religiões como o Candomblé ou a Umbanda, que 

cultuam Orixás, a senhora teria ou teve algum problema?  
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Rebeca: Se eu já tive algum problema? Não, com nenhuma questão dessas aí, né, porque aqui 

também na escola nós não temos, é... temos criança que tem mães que participam, eu já vi 

criança que relata “tia eu fui pra lugar tal com mamãe”, isso, assim, assim, problema eu nunca 

tive, assim, frente a frente com professor que participasse de candomblé, mas no meu ponto 

de vista, devido ao que a agente vê, nós sabemos que o candomblé são coisas que perante aos 

olhos de Deus é errado, porque nós sabemos que eles cultuam propriamente o próprio satanás, 

né? Nós sabemos que devido aos deuses que eles fazem, aqueles... os orixás que eles fazem, 

são simplesmente demônios, mas eu particularmente, de frente nunca tive nenhum problema 

com nenhuma pessoa que participe, que eu tenho pessoas da minha família que fazem parte 

(risos). Eu convivo com ela, nunca cheguei pra ela e falei coisas que vá agravar, porque eu sei 

que quem vai convencer cada um não sou eu, quem sou eu pra querer julgar ninguém, só 

existe um julgador. 

 

Walter: Essa forma de lidar, a senhora acha que ajudaria ou atrapalharia o ensino que 

envolve elementos da cultura afro-brasileira, como a capoeira, a religião? 

Rebeca: No meu ponto de vista, eu ter que falar sobre essas questões? Ajudar eles a conhecer 

a cultura, né, ou ensinamento, eu acho que é uma maneira. No meu ponto de vista eu não 

poderia chegar pra eles ensinado a eles essa prática, dizendo pra eles que essa prática que eles 

estão fazendo é correta, essa maneira que eles quer viver é uma maneira correta, porque se eu 

fizesse isso eu estaria sendo contra o que eu acredito, certo? Mas mostrar a cultura, lê uma 

coisa pra eles, eu acho que ajudaria simplesmente informação, de informar pra ele como é que 

era, como é que vivia, como é que vive, agora dar opinião pra que eles formem opinião, no 

meu ponto de vista se eu fosse dar minha opinião seria opinião contrária ao que eles acham 

correto, aí no meu caso eu acho que eu não ajudaria (risos). 

 

Walter: A senhora acha que seria possível dar aula sem expressar sua opinião? 

Rebeca: Não, no meu caso acho que não. 

 

Walter: Ou seja, a opinião da senhora estaria colada com a sua prática... 

Rebeca: Com a minha prática, é isso... 

 

Walter: Então ao tratar do conteúdo da cultura, a senhora poderia tratar de uma maneira, o 

conteúdo que me refiro é a capoeira, a história da África... 

Rebeca: Isso... 
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Walter: Mas para tratar da religião, do Candomblé e da Umbanda, por exemplo, a senhora 

teria uma outra posição mais firme, ou a senhora acha que seria tudo uma coisa só? 

Rebeca: Não... eu acho que não... 

 

Walter: Então, a depender do conteúdo a senhora teria uma posição, é isso? 

Rebeca: Isso... 

 

Walter: No caso das religiões a senhora teria uma posição contrária, é isso? 

Rebeca: Isso... 

 

Walter: Mas no caso dos conteúdos não religiosos a senhora teria uma outra posição... 

Rebeca: Uma outra posição... hum, hum... [afirmou concordando]. 

 

Walter: Transportando essa nossa conversa para uma estrutura do tipo pergunta e resposta, a 

minha pergunta seria a seguinte: A senhora faria distinção da cultura afro-brasileira para tratar 

na sala de aula, em termos de conteúdos religiosos e não religiosos? 

Rebeca: Se eu separaria os assuntos, por exemplo? Eu diria: “não vou tratar só isso aqui, 

porque não trato de religião” ou trataria todos os conteúdos de formas diferentes, né? Aí fica 

meio complicado... por quê? Tratar o que não é religioso de uma maneira e tratar o que é 

religioso de outra, porque no caso de eu tratar o que não tem nada a ver com religião eu 

poderia tratar sem eu me posicionar, mas se eu fosse tratar falando sobre a religião eu teria 

que dar uma posição, então aí teria que ser diferente... teria de ser diferente. Eu acho que aí 

tinha que ter uma diferença entre uma coisa e outra. 

 

Walter: Esses conteúdos seriam, vamos dizer assim, negociados com a escola? O que a 

senhora trataria de uma maneira, o que a senhora trataria de outra... 

Rebeca: É.  

 

Walter: Observando a sua prática pedagógica, o que você retiraria e o que você reforçaria no 

ensino da Cultura Afro-Brasileira? 

Rebeca: (silêncio) Nesse momento, não... (silêncio) 

 

Walter: Me refiro a conteúdos que envolvem as práticas da capoeira, por exemplo, ou a 

religião, as comidas, as datas comemorativas, aos heróis negros... 
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Rebeca: Eu acho que no caso eu poderia não querer... eu poderia tirar sobre essa questão do... 

dessas coisa que eles fazem, essas comemorações, essas coisas aí, eles fazem essas 

festividades, fazem essas festividades aí pra esses deuses aí, eu acho que isso aí eu ... tirava... 

e acrescentar, no momento, creio que eu não acrescentaria nada.  

 

Walter: Você acha correto que a religiosidade esteja presente quando se trata de ensino da 

Cultura Afro-Brasileira?  

Rebeca: No caso, eu vou falar sobre a cultura da África, e de consequência mesmo a 

religiosidade vai ter que vim, né? A não ser que eu vou falar separadamente uma coisa da 

outra, mas uma coisa é interligada a outra. 

 

Walter: Então é correto que a religiosidade esteja presente quando se trata do ensino da 

cultura afro? Como seria o modelo que a senhora acha que seria ideal, com a religião ou sem a 

religião?  

Rebeca: No meu ponto de vista, eu acho que você falar da cultura da África você ia falar 

também da religião deles. É claro que você ia falar, mas também você teria que abordar, se é 

correta a religião deles ou não é correta, no caso eu falaria, abordaria sobre a questão da 

religião, mas também falava que aquela religião ali, no momento, pro meu ponto de vista, que 

ela não é uma coisa correta de você seguir. 

 

Walter: As pessoas não conhecerem os conteúdos das culturas a senhora acha que isso é um 

elemento que reforça o preconceito? 

Rebeca: Eu creio que sim, porque quando nós não conhecemos alguma coisa, como é que nós 

podemos optar sobre uma coisa que nós não conhecemos? Então se nós não conhecemos a 

cultura afro-brasileira então isso se torna meio diferente pra você atuar sobre uma questão que 

você não conhece. 

 

Walter: De forma muito bem colocada, a senhora se posicionou, há poucos momentos, 

dizendo que ignorar alguma coisa faz com que a gente tenha preconceito sobre ela, justamente 

por não conhecê-la. Mas se o conhecimento dessa cultura afro requer o conhecimento da 

religião e essa religião é compreendida como errada, como é que seria possível, na opinião da 

senhora, combater o preconceito a partir dessa ideia?  

Rebeca: Sobre a questão da religião afro ser errada né? No meu ponto de vista? Como é que 

eu poderia... mostrar pra ... na questão da cultura, como é que eu poderia mostrar pra eles, né, 
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no caso, como essa religião deles no momento, no que eles tão fazendo é uma coisa errada. 

Com em base em quê, né? No meu caso, qual é a minha razão de dizer pra eles que eles estão 

errados? A minha base no momento, não é uma base minha, minha mesmo, criada de mim, 

né, eu tenho base porque eu leio a Bíblia, e eu sei, né, que através da Bíblia é errado. Como eu 

poderia mostrar pra eles isso aí? No caso só se, eu teria que expandir pra eles, eles teriam que 

conhecer, passar a entender a Bíblia, porque só através deles lendo e compreendendo, que eles 

chegariam a posição de entender o que eles estão fazendo, só que nós sabemos que muitos 

também têm a Bíblia, leem a Bíblia, mas eles têm o entendimento completamente diferente, 

não só sabemos disso, porque nós sabemos que a Bíblia que tem pro evangélico é a mesma 

Bíblia  que tem pra um católico, por que será que um católico age diferente do evangélico? Tá 

aí no entendimento, aí nós sabemos que é o entendimento de cada um, porque eu posso ler um 

texto e você ler o mesmo texto, você interpreta de um jeito, eu interpreto de outro, aí o que tá 

faltando? É o entendimento. 

 

Walter: A senhora acha que, se o conteúdo fosse abordado do ponto de vista bíblico, fazendo 

as críticas que são feitas a essas práticas religiosas, ou a religião como um todo, isso poderia 

acontecer, no ensino da cultura, ressignificando ou contornado a questão da religião a partir 

de um processo mais evangelizador?  

Rebeca: Hum, hum... [afirmou, concordando]. 

 

Walter: Colocando no contexto da Bíblia, a senhora acha que poderia ocorrer o ensino sem 

nenhum tipo de problema e isso contribuiria para acabar com qualquer tipo de preconceito? 

Rebeca: Nesse ponto de vista, assim, nesse momento, eu creio que talvez poderia dar um bom 

resultado, mas pra isso eu também teria que conhecer, praticamente, conhecer mesmo a fundo 

a questão da religião afro-brasileira, pra mim ter uma noção mais... mais bem aprofundada, 

firmada mesmo no assunto, porque praticamente a minha opinião aqui é só de ouvir falar, de 

ouvir, de ver as pessoa “fulana é do candomblé, fulana acolá é da umbanda”, mas eu 

particularmente se eu lhe disser que eu sei, o que é a diferença entre o Candomblé e a 

Umbanda, eu não sei. Então eu não tenho um embasamento afundado pra mim ter uma 

opinião formada, porque eu não sei a diferença entre o Candomblé e a Umbanda, não sei.  

 

Walter: A representação que a senhora faz do Candomblé e da Umbanda, portanto, ela 

também é comprometida, a senhora faz uma ideia de Candomblé e Umbanda com base no que 

as pessoas falam... 
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Rebeca: No que as pessoas falam... mas eu, mesma, nunca fui a um Candomblé nem a um 

negócio de Umbanda, [risos] nunca fui, porque se pelo menos se eu tivesse visto, alguma 

coisa assim vê, mas eu só ouço falar “lá faz isso, lá faz aquilo, lá faz aquilo outro”, mas eu 

mesma nunca vi. 

