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Resumo

A Lei n° 10.639/2003 tornou obrigatório o ensino de História da África e Cultura Afrobrasileira nos estabelecimentos escolares do país. A partir disso, as religiões afrobrasileiras começaram a ser abordadas em sala de aula, como parte de um conjunto
de práticas e valores de origem africana importante no desenvolvimento da
população negra no Brasil. Este trabalho teve como objetivo estudar o modo como
essas manifestações religiosas aparecem nos materiais didáticos, cursos de
formação continuada de professores e, por vezes, na própria sala de aula a partir
dessa Lei, assim como procurou identificar as tensões e negociações verificadas
quando essas religiões saem de seus espaços de manifestação próprios, os
terreiros, e adentram a escola. As relações entre a visão de mundo religiosa e do
senso comum (presente nos discursos e práticas de professores e alunos
praticantes de diferentes denominações religiosas: como o catolicismo,
pentecostalismo etc.) com o ensino e aprendizado de valores vistos
simultaneamente como “religiosos” e “símbolos culturais étnicos” (a serem
mobilizados na constituição de identidades diferenciais) constituem, portanto, o foco
desta pesquisa.

Palavras-chave: cultura e religiões afro-brasileiras; educação; símbolos étnicos;
identidade cultural

Abstract

Law n. 10.639/2003 made the teaching of African and Afro-Brazilian Culture
obligatory in Brazilian schools. In this way, the African-Brazilian religions started to
be addressed in the classrooms as part of a set of practices and values of African
origin important in the historical development of the Brazilian black population. This
study aimed at analyzing how these religious expressions are approached in school
text books, in continuing education courses for teachers and, in some cases, in the
class room since the approval of this Law, as well as tried to identify the conflicts and
the negotiations occurring when these religions leave their own traditional places, the
“terreiros”, and move into the schools. The relations between the religious
environment and the common sense (present in the discourses and the practices of
teachers and students who are followers of different religions as Catholics,
Pentecostals and others) and the teaching and learning of values seen at the same
time as “religious” and “ethnical cultural symbols” (to be mobilized in the building up
of differential identities), are, therefore the focus of this research.

Key words: Afro-Brazilian culture and religions; education; ethnical symbols; cultural
identity.
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Introdução

No início do século XXI, mais precisamente em janeiro de 2003, o então
presidente da República Luis Inácio Lula da Silva promulgou a Lei 10.639, alterando
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) e explicitando1 a
obrigatoriedade do ensino de história da África e da cultura afro-brasileira como
temas transversais do currículo das escolas de ensino básico, públicas ou privadas.
A promulgação dessa Lei representou, por um lado, uma vitória dos
movimentos sociais negros, que, desde a década de 1970, vêm se organizando e
reivindicando a adoção de políticas públicas de afirmação, em especial na área da
educação. Por outro lado, indicou uma mudança substancial do posicionamento do
Estado brasileiro em relação ao racismo, explicitando que entraríamos num novo
momento político no qual dois modelos de nação entrariam em debate no plano. O
primeiro, a partir de um discurso mais universalista, assume a existência do racismo
na sociedade brasileira, mas opta por saídas não racialistas, colocando-se, assim,
em oposição à adoção de políticas públicas que levem em consideração o termo
raça. O segundo, articulado pelos movimentos sociais negros e intelectuais, propõe
o combate ao racismo a partir de uma ressignificação do termo raça, desassociando
este de seu passado biológico, e o aproximando de seu caráter político. Nesse
contexto, o termo negro também é ressignificado, passando a abarcar as pessoas
que se autoclassificam como pretos e pardos, dividindo a população da nação em
dois grupos negros e não negros. Esse modelo, defendido pelos movimentos sociais
negros, passa a pautar a luta contra a desigualdade e o racismo a partir de um
discurso de valorização da diferença para a igualdade de condições de acesso a
bens e direitos. As políticas públicas de ação afirmativa são, nesse cenário,
instrumentos privilegiados de luta.