 

Walter: Há, portanto, um preconceito, um conhecimento pré-concebido, por parte até mesmo 

do professor, porque ele não conhece o conteúdo, nesse caso, religioso. A visão que a senhora 

tem do Candomblé e da Umbanda, a senhora atribui mais a quem? Quem mais influenciou a 

senhora pra ter a visão que a senhora tem de Candomblé e da Umbanda, como coisa do diabo, 

por exemplo? Quem mais contribui para que a senhora tenha esse tipo de ideia sobre essas 

religiões? 

Rebeca: O que mais contribuiu pra mim ter essa ideia, que o que eles fazem é cultuar, né, 

essa questão do Satanás, foi em relação à eu ler a Bíblia, em relação à eu assistir filmes 

religiosos, que mostra essa questão, que me levou mais a essa questão foi só isso, eu leio na 

Bíblia, já assisti filmes, né, que mostra essa questão entre o Candomblé, entre essas coisas, e 

você vê essa questão, né, que eles falam que é cultuar os demônios, mas ter assim uma coisa 

que... não tem porque eu também nunca tive nenhum contato muito chegado com essas 

questões, eu acho que se eu até tivesse participado de alguma coisa eu poderia até ter uma 

outra posição, pra falar bem, bem, bem mesmo a gente tem que... porque se eu for querer falar 

sobre uma comida, eu tenho que comer, seu eu não comi, como é que eu vou saber se a 

comida presta, se não presta, se tem sal, se não tem, então, eu nunca tive nenhum contato em 

ir nos salões, por exemplo, tem aí o salão da dona... mulher que fica ali para cima que eu 

esqueci o nome nesse momento, eu nunca fui assim, pra ter um... tenho minha prima que 

conhece, que participa, mas eu nunca sentei com ela pra perguntar, pra  conversar, pra saber o 

que é isso? Como é que vocês faz isso? Então nunca tive um aprofundamento nessas questões, 

então não tenho, a única posição que eu tenho é referente ao que eu já li na Bíblia, que eu já 

assisti em alguns filmes, né, só esse meu embasamento, mas contato mesmo pra ter, uma 

pessoa que é de dentro, pra chegar pra mim e dizer “ah, isso é assim, assim...” nunca tive.  

 

Walter: Como você lida, na prática, com a obrigatoriedade do ensino da Cultura Afro-

Brasileira, sobretudo em se tratando dessa religiosidade? 

Rebeca: De ter problema de falar, que nem eu já falei, eu não terei problema de falar. É 

obrigado, a Lei tá obrigando e Lei ficou pra ser cumprida, e a gente tem que cumprir, se tu tá 

debaixo duma Lei, tu tem que cumprir ela, né? Agora, cumprir a Lei, de falar sobre essa 
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cultura afro, muito bem, posso até cumprir de falar sobre ela, agora, concordar, né, sobre a 

questão dela, nesse ponto aí eu já não concordo. Concordar com ela, dizer que é certo, que é 

isso, aquilo outro, nesse ponto aí... já na questão da religião, eu já não concordo, agora 

cumprir a Lei de falar sobre o assunto não vejo nenhum problema, agora, concordar com ela 

aí já é outra conversa.  

 

Walter: Qual a sua posição quando dizem que o candomblé e a umbanda são “coisas do 

diabo”? Você acha que isso pode atrapalhar o ensino da Cultura Afro-Brasileira? 

Rebeca: Pode, com certeza, porque se eu chegar pra uma pessoa que faz parte do Candomblé, 

e eu disser pra ela que o Candomblé, a Umbanda são coisas do diabo, com certeza vai... ela 

faz parte daquilo ali, é evidente que eu não vou chegar pra ela e dizer assim na cara dura “isso 

aí é ...” não, porque a gente também tem que entender como é que tu vai falar com a pessoa 

sobre uma questão que você não concorda, porque eu não concordar com a sua opinião é uma 

coisa, e eu chegar e querer impor a minha é outra, então eu tenho que chegar, conversar com 

ela, mostrar minha opinião pra ela, pra ela ver se a dela vai... se ela vai mudar a dela ou se vai 

continuar com a dela, agora que vai atrapalhar, com certeza vai, porque se eu dou a minha 

opinião, é claro que eu vou atrapalhar a opinião que já tá formada, eu vou dar outra opinião 

conforme a opinião que ela já tem, eu vou chegar e vou  dizer “ não isso aí não é assim, que é 

assim” vai mudar, vai bagunçar um pouquinho, vai com certeza.  

 

Walter: Você recebeu alguma orientação da sua igreja no que diz respeito à abordagem da 

religiosidade afro-brasileira na sala de aula?  

Rebeca: Não. 

 

Walter: A senhora acha que nunca recebeu essa orientação por que essa prática não existe? 

Se ela existisse a senhora acha que receberia alguma orientação da Igreja? 

Rebeca: Eu creio que sim, eu creio que ela...  no caso eu não recebi nenhuma orientação da 

igreja, eu acho que é porque não existe, eles não tem esse conhecimento que a gente, que vai 

ter que trabalhar, eu acho que se tiver, se existisse pra trabalhar sobre essa questão, 

evidentemente que o Pastor teria uma posição de dizer pra você “lá tem isso aqui, vai 

acontecer isso aqui, isso tem que ser abordado assim, assim e assim”,  porque o Pastor ele tá 

lá pra tomar de conta das ovelhas, então ele tá lá como orientador, tem que orientar, e se vai 

acontecer uma coisa dessa... você vai ter que trabalhar uma coisa que diz... que não condiz 

com o que você acredita, evidentemente você vai ter que ter uma posição, você vai ter que 
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saber como é que você vai trabalhar com essa questão, não é? Eu creio que seria.   

 

Walter: Você já teve ou conhece colegas que tiveram problemas na escola ou na igreja por 

terem tratado do Candomblé e da Umbanda na sala de aula? Qual a sua opinião sobre o 

assunto? 

Rebeca: Não conheço. 

 

Walter: Por que não existe ou por que ninguém recriminou? 

Rebeca: Não, eu acho que é porque não faz é existir mesmo, eu acho que se tivesse aqui 

como a gente abordar essa situação, sempre teria uma discussãozinha, uma coisinha entre uma 

opinião do outro e uma opinião sua, né, é porque não tem mesmo.  

 

Walter: Você acha que poderia contar com o apoio da escola, das famílias dos alunos ou da 

igreja caso quisesse tratar do candomblé ou da umbanda na sala de aula? 

Rebeca: Não (risos)... 

 

Walter: A igreja... 

Rebeca: Com certeza não (risos). A família poderia, assim, uma parte sim uma parte não, 

porque a gente tem uma mistura, né, temos famílias que são religiosas, temos famílias que não 

são, aí teria um lado poderia sim, outro lado poderia não. E no caso a escola, como ela vive 

embaixo de uma Lei, a escola, único apoio eu acho que poderia ter aqui da escola, um apoio, 

né, só porque você tinha que apoiar, mas teria que ter na escola, mas creio que seria uma 

divisão... dividida. 

 

Walter: Eu poderia entender que a religião afro-brasileira, Candomblé, Umbanda, por 

exemplo, ela é algo que divide realmente as opiniões e divide práticas, também. Os seus 

colegas, professores que são pentecostais, a senhora acha que eles também não concordariam 

em lidar com essa religião de uma forma imparcial, ou seja, sempre seria colocado a sua visão 

de mundo, a sua visão religiosa sempre estaria acompanhando o ensino da religião africana ou 

afro-brasileira, direcionado o aluno: “olha estou ensinando, mas não é correto”. Isso poderia 

acontecer? 

Rebeca: Eu acho que sim, porque se no caso... nós que fazemos parte do pentecostal, por 

exemplo, nós trabalharíamos essa questão sim, mas nós teríamos a nossa opinião, a nossa 

opinião seria contrária ao que nós estamos ensinando. Não seria como você ensinar 
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matemática, você sabe que se você disse que dois mais dois é quatro e acabou, mas se eu 

estou ensinado sobre uma questão que eu não concordo, eu estou ensinando, mas a minha 

opinião não é essa:  “eu estou te dizendo isso mas eu não concordo”, é diferente, eu creio que 

seria. 

 

Walter: As coisas estão tranquilas nesse campo porque simplesmente não são tratadas? A 

senhora acha que não são tratadas justamente para que as coisas permaneçam como estão? 

Rebeca: Possivelmente seria por isso mesmo. 

 

Walter: Porque a Lei é de 2003. 

Rebeca: Pois é, interessante, de 2003 até hoje não foi implantada, né? Eu acho que aí, no 

caso, eles não estão tratando já por isso mesmo, pra não haver discussões, pra não haver... 

pode ser até divisão entre..., porque aqui, por exemplo, nós temos nove salas, aqui nós temos 

mais professor evangélicos do que professor que não é evangélico, seria uma divisão bem 

mais.... na hora de abordar sobre esse assunto, não diria que todos os  professores evangélicos 

abordariam o assunto, né, porque você não sabe, poderia o professor não querer abordar, por 

ele se achar que tá numa posição diferente poderia não querer nem abordar o assunto, porque 

o assunto vai contrário a opinião dele, aí seria bastante complicado pra labutar com essa 

questão, eu acho que nesse ponto poderia ser isso, não ter implantado, ainda, já com esse 

intuito de deixar do jeito que tá, conforme tá pra não ter mais problemas. Agora eu acho que 

poderia ser implantado sim, porque você poderia discutir uma coisa, chegar a conhecer outra 

realidade da outra, e aí sim você chegaria a uma posição correta do que você acha que 

realmente acontece, poderia acontecer. 

 

Walter: Na sua prática você nunca teve um problema na sala de aula um pai ou a criança 

chegar e falar sobre uma abordagem que foi feita na sala de aula acerca dessa religião? 

Rebeca: Não, ainda não (risos) graças a Deus ainda não. 

 

Walter: Se chegasse uma criança com contas [colar usado pelos adeptos das religiões de 

matriz africana] ou torço [espécie de xale ou manta que se enrola na cabeça como turbante], a 

senhora acha que a abordagem dessa criança seria diferenciada? 

Rebeca: Eu faria diferença? Não, aí no caso lá na minha sala mesmo tem. Tem um menino 

mesmo que faz parte, hoje ele.... Ano passado eu tinha dois que a mãe faz parte, né, eles 

gostava muito de vim com os cabelão tudo (risos), mas nunca tive nenhum... Graças a Deus 
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nunca tive nenhuma diferença não, tratava muito bem, uma vez chegou: – Tia eu fui pra 

macumba mais mamãe. Eu digo: – Tu foi pra macumba mais tua mãe? – Fui. Eu digo: – É, 

fazer o que né meu filho? 

 

Walter: Mas nunca tentou dizer “não vá pra lá não, venha pra minha igreja”? 

Rebeca: Não, nunca falei isso não, só falei pra ele “cuidado, tu vai fazer o que mais tua 

mãe”? “Não mamãe foi pra macumba, eu fui mais ela”, “ah tá certo” (risos). 

 

Walter: (risos) Rebeca, muito obrigado pela sua entrevista e pela disposição em participar da 

pesquisa. 

Rebeca: (risos) Por nada! 

 

 

Entrevistado 2: José, professor pentecostal lotado em uma das escolas do universo de 

controle. 

 

 

Walter: Você conhece a Lei 10.639/2003? E os gestores da sua escola, conhecem? 

José: Não. Acho que não porque já deveriam ter repassado pra gente também, porque se tem 

a equipe pedagógica que sempre orienta a gente, acerca de planejamentos e tudo, mas no 

tocante a Lei, mesmo, a gente não tem, não tende pra esse lado, pra esse conhecimento.  

 

Walter: Você acha correta a iniciativa da Lei 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da 

História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas escolas públicas e privadas de educação 

básica? Em que você acha que ela pode contribuir?  

José:  Não a obrigatoriedade, mas que deve ser ensinado sim como qualquer outro conteúdo 

de História. Na história do povo africano, não só do povo africano, mas de todos os outros, 

porque a gente ensina de vário termos, várias coisas e acaba esquecendo mais o povo 

afrodescendente, isso é que eu acho errado né, o esquecimento do povo, da cultura 

afrodescendente a gente tem que saber né, de cada povo, ou de sua cultura, não só de um, mas 

com maior abrangência principalmente do povo afrodescendente. 

 

Walter: Você acha que as pessoas esquecem isso por quê? 
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José: Eu opinião formada não, mas pode ter algumas hipóteses, né, do próprio racismo, 

preconceito com povo afrodescendente, é preconceito tanto racial, quanto religioso também, 

as religiões de lá que se chocam muito com as religiões do povo ocidental, o cristianismo 

principalmente, bate muito de frente, aí o povo acaba confundindo cultura e religiosidade. A 

gente tem que ver também que é uma parte cultural daquele povo, que a gente não pode ter 

preconceito e sim respeito com cada um deles. 

 

Walter: Você acha que essa Lei poderia contribuir de alguma forma pra mudar esse cenário? 

José: Sim, quebraria sim o preconceito, essa barreira, o esquecimento da cultura 

afrodescendente, esquecidas nas escolas, esquecidas nas universidades, esquecidas... na 

sociedade em si, ajudaria mais a gente ter essa aproximação a respeito do conhecimento desse 

povo, do povo afrodescendente.  

 

Walter: A Lei 10.639/2003 tem a sua implantação estimulada nas instituições em que você 

atua? A que você atribui essa situação? 

José: Não. A primordial acredito que seja a falta de conhecimento da própria Lei, parte da 

escola, não só dessa Lei, mas de várias outras, né, por exemplo a do idoso, a do trânsito, você 

vê um total descaso, desconhecimento das leis e principalmente a Lei sobre o 

afrodescendente, o ensino da cultura do povo afrodescendente, eles ensinam trânsito, mas ali 

geralmente na educação infantil, né, aquelas “corzinhas” amarelo, vermelho, verde, mas na 

educação infantil né, sobre idoso raramente a gente vê, e a do afrodescendente acredito que 

praticamente nunca, nunca se vê nas escolas, tanto no ensino privado quanto no ensino 

público, eu já passei em instituições públicas e privadas nunca vi ser abordado esse tema. 

 

Walter: Qual a visão que você tem sobre a forma como a escola e os seus colegas tratam a 

cultura do povo negro da cidade? 

José: Esquecimento... esquecimento... da religião, por exemplo, o esporte praticado por eles a 

capoeira veio dos afrodescendentes tudo era uma coisa que deveria ser no meu ponto de vista 

como qualquer outro esporte futebol, vôlei, handebol deveria ser também ministrado por um 

professor que saiba domine as artes né, artes marciais, nas escolas, e a gente vê... não vê o 

ensino, tem o ensino de todos os esportes, nenhum desses da capoeira que é do povo 

afrodescendente você não vê ensinando na escola como uma modalidade, apenas como 

cultura. Quando eles colocam é de forma assim... cultural, numa semana cultural, numa feira 

cultural, eles decidem botar aleatoriamente os temas, e por coincidência a sorte bater, cair 
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num tema sobre afrodescendente, especificamente capoeira... eu acho que há um certo 

preconceito, sim.  

 

Walter: A sua prática pedagógica, em alguma medida, contempla elementos da cultura do 

povo negro de São João do Piauí ou da cultura afro-brasileira? Quais atividades você poderia 

destacar? 

José: Não contempla, porque minha própria área mesmo é mais o ensino das ciências mesmo 

em si, exatas, Matemática, Geografia, a gente não aborda tema das culturas, sobre culturas, 

tanto brasileiras como geral. 

 

Walter: Você conhece professores da sua área que abordam essas questões? 

José: Não, não conheço. 

 

Walter: Você vê alguma possibilidade dessas suas disciplinas abarcarem esse conteúdo? 

José: Não, não na sua extensão, mas eu posso fazer paralelamente... abordar, a única saída é 

isso, abordar paralelamente, mas a minha ciência mesmo, que eu trabalho, não traz sobre 

cultura. 

 

Walter: Como você lida com elementos culturais diferentes do seu, principalmente se eles se 

referirem a questões religiosas? Essa forma de lidar ajuda ou atrapalha o ensino da Cultura 

Afro-Brasileira? 

José: Com respeito, respeito porque a gente vive em um país onde a gente tem liberdade de 

expressão, que religião... a gente tem que entender que cada um pode seguir a religião que a 

gente desejar, que a gente bem quiser, e que por trás de uma religião, dentro de uma 

vestimenta, de um traje, tem um ser humano, igual, então não importa sua religião, todos... na 

minha concepção... todo mundo é igual, independentemente da sua religião, dos seus 

pensamentos, da sua cor, da sua raça, status financeiro, enfim, seu grau intelectual, com todo 

respeito. 

 

Walter: Observando a sua prática pedagógica, o que você retiraria e o que você reforçaria no 

ensino da Cultura Afro-Brasileira? 

José: O ensino em si sobre a cultura e sobre o povo Afrodescendente, não teria nenhum 

problema, ensinaria como qualquer outra disciplina, sobre isso. Seria contra, assim, a 

doutrinação, ou seja, implantar, vamos supor se eu fosse, tivesse por exemplo, candomblé, 
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fosse do candomblé, fosse das demais religiões afrodescendentes, eu acharia errado eu querer 

implantar esse pensamento nas pessoas, né, seja de forma direta mesmo ali querendo, ou sutil, 

de forma tendenciosa sem eles perceberem, qualquer que seja a forma, implantar o 

pensamento qualquer que seja a religião eu acho errado, tanto pode ser evangélico, pode ser 

católico, pode ser ... qualquer que seja a religião, a pessoa tem o seu direito de escolher. 

 

Walter: Você vê isso acontecer ou conhece alguém que faça isso, que conduza a esse tipo de 

doutrinamento?    

José: Não, não vejo, a pessoa em si ela sendo uma religiosa pode ser a religiosa, mas ali é ela 

é a prática dela, ninguém pode recriminar, o que eu vejo é isso, eu conheço professores muito 

católicos, praticantes que falam muito bem e tudo, mas não querendo forçar você a ser 

católico por exemplo, mas é pelo fato de ele ser assim, já ter criado, já ter essa base, então eu 

acho que ali não vai influenciar, não vai doutrinar a gente a ser. 

 

Walter: Você acha correto que a religiosidade esteja presente quando se trata de ensino da 

Cultura Afro-Brasileira?  

José: A religiosidade, falar sobre religião sim, mas a religiosidade “a implantação” não, mas 

falar sobre a religião, como funciona a religião, como surgiu né, quem são as lideranças e 

tudo, não tenho nada contra, isso é... eu vejo na minha ótica, que seja mais construção do 

conhecimento, você adquirir mais conhecimento sobre o assunto. 

 

Walter: Como você lida, na prática, com a obrigatoriedade do ensino da Cultura Afro-

Brasileira, sobretudo em se tratando dessa religiosidade? 

José: Eu esperaria... espero que a escola, os diretores, gestores tomem consciência da 

obrigatoriedade dessa Lei, para se administrar, pelo menos na disciplina de Artes, creio eu que 

encaixaria bem na da Artes, de História, falasse, abordasse o tema, não de forma superficial só 

pra completar carga horária, né, ali, tem que falar, mas... de uma forma carinhosa, sem 

preconceito, de uma forma justa, porque se a gente for pegar ao pé da letra o povo 

afrodescendente e afro-brasileiro teve uma importante contribuição para o Brasil, participação 

fundamental na construção social do Brasil, então não pode ser esquecido. 

 

Walter: Qual a sua posição quando dizem que o candomblé e a umbanda são “coisas do 

diabo”? Você acha que isso pode atrapalhar o ensino da Cultura Afro-Brasileira? 

José: Eu vejo assim um pouco de ignorância, da parte dos preconceituosos, a gente não pode 
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jugar, se eu sou cristão, por exemplo, ai eu digo “ah, o candomblé é do diabo”, primeiro, que 

eu não conheço muito bem a religião, e eu não posso jugar, a própria Bíblia fala que a gente 

não pode jugar, aí eu tô desfazendo juízo, eu tô infligindo aquilo que eu digo ser, digo que sou 

cristão, não tô sendo, tô fazendo ao contrário né, a gente tem que ter um respeito e tentar ao 

máximo chegar a um denominador comum, de forma que ambos vivam em harmonia 

independente da religião. 