1

A Constituição de 1988 já determinava o ensino de história dos diversos povos que
contribuíram para a formação da Nação, a LDB de 1996 também definiu isso, assim como os
Parâmetros Curriculares Nacionais de 1998. Nesse sentido a lei vem para explicitar aquilo
que já estava determinado nas leis e orientações anteriores.
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A promulgação da Lei 10.639 é mais um capítulo da disputa entre esses dois
modelos, assim como as políticas de cotas para o acesso à universidade pública.
Para entender o cenário de articulação e gestação dessa política pública, optamos
por retroceder na história até a década de 1970.
Os anos de 1970 compõem um período de ebulição no processo de
rediscussão

de

uma

identidade

negra.

Inspirados

nos

movimentos

de

descolonização de países africanos, na renascença cultural caribenha, na luta contra
o apartheid na África do Sul e nos movimentos de luta pelos direitos civis nos EUA
começa a se articular, na sociedade civil, um movimento político de conscientização
da identidade negra que culminará na fundação do MNU (Movimento Negro
Unificado) no ano de 1978.
Diferente de outros movimentos sociais negros que até então existiram em
nível nacional, como a Frente Negra Brasileira (FNB) e o Teatro Experimental do
Negro (TEN), os quadros do MNU eram formados, em sua maioria, por negros
egressos do ensino superior, mas que, mesmo assim, continuavam enfrentando
barreiras discriminatórias no processo de inserção no mercado de trabalho e
ascensão social.
Até então, tanto a FNB quanto o TEN possuíam um discurso de combate ao
racismo pautado na busca pela inclusão do negro na sociedade nacional como
brasileiros, a partir, principalmente, do acesso à educação. O discurso do MNU
caminhou para a tomada de consciência da negritude e, a partir da autoafirmação,
para a conquista da igualdade de direitos como afro-brasileiros.
Essa é uma mudança significativa em termos de posicionamento político e
marca o processo de gestação desse segundo projeto de nação que vem repercutir,
para além dos meios da militância nos dias de hoje.
Os anos 1960 e 1970, também são um período de efervescência cultural no
qual a identidade nacional será novamente questionada e reconstruída. Nesse
cenário, os símbolos da herança cultural africana também foram mobilizados, seja
para a reafirmação da ideia de miscigenação, seja para a valorização de uma
conscientização de negritude, ou de identidade regional2. Exemplos disso se
encontram na Música Popular Brasileira, com o Afro-samba de Vinícius e Baden
Powell, o Tropicalismo3 ou as obras de Clara Nunes4 e Martinho da Vila; na literatura
com os livros de Jorge Amado, Tenda dos Milagres (1969) e Dona Flor e Seus dois
Maridos (1966); nos blocos de carnaval de Salvador (Ilê Aiyê, Araketu e Filhos de
2

Ver: Santos, 2005
Ver: Amaral e Silva, 2006
4
Ver: Bakke, 2007
3
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Gandhi), no cinema com o filme Macunaíma5 (1969) e O amuleto de Ogum6 (1974),
entre outros.
Com o processo de distensão política e da redemocratização do país, já na
década de 1980, os movimentos sociais ganharam, através de sua mobilização,
mais espaço, e o movimento negro acabou conseguindo se fazer representar na
Constituição de 1988.
Mais tarde, em 1995, por ocasião das comemorações dos 300 anos da morte
de Zumbi dos Palmares, os movimentos sociais negros realizaram uma marcha – a
Marcha dos 300 anos de Zumbi dos Palmares – até Brasília, onde entregaram uma
reivindicação por políticas públicas de ações afirmativas ao então presidente da
república, Fernando Henrique Cardoso. Nessa comemoração, o presidente fez um
discurso no qual, pela primeira vez, o Estado brasileiro reconhecia oficialmente a
existência do racismo, mudando o posicionamento até então adotado, sem grandes
alterações, desde a década de 1930. No ano seguinte, a luta dos movimentos
sociais negros também aparece na promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB) que reafirma a orientação de que os currículos escolares deveriam
tratar da participação dos negros e indígenas na formação da sociedade brasileira.
Contudo, foi apenas após a participação do Brasil na Conferência de Durban,
em 2001, da qual resultou a assinatura de um documento no qual o governo
brasileiro assumia a responsabilidade por adotar políticas públicas de ação
afirmativa, que o debate ganhou força na opinião pública.
Em decorrência deste posicionamento, o debate público a respeito do
racismo e de seu combate foi fomentado e disto resultou a adoção de políticas de
cotas em Universidade Federais a partir de 20037, a promulgação da Lei 10.639, a
publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino das relações étnicoraciais positivas de 2004, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial na Câmara
Federal em 9 de setembro de 20098 e a elaboração do Plano Nacional de
Implantação da Lei 10.639, também deste ano.
Esta tese é resultante de uma pesquisa realizada entre 2007 e 2011, período
de mobilização para a efetivação da Lei 10.639. Debruçamo-nos sobre o ensino de
História e Cultura Africana e Afro-brasileira, buscando compreender a mobilização
das religiões afro-brasileiras, em especial o candomblé e a umbanda, como