 

Walter: Você acha que essa ideia de associar a religiosidade, o candomblé e a umbanda ao 

diabo pode atrapalhar o ensino da Cultura Afro-Brasileira? 

José: Pode sim, pode gerar um preconceito, medo, receio, nos alunos, né, no povo, gerar esse 

certo receio.  

 

Walter: Você recebeu alguma orientação da sua igreja no que diz respeito à abordagem da 

religiosidade afro-brasileira na sala de aula? Qual? 

José: Não. 

 

Walter: Esse assunto é abordado na igreja que o senhor frequenta? 

José: Não, a religiosidade não, a gente evita falar, no caso da minha denominação, evita falar 

de outras religiões, principalmente se for pra criticar... o que a gente faz é pegar o nosso 

instrumento, nossa base que a gente tem, que é a Bíblia, se tiver algum ponto na Bíblia que vá 

de encontro a alguma religião dessa, a Bíblia fala por si só, não é a gente que ache alguma 

coisa e tudo começa a gerar aquele conceito em cima... não,  ali a gente apenas usa a Bíblia 

como espelho, se vai de encontro a alguma prática seja religiosa, que seja de caráter humano 

mesmo, aí é a consciência de cada um, entre você e Deus decidir mudar ou continuar do seu 

jeito, achando que o sujeito ali tá certo, tá no jeito, eu vou seguir assim, então na cerca da 

minha denominação não há esse choque entre religiões, não tem”. 

 

Walter: Você já teve ou conhece colegas que tiveram problemas na escola ou na igreja por 

terem tratado do candomblé e da umbanda na sala de aula? Qual a sua opinião sobre o 

assunto? 

José: Não, não conheço. 

 

Walter: Você tem colegas que tratam desse conteúdo em sala de aula? 

José: Não.  
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Walter: Você não conhece casos de problemas por que não tem gente que faz ou por que a 

sociedade aceitaria?  

José: Acredito porque não tem gente que fale, os professores não falam sobre o assunto, não 

abordam, aí fica desconhecido do povo, aí não tem como gerar um conflito de pensamentos. 

 

Walter: Se o pastor da sua igreja tivesse acesso à informação de que você está trabalhando 

esses conteúdos do candomblé e da umbanda na sala de aula que tipo de reação você acha que 

ele teria? 

José: Eu acredito que normal, normal, como um profissional, uma profissão. A profissão que 

eu tenho exige eu ensinar, então eu tenho que fazer, qualquer profissão exigir você fazer 

alguma coisa, você tem que fazer, é a sua profissão, é o seu ganha pão, você tem que ir, 

ministrar aula, não seria um motivo... se eu fosse o pastor eu não veria problema. 

 

Walter: Você acha que poderia contar com o apoio da escola, das famílias dos alunos ou da 

igreja caso quisesse tratar do candomblé ou da umbanda na sala de aula? 

José: Eu acredito que não todos, né, mas que boa parte iria ter aquele receio, preconceito, iria 

questionar, iria investigar, iria... saber como é que está sendo tratado esse tema, a gente vê que 

em nossa cidade a maioria é cristã, ou seja, católica ou evangélica, aí um pai por exemplo, de 

um evangélico, de um católico, descobre, aí tem aquele conceito do candomblé, como você 

falou no começo da entrevista “como coisa do diabo” e tudo já fez aquela visão, ele vai ver 

como é que está sendo abordado em sala de aula, ele vai investiga, eu acredito que teria esse 

choque. 

 

Walter: Você acha que os professores tratariam da religiosidade afro-brasileira da mesma 

maneira como tratariam outros conteúdos não religiosos afro-brasileiros? 

José: Eu acredito, dependendo da ótica de cada professor, se fosse... no meu caso pra 

ensinar... o fundador, o modo, o que eles cultuam, como cultuam, eu não veria problema no 

ensino disso... da história mesmo, no ensino da... como qualquer outra religião, falar, a 

Teologia já estuda isso, as religiões, seus criadores, eu como professor pentecostal não ia ter 

problema nenhum em ministrar religião, seja afrodescendente, seja qualquer que for... seja 

religião, não falando que só evangélico é que é... eu não ia fazer isso é claro, eu ia falar da 

história da religião, o fundador dele, seus criadores, seu posicionamento na sociedade. 

 

Walter: Muito obrigado, José, pela entrevista.  
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José: Por nada! 

 

 

CATEGORIA: GESTORES 

 

 

Entrevistado 1: Sara, gestora de uma escola do universo experimental. 

 

 

Walter: Você conhece a Lei 10.639/2003? E os professores da sua escola, conhecem?  

Sara: Na verdade essa Lei, ela é uma Lei que ela foi promulgada em 2003, só que assim... 

2003! Só que na verdade, a maioria das pessoas não a conhecem, ainda, essa que é a 

realidade... e principalmente a questão dos professores. Assim, nós não damos muita 

importância pra isso, essa que é a realidade, então não adianta a gente tá falando coisas 

bonitas e na verdade não tem a prática, porque isso é fato, a gente não dá [...] conhece sim, 

conhece porque a gente vai numa formação, assim, talvez uma vez no ano, que fala sobre essa 

Lei... e depois fica esquecido, infelizmente.  

 

Walter: O contexto da Lei é colocado, mas não é discutido? Essa situação acontece na escola 

ou na secretaria? 

Sara: Em alguns momentos muito distantes. 

 

Walter: Na escola ou na secretaria? 

Sara: Na secretaria, uma vez só, nós participamos uma vez só pra falar dessa Lei, talvez há 

um ano e meio... e é de 2003! 

 

Walter: No universo da escola ela também não é abordada com frequência? 

Sara: Não assim, frequentemente a gente faz em novembro, dia 22, né, um evento na escola 

pra falar sobre a questão da..., como é que diz..., da questão do negro no Brasil, né, tem a data, 

e fica por ali mesmo, por ali mesmo, a gente não tem essa..., inclusive tive até problemas com 

pais, a questão da oração na fila aqui, porque a gente, eu sou católica, [...], então desde 

pequena que eu sou ensinada a fazer oração do Pai Nosso, da Ave Maria, e aí, quando assumi 

a escola, a gente tinha aquela prática de cantar o hino na segunda, na sexta e eu fazia oração, 

inclusive uma mãe de um menino da escola que estava aqui, foi fazer queixa pra secretária 
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que eu estava rezando Ave Maria e que ela não queria que o filho dela aprendesse. Então isso 

gerou um problema pra mim muito grande, eu fiquei sem saber, eu falei [com a secretária de 

educação]: – Como eu vou proceder agora? Ela disse: – Não, reza só o Pai Nosso (risos), reza 

só o Pai Nosso! Aí assim..., aí então é muito complicado, muito complicado, e tem muita 

gente cheia de preconceito na escola, muita gente mesmo, quando você fala em alguma coisa, 

já tivemos aqui na escola também mães que não quer que o menino se encoste em pessoas da 

minha cor, negro, e a mãe também não era branca, o interessante que ela não era branca, não é 

branca, aliás. Então são muitos, né, os fatores, “ene” fatores que ocorre esse tipo de coisa 

dentro das escolas. 

 

Walter: Os professores daqui também não conhecem essa Lei? 

Sara: Se conhecem não é debatida aqui. Ninguém... não toca nesse assunto. 

 

Walter: Você acha correta a iniciativa da Lei 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da 

História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas escolas públicas e privadas de educação 

básica? Em que você acha que ela pode contribuir? 

Sara: eu acho muito importante. Por quê? Todo mundo tem que saber sua origem. Por que 

que a gente tem que saber a origem do Europeu? Por que que a gente não pode saber de onde 

a gente veio? Enquanto negros, é a miscigenação no Brasil, nós somos uma família que tem 

branco, amarelo e todas as cores, e por que não, a gente não saber a nossa origem? Eu acho 

importante’’. 

 

Walter: A senhora acha que ela pode contribuir com o quê? 

 Sara: Contribuir com essa questão do preconceito que é muito grande, porque ainda existe 

muito, nós estamos no século XXI e o preconceito não acabou ainda. Por que acha que uma 

diretora do meu porte não pode tá numa direção de escola? Por que eu sou negra? Não sou 

casada? Era pra tá uma mulher branca, uma mulher loira? E por quê? Por que que eu não 

tenho o mesmo perfil de uma mulher branca? Não é não? Então, assim, eu acho que tem que 

acabar esse preconceito, as pessoas têm que ter consciência que a cor não significa o caráter. 

 

Walter: A Lei 10.639/2003 tem a sua implantação estimulada na instituição em que você 

atua, quer seja pelas autoridades educacionais, quer seja por iniciativa sua ou dos professores? 

A que você atribui essa situação? 

Sara: Não, ela não é estimulada não. Não é. Como eu já falei anteriormente, a gente vê 
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alguma coisa, alguma formação e se, por exemplo, se eu sozinha for tomar uma iniciativa de 

tá fazendo essas questões do Batuque, da questão do Candomblé, dessas questões aí, aí eu vou 

ser... Se eu não tiver um apoio, vão fazer igual a Ave Maria (risos), eu vou ser taxada, vai ter 

um problema, então é muito complicado essa questão. A Lei tá aí, porque tem várias Leis, né, 

mas como a Lei dá questão de..., do funcionário público... as vezes eu chego aqui, tem pais 

que me chegam aí e me desacatam... É caso de polícia, mas eu não vou chamar a polícia por 

conta da questão da ética profissional, então tem várias coisas que a gente tem que engolir. 

 

Walter: Tem uma pressão muito grande pra que essas discussões não ocorram na escola? 

Sara: Exatamente, porque assim, se fosse uma coisa, se ela, essa Lei realmente fosse tratada 

de uma forma igual a LDB, a gente tinha mais apoio, porque a gente não taria assim, por 

exemplo, se eu disser “vamos fazer aqui um... um batuque aqui na escola”, por minha conta, 

será que dava certo? Aí né, eu teria que ter um apoio da Secretaria, e dos professores e 

também de alguns pais [...] por exemplo, supomos que fosse fazer um projeto, aí dentro do 

projeto a gente poderia fazer isso aí, mas pra mim chegar, eu sozinha e fazer isso aí, eu 

acredito, bem que eu teria que ter um apoio, mesmo sendo a gestora da escola [...]. 

 

Walter: A que motivo a senhora atribui essa situação? 

Sara: É assim... há vários motivos... porque essa escola, é uma escola que ela tem uma 

clientela muito diferenciada, tem pais que são presentes, tem pais que só vêm fazer a 

matrícula, tem pais que nunca vêm na escola, é... tem pessoas que não entendem as coisas, 

tudo leva para o outro lado, a questão é tão tal que eu tenho até que saber como eu vou me 

vestir pra vim pra escola. Eu não posso vestir uma saia, tenho que vestir uma saia muito 

decente, tenho que tá muito decente, porque senão os pais, eles acham que o gestor tem que 

ser, assim, “perfeito”... e não é, né? Nós somos humanos, então assim, eu estou... tá 

entendendo, né, o que eu estou falando? [...] então a questão pra que eu possa fazer esse 

movimento todo, a gente tem que fazer um projeto, e os projetos que a gente tem orientação 

de fazer é só questão da leitura, da escrita, essa questão de... da Lei, aí, em si, da questão do 

preconceito, é tratado lá uma vez... lá uma vez... não tem prioridade, não. Não tem. 

 

Walter: Qual a visão que você tem sobre a forma como a escola e o sistema de ensino de São 

João do Piauí tratam a cultura do povo negro da cidade ou a cultura afro-brasileira? 

Sara: Só tem um momento, dia 22 de novembro, aí tem aquele movimento todo lá, aí as 

escolas têm de fazer alguma coisa, pra fazer aquela..., uma palestra, e fica por ali mesmo, mas 
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assim nunca tem aquele projeto voltado pra conscientizar as crianças, que elas não têm que ter 

preconceito com os colegas, nem com professor, nem com o diretor, mas assim, é tratada 

assim de forma que quase só no dia, no mês, aí depois é esquecido.  

 

Walter: Mais especificamente em relação ao professor pentecostal, como ele lida com a 

obrigatoriedade do ensino da Cultura Afro-Brasileira e, em especial, dessa religiosidade? 

Sara: Essa questão aí, ela é mais assim, dentro daqui, na escola, em sala de aula, a gente não 

vê muito essa diferença. Porque o professor, ele tá preocupado, focado só em ensinar o aluno, 

inclusive, é o professor diz... Quase não se tem uma atividade que fala sobre ensino religioso. 

Não tem, a disciplina tá lá, né, que ficou agora, ensino religioso, mas quase a gente não vê a 

questão do professor tá preocupado, com um texto, que fale sobre uma religião, não tem essa 

preocupação, eu não vejo. 

 

Walter: A senhora não vê essa preocupação por que não há atividade nessa área, ou por que 

essa é uma forma deles reagirem a essa atividade? 

Sara: A gente não vê essa questão aqui dentro da escola. Não tem essa questão... 

 

Walter: ... mas existe uma reação deles em lidar com isso?  

Sara: Não... 

 

Walter:  Se houvesse um conteúdo sobre a religiosidade afro-brasileira, eles trabalhariam “na 

boa”?   

Sara: Eu acho que, como a Lei não é aplicada da forma que deveria ser, como a gente não 

tem o tema voltado pra isso, não tem muito essa discussão, não tem muita essa resistência, 

não tem assim... Entendeu? 

 

Walter: Não tem essa resistência porque não é tratado? 

Sara: ... porque não é tratado. Né? Agora, assim, se tivesse “é obrigado fazer isso, fazer...” eu 

saberia dizer o perfil de cada um, mas como não temos, aí eu não tenho, assim, muito o que 

declarar sobre eles, de falar, porque são poucos [...], mas só que, assim, dentro da escola eles 

não têm, assim, não demonstram...  

 

Walter: A sua escola, em alguma medida, desenvolve atividades voltadas à valorização da 

cultura do povo negro de São João do Piauí ou da cultura afro-brasileira? Quais atividades 
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seriam essas? 

Sara: Pois é, como eu já tinha te falado anteriormente, é só aquela do dia 22, aí a gente faz 

um mural, faz algumas danças, apresentações, e fica por ali mesmo. 

 

Walter: Em sua opinião, a sua escola está apta à implantação da Lei 10.639/2003? Por quê? 

Sara: Está! Está! 

 

Walter: A senhora vê algo que poderia melhorar para que a Lei fosse implantada? 

Sara: Nós poderíamos fazer assim, nós poderíamos ter um apoio da Secretaria e trabalhar em 

projetos. Tudo que se trabalha em projetos dá certo, porque vai conscientizando aos poucos... 

tendo debates, palestras, daqui a pouco todo mundo... mesmo que não concorde, mas aceita. 

Mesmo que não concorde, por exemplo, “é um projeto da escola, eu não concordo, mas sou 

obrigado a fazer”. “As atividades da escola, eu não concordo, mas sou obrigada a fazer”. 

Então tem isso... então, eu acho que, conforme fosse fazendo aos poucos, daria certo no final. 

Só que, como eu já lhe falei, né, tem aquela questão... Até mesmo os pais, que são muito, é... 

pessoas que não atendem, as vezes, fala mesmo porque não entendem, falta de conhecimento 

e outras pessoas falam alguma coisa a respeito “ah eu não quero meu filho rezando a oração, 

tal”, questão da capoeira né, tem muita gente também que não..., que a capoeira faz parte né, 

dessas coisa de Umbanda, essa coisa aí, aí  tem muita gente  que tem preconceito, mas as 

vezes o preconceito é por falta de conhecimento, falta de conhecimento, porque as vezes quer 

misturar uma coisa com macumba com essas coisas, as vezes quando a gente fala uma palavra 

diferenciada já pergunta se gente faz parte de terreiro, esse tipo de coisa, né [...] então é muito 

complicado, mas eu acho que aquilo que bota na prática, que vai mostrando pras pessoas eu 

acho que fica mais fácil as pessoas ter um entendimento.  

 

Walter: A senhora comentou que já teve algum problema de reação dos pais em relação, por 

exemplo, a rezar a Ave Maria, a senhora já teve algum problema com os pais relacionados a 

cultura afro-brasileira e a essa religiosidade?  

Sara: Eu diria assim, que essa questão dessa mãe, de ter ficado um pouco, assim comigo, eu 

acho que foi porque ela..., eu na época da..., o povo mistura muita política em São João, né, 

que é uma cidade pequena. E aí, na época, ela votou no prefeito, eu também votei, e aí ela 

esperava que..., anteriormente, a diretora dessa escola era pentecostal, aí ela passou oito anos, 

talvez, quando eu entrei, que eu tenho outra religião, eles assim... os crentes, eles ficaram 

assim..., não gostaram né, não aceitaram muito, sabe, não me aceitaram muito. Então assim eu 
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vi isso como um preconceito, mas a outra diretora também não era branca (risos). Só pela 

questão de não ser da mesma religião, eu vi como um preconceito.  

 

Walter: Quando é realizado o evento que a senhora comentou em novembro, algum pai já 

reclamou, já proibiu o filho de participar? Já teve alguma situação que a senhora percebesse 

uma indisposição tanto dos pais, quanto dos professores? 

Sara: Não, nesse sentido aí, não. Nenhum pai nunca reclamou, não. Logo, também, são dois 

dias. Na semana, a gente bota o mural e tudo mais, aí os professores vão falando sobre o 

assunto na semana, né? Aí depois tem a culminância com a palestra, alguma coisa, mas nesse 

sentido aí, ninguém nunca reclamou, não. 

 

Walter: Esses assuntos que os professores vão falando, discutindo, como eles são discutidos, 

como são planejados pra serem tratados na escola? 

Sara: É um projeto. É um projeto, né? O da Consciência Negra... aí faz o projeto aí vai 

tratando falando do Zumbi de Palmares, essas coisas, mas é só isso mesmo, não tem nada 

mais aprofundado, não fala sobre a Lei, que esse projeto desse ano a gente vai botar essa Lei, 

vamos dar ênfase, porque é importante e as vezes como eu já falei “o que não é visto, não é 

lembrado”, aí assim ela é de 2003, ela não é tão nova, eu acredito bem que o professor é que 

não conhece, eu não vou dizer (risos) que eu não posso dizer né, afirmar, mas assim na 

totalidade eu acho que ainda tem professor que não conhece não. 

 

Walter: É tratada mais a questão da História, já a questão da cultura, das práticas, da 

capoeira, do batuque, da religiosidade, isso não entra nos projetos? Por quê? 

Sara: Não. Eu acho assim, não entra por causa que não é valorizado, porque, como eu já te 

falei anteriormente, tem gente que tem preconceito com pessoas que... lá do Candomblé, não 

gosta... “é macumbeiro, é isso, é aquilo”. Tem muita gente que tem esse preconceito e as 

vezes ninguém sabe nem o motivo, as vezes a pessoa nem conhece e fica julgando. 

 

Walter: A sua escola desenvolveu, ou desenvolve, algum planejamento específico 

objetivando a implantação da Lei 10.639/2003? Como os professores reagiram, ou reagem, a 

ele?  

Sara: Não (risos) fizemos nenhum planejamento nenhum projeto não. Ainda não” [...] esse 

ano em novembro a gente vai fazer um projeto aqui mesmo na escola, e vamos dar ênfase a 

esse tipo de coisa, ao Candomblé a questão da religiosidade e dentre outras coisas que a gente 
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vai também procurar, que as crianças procurem alguma coisa de São João, porque tem muitas 

pessoas em São João que tem Terreiro, que tem essas coisas né? E aí nós vamos ver a reação 

(risos) como é que vai ser (risos). 

 

Walter: É visível o interesse dos professores de Educação Artística, de Literatura e de 

História Brasileiras em abordar a religiosidade afro-brasileira na perspectiva da Lei 

10.639/2003? E das outras áreas? 

Sara: Não, até porque a questão, bem aqui, da Educação Artística, parece que nem tem 

mais... E a Literatura, aqui na escola, aqui a gente também não trabalha, assim, 

especificamente a Literatura... E a História... a História, quando vai brasileira, aqui, ela seria 

aquela História mais voltada pra questões das origens, né? E não trata disso, infelizmente. 

Inclusive os livros eles pecam muito, porque não têm a História do Piauí. Eu tava trabalhando 

no Estado [...] e a dificuldade da gente encontrar material, falando sobre a História do Piauí, 

porque não tem material, não tem. Não tem livro, então a gente não tem revista, então é 

obrigado a gente tá na internet procurando, juntando um pouquinho aqui, outro pouquinho 

acolá, pra ver se monta alguma coisa pra trabalhar, mas não tem e isso aí é de modo geral. Eu 

acredito bem, que aqui em São João também não deve ter nada assim... histórico falando 

sobre o povo negro de São João, falando sobre as culturas, eu acredito bem que não tem não. 