5

Direção: Joaquim Pedro de Andrade.
Direção: Nelson Pereira do Santos.
7
Fonte: Carvalho, 2006
8
Vale a pena ressaltar que o texto aprovado na câmara dos deputados federais, no que diz
respeito à educação, reafirma a inclusão de disciplinas que estudem história da África e do
negro no Brasil no currículo escolar obrigatório.
6
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símbolos de uma herança africana importantes para o processo de resistência
cultural dos afro-brasileiros e, portanto, elementos importantes para a construção de
sua identidade.
A partir de um tempo e local específico, a promulgação da Lei 10.639 e sua
aplicação, constrói-se uma análise a respeito do uso das religiões afro-brasileiras
como símbolo cultural e marcador de diferença, num momento em que as
representações coletivas sobre as relações raciais e sobre a própria nação brasileira
estão colocadas em questão.
No mundo atual, cada vez mais a diferença cultural ocupa lugar central nas
construções identitárias que visam à aquisição de direitos políticos, econômicos e
sociais. As religiões afro-brasileiras, em especial o candomblé, nesse universo,
apresentam-se como ícones poderosos, com capacidade de mobilizar laços de
continuidade entre África e Brasil, ocupando, nesse último, o papel de símbolo de
resistência e marca da diferença.
Essa força simbólica das religiões afro-brasileiras pode ser entendida dentro
do próprio processo de formação da antropologia como um campo do saber
acadêmico. Conforme Vagner Gonçalves da Silva (2002), o negro, em seus
aspectos raciais e religiosos, foi construído como “objeto de pesquisa” e formação
de uma “ciência do Brasil”, a partir do final do século XIX, nas obras de Sílvio
Romero, Nina Rodrigues, entre outros. Mais tarde, com Artur Ramos os aspectos
biologizantes e o paradigma racial da análise de Nina Rodrigues foram substituídos
pela concepção de cultura, e a religião se apresentou como via de acesso a essa
cultura negra. Nesse período, Ramos defendeu a introdução do negro e de sua
religiosidade como parte do currículo oficial da disciplina de antropologia na
universidade brasileira (Silva, 2002:89).
Foi com Gilberto Freyre que o estudo sobre as relações raciais entre negros
e brancos se tornou uma área de pesquisa autônoma, distanciando-se assim das
questões culturais e religiosas que acabaram por serem classificadas na chave da
etnografia, enquanto a primeira tratava da conversão de análises históricas,
sociológicas e antropológicas. Mas, apesar desse processo de separação, em
alguns trabalhos, como no de Donald Pierson ou no de René Ribeiro, raça e religião
aparecem novamente juntas explicitando vínculos entre o campo etnográfico das
religiões afro-brasileiras e as análises das relações raciais.
Vale ressaltar ainda aqui, que a construção dessas religiões como objeto de
análise etnográfica muitas vezes reforçou um olhar que valorizava muito mais
entender “as partes indissolúveis da África no Brasil” do que as “formas com que a
África se dissolveu no Brasil” (Silva, 2002:95). Esse tipo de valorização das
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