Então se não tem é porque as escolas não dão importância, porque o que formula 

documentação é uma escola, né? Pesquisas de aluno, de professores, todo mundo juntando, 

fazendo uma pesquisa daria, ou então fazer um documentário, né? Um documentário seria... 

eu acho que se a gente fizer um documentário... Quando eu entrei nessa escola aqui, nós não 

tinha nada falando dessa escola... nem fundação, nem quem foi, [...] então nós fomos fazer 

tudo isso (risos)... 

 

Walter: Na sua opinião, o posicionamento religioso dos professores da sua escola afeta, ou 

afetaria, a abordagem do ensino da religiosidade afro-brasileira? 

Sara: Eu acredito que não. Como assim... como eu já falei que a gente não trata desse 

assunto, a gente não tem muita... um planejamento nos nossos conteúdos, isso aí... então eu 

acredito bem que, quando, a partir do momento que a gente for dar importância, eu acho que 

não vai afetar não... eu acho, né? Eu não sei, não tenho certeza, né? Mas...  

 

Walter: Você já teve ou conhece colegas que tiveram problemas na escola por terem tratado 

do candomblé e da umbanda na sala de aula? Qual a sua opinião sobre o assunto? 
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Sara: Não, eu não conheço não [...]. Não que teve problema não, mas... aqui nessa escola tem 

crianças que tem tios, parentes que gosta de capoeira, que gosta de outras atividades, e uma 

certa vez eu chamei a mãe do menino aqui pra conversar que ele tava muito... danado. Aí veio 

tio com os cabelo todo cheio de trancinha, não sei o que... Aí ele disse, virou pra mim e disse: 

– A senhora mora aonde? A senhora é da cidade? Aí eu disse: – Sou, por quê? – Porque a 

escola precisa melhorar... (risos) Porque essas crianças precisa de aprender outras culturas, 

aprender outras coisas. Só escola, essa escola sem atrativo nenhum, não vai adiantar em nada. 

Eu achei interessante a colocação dele, só que eu precisava dele, que ele fosse me dar uma 

resposta... Ele veio falar foi de outra coisa (risos), ele veio falar foi de outro assunto: “Aqui 

não tem capoeira não pra esses menino passar o recreio fazendo uma capoeira”? Ele veio foi 

com isso... Eu achei muito interessante, inclusive hoje ele faz parte do Mais Educação. E aí, 

ele, na verdade, ele me botou contra a parede porque ele queria dizer que nós, enquanto 

escola, enquanto gestores, enquanto professores, precisava mostrar pra esses alunos uma outra 

coisa, que seria uma capoeira, que seria, eu digo: “ah, mas aí não depende só de mim” (risos). 

 

Walter: Não existe problemas nas escolas por que esse conteúdo não é tratado ou ele é 

tratado e é aceito? 

Sara: Mas eu acho que não tem problema, porque a gente não tem visivelmente, porque ela 

não é aplicada. Porque, a partir do momento que ela for aplicada, vai ter problema, sim. 

Porque tem muita gente cheia de preconceito. Muita gente resistente... Tem gente que é 

pentecostal que não aceita uma opinião do católico, por aí você tira... Quando começar os 

questionamentos, vai ter conflito, sim... com certeza.  

 

Walter: Você acha que poderia contar com o apoio da escola ou das famílias dos alunos caso 

quisesse tratar do candomblé ou da umbanda na sala de aula? 

Sara: (risos) Rapaz eu não sei te falar não, eu... eu sinceramente... Candomblé e Umbanda, eu 

não sei não... porque, como eu já te falei, birraram comigo por causa da Ave Maria, imagine 

se eu fosse falar sobre outras (risos), é complicado isso aí, né? 

 

Walter: Se fosse pra tratar da História, de Zumbi... se for pra tratar da história do negro na 

sociedade, não teria problema, né? 

Sara: Hum-hum... [concordou] 

 

Walter: Se for pra tratar da História da África, entender a África como continente, a senhora 
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acha que teria problema? 

Sara: Não. 

 

Walter: Mas se for pra tratar de religião? 

Sara: Eu acho que sim. Eu acho... Eu coloquei um santo bem ali, ali em cima [apontou]... “ah, 

santo na escola? Não sei o que...” Aí já começou aquela... aí ei fui, botei mais escondidinho, 

porque a gente... já fica aquela coisa... e aí... sinceramente, é complicado. Porque ser humano 

a gente não sabe (risos).  

 

Walter: Muito obrigado. 

Sara:  Obrigada. 

 

 

Entrevistado 2: Esaú, gestor de uma escola do universo de controle. 

 

 

Walter: Você conhece a Lei 10.639/2003? E os professores da sua escola, conhecem?  

Esaú: Assim, eu conheço a Lei né, embora a gente percebe que a escola na sua totalidade ela 

não aplica a Lei, e a gente percebe assim na escola, não só aqui nessa escola como nas redes 

Estaduais, Municipais da Educação que há de certo fato um não conhecimento por parte dos 

professores a respeito da Lei, se os mesmos conhecem, demostram não conhecer visto o que a 

gente percebe na prática docente de cada um no dia-a-dia na sala de aula, então é isso que a 

gente percebe. De fato a Lei tá aí, ela tá aprovada assim... e de certa forma ela diz que é 

obrigatória a sua aplicabilidade no dia-a-dia, mas, no entanto, parece que a escola, ou o 

sistema, se... digamos, se esquiva de aplicar. 

 

Walter: Você acha correta a iniciativa da Lei 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da 

História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas escolas públicas e privadas de educação 

básica? Em que você acha que ela pode contribuir? 

Esaú: Eu acho assim, eu acho que não deveria haver nenhuma Lei que obrigasse, né? De fato, 

já faz parte da História, faz parte da História da Humanidade, ou seja, ela se torna um 

documento histórico, né, para nós enquanto seres humanos, assim ela vai contribuir, de certa 

forma, pra que as pessoas tomem mais consciência do que vem a ser a História 

Afrodescendente, o que vem a ser a questão da cultura religiosa, não só a cultura religiosa 
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como outras culturas, porque a gente percebe que essa nova geração, ela não conhece bem 

como aconteceu certos fatos, que a gente percebe que a escola, de certa forma, ela contribui 

para que esses conhecimentos que deveriam ser repassados aos alunos, eles não cheguem até 

eles, né? Então eu acho que a Lei ela veio de fato ao encontro, né? Ela se tornou necessária, 

mas, no entanto, eu acho assim, é obrigatória, né, mas eu acho que não só por parte de nós 

gestores, mas por parte do sistema, ainda há uma falha na sua aplicabilidade. Com relação a 

contribuição, às vezes a gente, em rodas de conversas, a gente percebe, também, que os 

próprios professores fazem vista grossa, né, ou seja, o preconceito da aplicabilidade da Lei já 

vem por parte dos próprios professores, né? E aí de certa forma é uma Lei obrigatória, mas, 

no entanto, ela se torna assim digamos obsoleta, quando parte dos próprios professores o 

preconceito de estar aplicando a mesma. 

 

Walter: Você percebe essa resistência? Ela vem de um grupo de professores específico? 

Esaú: Com certeza. [...] geralmente, assim... quando a gente percebe que, primeiro quando se 

fala da Lei dá-se a entender que é falar de negro. As primeiras visões das pessoas que não 

conhecem a Lei é falar do negro como uma sub-raça, né? E historicamente o negro foi tido 

como uma sub-raça, aquela pessoa que não tem direito, que é submisso, que as piores ações 

são colocadas pra eles, né? E infelizmente os professores ainda cultivam essa cultura do negro 

como uma sub-raça e aí o preconceito infelizmente o preconceito ainda reina, né, impera 

sobre a Lei. 

 

Walter: O senhor também tem essa percepção em outras escolas? 

Esaú: Percebo! Assim eu trabalho nas três redes, Estadual, Privada e Municipal e 

infelizmente a gente percebe que quando se trata dessa Lei ela não foge à regra quanto a 

questão do preconceito. Assim a gente vê muito, por exemplo, na rede privada por exemplo, 

você ainda vê algumas pessoas questionando, principalmente os professores de História, 

questionam, mas, de certa forma, o que se vê no planejamento anual da escola, não se trata em 

nenhum momento da aplicabilidade da Lei, não se trata! 

 

Walter: A Lei 10.639/2003 tem a sua implantação estimulada na instituição em que você 

atua, quer seja pelas autoridades educacionais, quer seja por iniciativa sua ou dos professores? 

A que você atribui essa situação? 

Esaú: Infelizmente a gente não tem nenhum estímulo... estímulo nem motivação, primeiro 

assim, né? Como eu te falei, quando se vai iniciar o ano, a gente já inicia com um conjunto de 
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ações que a escola tem que desenvolver, né? E a gente percebe que, dentro dessas ações, não 

tem nenhum assim: “vamos tratar de Lei tal”. Não porque ela seja obrigatória, mas ela é, 

como eu falei, ela é algo que faz parte da nossa história, ela é algo que tá ali no dia-a-dia, no 

nosso dia-a-dia a gente vive isso, a gente vive mas não pratica, né, então, de certa forma, não 

tem essa aplicabilidade, não tem esse incentivo por parte... e eu, assim, eu confesso que nós, 

enquanto gestores, a gente também tem culpa nessa não aplicação, porque, de certa forma, nós 

enquanto gestores a gente tem autonomia pra, de certa forma, levantar algumas ações as quais 

deverão ser aplicada na escola, e como eu te falei né, as vezes também pode ser falta de 

conhecimento da própria gestão e a gente esbarra na burocracia do preconceito. 

 

Walter: Essa falta de motivação poderia ser por conta do desconhecimento da Lei ou pode ter 

mais elementos envolvidos? 

Esaú: As duas coisas, se você chega aqui hoje e perguntar pra algum professor se ele conhece 

a Lei, principalmente um professor de História, você vai ouvir um “não”. E o outro é 

justamente isso, o preconceito ainda que... a cada dia mais, embora a gente já venceu certas 

barreiras, já foram vencidas, certas barreiras já foram deixadas pra trás, mas ainda tem, e 

assim e se tratando também... e o pior é quando se trata da questão religiosa né, que aí se você 

for falar de candomblé, se você for falar de outras religiões que não... digamos, a católica ou 

se tratar de uma outra religião evangélica você ainda percebe, ainda, que a não aceitação é 

mais forte ainda. 

 

Walter: Você percebe que quando se trata de conteúdos genéricos podem até ser tratados, 

mas quando se trata de conteúdos religiosos a rejeição é maior? 

Esaú: É maior, é especifico, quando se trata dessa especificidade é bem maior ainda. Eu tava 

vendo aqui essa questão mesmo, não fugindo, por exemplo, as escolas agora elas têm duas 

disciplinas que é Arte e Religião, além da própria História em si. Eu tava até discutindo um 

dia desse que Arte e Religião poderiam tá tratando de temas que, de certo, poderiam despertar 

a curiosidade do aluno e a gente não percebe isso... E teria um bom momento. 

 

Walter: Qual a visão que você tem sobre a forma como a escola e o sistema de ensino de São 

João do Piauí tratam a cultura do povo negro da cidade ou a cultura afro-brasileira? 

Esaú: Eu vejo assim que a escola, de certa forma, ela é ausente. Ela é ausente no sentido de 

não reconhecer a história do negro como um dos principais contribuintes para a formação das 

gerações. E a escola é omissa, a minha visão enquanto gestor e também enquanto educador, 
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nesse ponto a escola é omissa. Ela é omissa porque ela se omite a tratar o tema, ela é omissa 

porque, de certa forma, não há por parte dos gestores um chamamento para que os professores 

possam tá discutindo, até entre si, por exemplo, você não vê que entre os próprios professores 

não há uma discussão dessa Lei, porque podia partir deles mesmo, né, assim, podia partir de 

uma curiosidade, de conhecer, do que vem a ser a Lei, do que realmente... do que ela fala, pra 

que ela fala, e nesse ponto aí a gente percebe que a escola é omissa. 

 

Walter: Em se tratando do povo negro da cidade você tem algo a destacar? Você vê tanto a 

omissão dos conteúdos gerais como a cultura do povo negro local? 

Esaú: Eu percebo assim, [...] embora a gente tenha avançado, eu percebo que em algumas 

atividades, por exemplo, aqui chama o pessoal pra tá alí, representando a sua cultura, mas eu 

percebo que eles chamam, não como uma forma de tá mostrando que aquela cultura faz parte 

do cotidiano, que aquela cultura ela pode vim a contribuir com outras culturas, mas só de fato: 

“não, vamos chamar, porque é uma cultura pra não dizer que nós não estamos valorizando a 

cultura local”. Ainda percebo muito isso, mas de certa forma eu vejo assim, mas tem crescido 

muito o movimento dos próprios negros, os próprios negros tão tentando buscar a valorização 

e a... além de disseminação, a divulgação, tentando incutir na sociedade que aquilo que 

aconteceu com eles, no passado, contribuiu para a formação da sociedade hoje e vai continuar 

contribuindo, e muitas culturas que nós temos hoje são advindas da cultura negra.  

 

Walter: Mais especificamente em relação ao professor pentecostal, como ele lida com a 

obrigatoriedade do ensino da Cultura Afro-Brasileira e, em especial, dessa religiosidade? 

Esaú: Aqui é o seguinte, a gente percebe que primeiro você já tem uma grande dificuldade de 

lidar com professor pentecostal dentro da sala de aula e dentro do ambiente escolar. O que eu 

percebo ainda que, de certa forma, algumas religiões ainda tem a questão da doutrina, ainda 

tem a doutrina que a doutrina da religião ela é muito forte e, por ser doutrina forte, de certa 

forma ela cria no professor uma barreira e uma resistência a tá tratando e lidando com outras 

religiões, eu percebo essa questão ainda. Embora eu seja católico, é uma opinião, mas você 

percebe sim que as próprias religiões quando elas vão tratar uma da outra elas já tratam como 

uma fosse inferior ou superior a outra. Você percebe, por exemplo, que quando você vai a 

igreja católica, quando faz referência a um protestante ou um evangélico, já trata como se a 

católica fosse superior, [...] que o Deus da católica é maior que o Deus dos evangélicos, da 

mesma forma você vê igrejas evangélicas. Então, o que eu vejo nisso aí é essa questão, então 

há um doutrinamento dentro das religiões para que as pessoas sigam na linha reta, unilateral, 
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sem olhar para os lados e ver que existem outras religiões, outras culturas, um Deus único, 

apenas as pessoas têm forma diferentes de expressar a sua religiosidade. 

 

Walter: A sua escola, em alguma medida, desenvolve atividades voltadas à valorização da 

cultura do povo negro de São João do Piauí ou da cultura afro-brasileira? Quais atividades 

você poderia citar? 

Esaú: Assim a escola ela desenvolve um conjunto de ações não especificamente voltada para 

a questão da cultura negra, mas, assim, em alguns momentos a gente já retratou, eu falo mais 

especificamente de quando eu assumi a escola pra cá né, e assim a gente faz alguns eventos, 

dentro dos eventos a gente trás de certa forma retratar o tema “cultura” de uma maneira geral, 

não assim valorizando especificamente uma cultura só, mas o conjunto de culturas e o 

conjunto de povos, né, a gente faz isso. Agora, assim, em se tratando mesmo dizer assim 

“vamos fazer uma atividade voltada... uma atividade cultural voltada só pra questão do que 

diz a Lei”, isso aí, assim, nesses [...] anos que eu estou aqui na escola nunca foi feito né? A 

escola pode ter feito anos anteriores que eu não, assim... que eu não tava na escola, mas 

nesses [...] anos que eu vou fazer agora, assim uma atividade especifica voltada mesmo, ainda 

não foi feita ainda não. 

 

Walter: Na sua opinião, a sua escola está apta à implantação da Lei 10.639/2003? Por quê? 

Esaú: Tá sim, assim, primeiro levando de fato a formação acadêmica dos professores. O 

corpo docente aqui, a gente tem um corpo docente que... eu sempre digo que “a escola [...] é 

privilegiada por ter o corpo docente que tem”. Tendo como base o corpo docente, tendo como 

base, assim, digamos os recursos não só digamos humanos, mas outros recursos que a escola 

disponibiliza, a escola tem... digamos tá preparada para a aplicabilidade. É o que eu digo, tá 

faltando de certa forma é um pouquinho, assim, de empurrãozinho, um incentivo daqui, um 

incentivo dali, mas quem sabe num futuro bem próximo ela começa a deslanchar né, tudo é 

possível [...] se bem que aqui é o seguinte, aqui a gente tem um grupo de alunos que, hora por 

outras, eles mesmos chamam a atenção pra essa questão dessas atividades, já tem um grupo de 

alunos aqui que... esse pessoal mesmo ligado aos assentamentos... aqui tem muitos jovem, que 

são negros e são de assentamentos, que as vezes eles mesmo cobram algumas ações voltadas, 

tanto é que quando tem algumas atividades eles mesmo chama a escola a atenção pra tá 

demonstrando e falando sobre isso. 

 

Walter: É visível o interesse dos professores de Educação Artística, de Literatura e de 
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História Brasileira em abordar a religiosidade afro-brasileira na perspectiva da Lei 

10.639/2003? E das outras áreas? 

Esaú: Eu digo, assim, que a não visibilidade acho que não seja nem atribuída a falta deles não 

quererem tá trabalhando, mas eu acho que seria a falta de conhecimento da Lei. Porque, 

assim, eu também culpo –  eu não gosto de usar essa expressão “culpa”, porque quando você 

começa a usar a expressão “culpa”, você encontra muitos culpados, [...] – o próprio sistema 

educacional nosso, a Lei foi aprovada mas parece que ficou, assim, aquela coisa meia como 

que assim, “ah vamos aprovar por aprovar”, se bem que já tá bem disseminada, a gente já 

percebe que em alguns lugares já tá bem disseminado, você andando em outros lugares você 

vê que a coisa já tá, assim, mais bem divulgada, bem aplicada, mas eu acho, assim, que a 

questão é justamente isso, né, o não conhecimento, e a gente vê também, ou seja, quando é 

falado de literatura, principalmente, a gente percebe que é, há uma tendência, também, dos 

professores trabalhar uma linha, dentro de uma linha, os professores de Artes, por exemplo, 

também, vai dentro de uma linha, então acho que muitas vezes deve ser a falta do não 

conhecimento, a falta do incentivo, e o próprio sistema também que em si ele deixa a coisa 

meia solta né.  

 

Walter: Falta algum agente que traga essa motivação ou incentivo? 

Esaú: Quando começa o ano letivo a gente começa a falar de ações. As ações primeiro partem 

da Secretaria, que é o órgão gestor maior, e a Secretaria tem um outro órgão gestor maior 

ainda e eu percebo também que há uma certa ausência de ações por parte da Secretaria... Por 

exemplo, se existe a Lei... não é dizer assim “ah, existe a Lei”. Existe a obrigatoriedade. Se a 

gente talvez esquecesse a palavra “é obrigatório” e dizer “não é obrigação”, porque é uma Lei 

que tá aí, é uma Lei que vai realmente, vai a favor, vai contra alguns certos preceitos, alguns 

certos dogmas que foram criados ao longo do tempo, talvez se partisse de um órgão maior, lá 

de cima, né, talvez até fosse fluir, fosse andar, mas eu creio que num futuro bem próximo, a 

coisa vá deslanchar, né? Aqui em São João, mesmo, já tem muitas pessoas que trabalham 

nessa linha, por exemplo, a professora Antônia130, se você observar, a própria classe 

trabalhadora, quando a Antônia tá trabalhando, que ela trabalha muito esse tema, ela trabalha 

muito a questão da Lei, a gente vê que em grupos de discussões há uma certa crítica no 

sentido de não tá valorizando o trabalho, mas colocando algo como se não fosse de interesse 

da comunidade escolar, como se não fosse interesse da própria comunidade sanjoanense, 

                                                           
130 Nome fictício. 
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como se aquilo não fosse acrescentar em nada ao conhecimento do aluno, a gente percebe 

isso. 

 

Walter: As pessoas quando veem pessoas que fazem isso elas reagem diferente, como se 

aquilo não fosse importante? 

Esaú: Eu vi alguns trabalhos, por exemplo, da Antônia que... exposta em alguns lugares, 

inclusive na Escola [...], mesmo, onde eu trabalho né, e a gente percebe que tá lá, umas coisa 

que foram expostas, os professores passam e ficam alheios àquilo, como se aquilo não tivesse 

ali, é como se ali fosse um obstáculo, tivesse de certa forma “ah foi criado obstáculo, vou 

fazer um retorno pra não passar de frente pra não vê”, acontece isso, mas é justamente isso, 

muitas coisas elas só não acontecem... não tem aquele ditado “água mole em pedra dura, tanto 

bate até que fura”? Pode ser que a insistência, alguém comentando “isso é importante, isso é 

necessário, isso se faz necessário”... um fala, amanhã tem dois falando, depois tem três, 

quando terminar o grupo todo está comungando a mesma ideia, eu creio que as coisas vão 

deslanchar (risos).  

 

Walter: Na sua opinião, o posicionamento religioso dos professores da sua escola afeta, ou 

afetaria, a abordagem do ensino da religiosidade afro-brasileira? 

Esaú: É como te falei anteriormente, [...] embora as igrejas elas hoje têm uma forma de 

abordar suas religiões, mas de certa forma elas ainda são doutrinárias né, e diante disso não é 

que vá afetar de certa forma a história, né, mas gente percebe que quando vem pro lado da... 

eu não sou... eu já fui ....já frequentei muito tempo a igreja evangélica, por pouco eu não sou 

evangélico hoje e a gente percebe que isso é maior nos evangélicos, no pessoal que se diz 

protestante, é uma força maior porque de certa forma eles... segundo eles isso afeta o 

comportamento do indivíduo dentro da igreja, quando eles ... parece que eles têm medo de 

certa forma... de que as pessoas conheçam outras religiões, mas como eu digo seguinte, 

quando a pessoa tá destinado àquilo, ele só muda de opinião se ele não tiver opinião formada, 

ele tem opinião formada ele não muda de opinião, ele pode até acrescentar algo na sua opinião 

né, mas não mudar. 

 

Walter: Esse posicionamento religioso afetaria? 

Esaú: Eu acho que a questão é justamente isso talvez seja até falta de conhecimento às vezes 

como você não conhece, às vezes a gente diz assim “como não conheço se torna perigoso”, 

até certo ponto quando você conhece, você começa a traçar parâmetros e vê até que ponto a 
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coisa comum e a coisa não comum aí sim, né? 

 

Walter: Existe um discurso comum no universo pentecostal, evangélico, ou até mesmo 

católico, que associa a figura da religiosidade afro-brasileira ao diabo... 

Esaú: Com certeza... 

 

Walter: [...] No entanto, quando a gente pergunta a algumas pessoas sobre como isso se daria, 

o que elas acham dessa situação, a gente percebe que as pessoas, como você falou há pouco, 

pouco conhecem da religiosidade [afro-brasileira]. Você vê essa relação entre 

desconhecimento e o preconceito criado acerca dessas religiões? 

Esaú: Eu creio... assim, no ano passado, por exemplo, aqui a escola, quando alguém tava 

desenvolvendo uma atividade dentro da escola... que era conhecendo a cultura sanjoanense 

dentro de São João, a gente precisou ir até o... como a gente chama no centro da .... não é Mãe 

Elza131 não é a outra... é da Mãe Rosa132. Tinha um grupo de aluno que eles desenvolveram 

um trabalho que era voltado para essa questão e precisou que eles fossem lá ao centro da Mãe 

Rosa né, pegar... além de falar com ela pessoalmente, pegar alguns instrumentos e era 

necessário que um grupo de professores fosse acompanhar esses meninos até lá pra que eles 

não fossem sozinhos e também tá explicando pra ela o sentido da visita deles lá. Do grupo que 

representava a equipe, nenhum quis ir até o terreiro da Mãe Rosa, nenhum [...] 

 

Walter: Nenhum professor ou nenhum aluno? 

Esaú: Nenhum professor. Aí ficaram os alunos, de um lado pro outro, “fulano vai”? Ou seja, 

eles já associavam que, de certa forma, ali não era um ambiente adequando pra que eles 

tivessem, é como se ela tratasse de um tema que fosse de certa forma desconhecido, uma 

coisa que fosse, digamos, afetar a fé religiosa que ela tem e, no entanto... resultado, aí sobrou 

pra quem? Pra mim (risos). Sobrou de certa forma (risos). Terminou eu indo lá com um grupo 

de seis alunos e, pra surpresa dos próprios alunos, eles saíram daqui com a visão do que seria 

lá o terreiro da Mãe Rosa, quando chegou lá, que ela abriu a porta pra eles adentrarem, que 

viram de fato o que tinha lá dentro, o que ela explicou pra eles o que era o Candomblé, que o 

mesmo Deus que ela cultivava era o mesmo Deus que eles cultivavam na igreja católica – e 

veja que tinha um evangélico, um aluno evangélico, também –... e o que me chamou a atenção 

                                                           
131 Nome fictício. 
132 Nome fictício. 
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é que quem mais interrogava era a menina evangélica. E lá dentro, é claro, lá dentro do 

terreiro da Mãe Rosa tinha os materiais da própria... do que ela confessa, lá dentro do terreiro, 

tinha materiais também da igreja católica, tinha outros, né, eu até pedi pra ela que ela 

explicava por que que tinha diversos instrumentos lá dentro e a relação que ela fazia aqueles 

instrumentos com o da igreja católica. Aí foi onde ela disse “não o Deus que eu confesso é o 

mesmo Deus que você confessa” [...]. 

 

Walter: Você já teve ou conhece colegas que tiveram problemas nas escolas por terem 

tratado do candomblé e da umbanda na sala de aula? Qual a sua opinião sobre o assunto? 

Esaú: O único exemplo que eu tenho aqui dentro da escola... a gente não, não ... eu posso 

citar aqui dentro da escola, por exemplo, a gente não tem problemas mas o que a gente vê é 

uma certa forma de uma rejeição de colegas professores com algum colega que retrata o tema, 

teve o caso da Antônia né, a Antônia além de tratar o tema ela convive com esse pessoal –  e 

de certa forma tem até minha admiração por isso – mas a gente percebe que de certa forma 

realmente há uma rejeição dos colegas, se tu faz parte da [...] se tu frequenta um terreiro por 

exemplo, olha um exemplo aqui, Seu João133, por exemplo, Seu João tem um terreiro mas eu 

nunca parei pra perguntar pra ele o que que ele faz, o que que ele deixa de fazer. O meu 

respeito por ele é igual, mas a gente percebe, em alguns falares, dentro da escola, assim, 

aquela rejeição e aquela... menosprezar aquele ser que tá falando do candomblé ou da religião 

afro-brasileira, a gente percebe que há uma certa rejeição, infelizmente, assim... eu não sei se 

eu estou sendo muito negativo no sentido de tá tratando sobre o tema, mas é que a gente 

percebe, como eu te falei: “Local”, a gente percebe isso. Como eu te falei, aí fora tá muito 

difundido, mas “local” aqui a gente percebe muito isso ainda.  

 

Walter: O problema que você vê acontecer é esse certo preconceito? 

Esaú: E eu digo o seguinte “você só rejeita até o momento que você não conhece”. Você 

pode até ter aversão “eu conheci, mas eu continuo com aversão àquele tema”, mas você 

começa a respeitar e a aceitar, né? E há uma diferença entre o respeitar e o aceitar, mas muitas 

vezes você... quando você conhece, você começa a ver as duas coisas, eu começo a aceitar, eu 

começo a respeitar, eu começo a questionar e até mesmo, ainda a difundir a situação.  

 

Walter: Você acha que poderia contar com o apoio da escola ou das famílias dos alunos caso 

                                                           
133 Nome fictício. 
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quisesse tratar do candomblé ou da umbanda na sala de aula? 

Esaú: Eu acho que aqui dentro da escola sim, vendo, digamos assim... [...] conhecendo o 

nosso grupo de alunos aqui e vendo de onde eles vêm, eu acho que a gente tinha um apoio. É 

claro, não vou dizer que a gente teria um apoio de cem por cento, mas eu creio que boa parte 

sim, e também dependendo da forma como a escola fosse colocar a questão do candomblé ou 

de outras atividades da escola, eu acho o seguinte, a questão de você ver o seu olhar vai 

depender de como a coisa é colocada pra você, se a escola tentar chamar os pais e “ah, o 

candomblé...” já colocando mais defeitos do que qualidades, consequentemente a comunidade 

escolar vai rejeitar, mas se a gente coloca o candomblé como uma forma das pessoas 

expressarem sua religiosidade e a gente a respeitar, consequentemente a comunidade escolar 

vai... num pode aceitar por completo, mas vai no mínimo respeitar. 

 

Walter: Esaú, muito obrigado pela colaboração. 

Esaú: Por nada, Walter. Qualquer coisa, estamos à disposição! 
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ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 
CULTURA... CULTURAS: 

Tensões pentecostais no ensino da religiosidade afro-brasileira. 

 

 

José Walter Silva e Silva 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

Eu, ___________________________________________________________________ ,   

após   ter lido e entendido as informações e esclarecido todas as minhas dúvidas a respeito 

deste estudo, referente à Dissertação de Mestrado intitulada “CULTURA... CULTURAS: 

Tensões pentecostais no ensino da religiosidade afro-brasileira”, conduzidos pelo Prof. Dr. 

José Eustáquio Romão (orientador) e Prof. José Walter Silva e Silva (orientando), contatados 

respectivamente, pelos e-mails e telefones, jer@terra.com.br (11 3665-9312) e 

waltersilva@ifpi.edu.br (89 99986-2688) CONCORDO VOLUNTARIAMENTE, em 

participar desta pesquisa. 

 

 

 

São João do Piauí,_______de _______________________de 2017 
 

 

 

Assinatura 
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ANEXO B 

LEI Nº 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003 

 

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 

temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

        Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: 

"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, 

torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da 

História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o 

negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas 

social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito 

de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e 

História Brasileiras. 

§ 3o (VETADO)" 

"Art. 79-A. (VETADO)" 

"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da 

Consciência Negra’." 

        Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182o da Independência e 115o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque 

( D.O.U. de  10.1.2003) 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art79a

