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EIXO 8. EDUCAÇÃO, CULTURA E RELIGIÃO

RESUMO

O presente artigo discutirá a importância da educação patrimonial na preservação da religiosidade de matriz
africana no Brasil. Diante desse objetivo, discutimos o conceito de educação patrimonial, de comunidades
tradicionais e de religiões de matriz africana. Exemplificamos a importância do tema com o debate sobre a
obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar da educação
básica e com a polêmica decisão judicial que recentemente definiu que candomblé e umbanda não eram
religiões. Assim concluímos que diante da persistente intolerância aos cultos afro-brasileiros a abertura de um
espaço para a educação patrimonial nas escolas é um importante passo na construção de uma educação
multicultural e para a preservação e o respeito das tradições religiosas de matriz africana no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Religiosidade afro-brasileira; Patrimônio cultural.

RESUMEN

Este artículo discutirá la importancia de la educación en la preservación del patrimonio religiosidad de origen
africano en Brasil. Teniendo en cuenta este objetivo, se discute el concepto de educación sobre el patrimonio,
las comunidades tradicionales y las religiones de origen africano. Ejemplificamos la importancia de la cuestión
para el debate sobre el estudio obligatorio de la historia y la cultura afro-brasileña y africana en el currículo
escolar de la educación básica y la decisión judicial controvertida determinaron recientemente que el
Candomblé y Umbanda religiones no lo eran. Se concluye que, dado el intolerancia cultos afro-brasileños
persistentes abrir un espacio para la educación patrimonial en las escuelas es un paso importante en la
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construcción de una educación multicultural y la preservación y el respeto a las tradiciones religiosas de
origen africano en Brasil.

PALABRAS CLAVE: Educación; Religiosidad afrobrasileña; Patrimonio cultural.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende analisar a educação patrimonial na preservação das tradições religiosas de
origem africana, como aspecto fundamental para resgatar a importância do povo e da religião afro-brasileira
no Brasil.

Objetivamos compreender os aspectos relevantes que circundam a discussão em torno da preservação e do
respeito às tradições religiosas afro-brasileiras enquanto um processo educacional.

Desenvolveremos essa análise, pois, na atualidade não é difícil encontrarmos posicionamentos que, de forma
direta ou indireta, ferem direitos básicos como o da liberdade de religião das religiões de matriz africana no
Brasil, a exemplo do candomblé e da umbanda. Tais manifestações advêm do espaço escolar, a partir das
posições preconceituosas e intolerantes de gestores, professores, alunos e familiares sobre tais crenças, mas
também vêm do poder público, a exemplo do judiciário, que nos últimos anos em alguns Estados e cidades
brasileiros tem assumido uma postura de intolerância às religiões afro-brasileiras, determinando inclusive o
fechamento de templos e a punição de seus adeptos por crimes relacionados às suas práticas religiosas, a
exemplo do uso de animais em cerimônias.

Pretendemos, assim, ampliar a discussão em torno das práticas de preservação e de educação patrimonial,
demonstrar que elas envolvem a proteção às tradições brasileiras, de interesses individuais e coletivos, e que
por isso cabe a todos, Poder Público e sociedade, escola e judiciário, por exemplo, o dever de preservá-los.

2 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL PARA A PRESERVAÇÃO DAS TRADIÇÕES RELIGIOSAS DE ORIGEM
AFRICANA NO BRASIL

Mesmo com todos os avanços identificados no âmbito da educação nos últimos anos com a emergência de
leis, órgãos e regulamentações voltados a discussões como etnia, raça, gênero, sexo, diferenças, identidades,
diversidades, regionalidades, entre outros temas importantes, um assunto ainda permanece pouco abordado
nesse campo: a educação para a preservação do patrimônio cultural.

A educação patrimonial é interpretada por Horta (1999, p. 6) como “um processo permanente e sistemático
de trabalho educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e
enriquecimento individual e coletivo”. Nas normas educacionais brasileiras, nos poucos momentos em que há
referência explícita e direta ao termo “educação patrimonial”, a exemplo do Manual Operacional de Educação
Integral, onde são traçados os macrocampos do Programa Mais Educação do Governo Federal, ela é
conceituada como um mecanismo de incentivo à produção artística e cultural dos estudantes, de possibilidade
de reconhecimento e recriação estética de si e do mundo e de valorização do patrimônio material e imaterial.
Para o documento do Ministério da Educação, a educação patrimonial tem por fim “promover ações educativas
para a identificação de referências culturais e fortalecimento dos vínculos das comunidades com seu
patrimônio cultural e natural, com a perspectiva de ampliar o entendimento sobre a diversidade cultural.”
(MEC, 2013, p. 14-15).

De forma indireta, a Constituição Federal de 1988 inseriu o conceito de patrimônio cultural, aduzindo a
proteção de bens individualmente ou em conjunto desde que portadores de referências à identidade, à nação,
à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, e no artigo 210 que “serão fixados
conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito
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aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”.

O Ministério da Educação, em observância ao dispositivo constitucional supracitado verificou a necessidade de
mudanças curriculares em face da necessidade de inclusão de temas relativos a população negra existente em
nosso país, e elaborou para o ensino fundamental, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), visando a
existência de um estudo transversal, ou seja, multidisciplinar. Segundo documento do MEC referente aos
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 41):

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, optou-se por um tratamento específico das
áreas, em função da importância instrumental de cada uma, mas contemplou-se
também a integração entre elas. Quanto às questões sociais relevantes, reafirma-se
a necessidade de sua problematização e análise, incorporando-as como temas
transversais. As questões sociais abordadas são: ética, saúde, meio ambiente,
orientação sexual e pluralidade cultural.

Em janeiro de 2003 foi sancionada a Lei 10.639 que alterou 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", tais alterações surgiram como uma forma de
implementar políticas educacionais permanentes que auxiliassem na formação de uma consciência do papel
do povo negro em nossa história. A lei tornou obrigatória a inclusão do 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,
em todos os conteúdos programáticos oriundos dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais
e particulares, como forma de resgatar a importância do povo afro-brasileiro na formação da História do
Brasil. Foi através do Parecer CNE/CP 03/2004 que alguns conceitos importantes da lei foram especificados:

O sucesso das políticas públicas de Estado, institucionais e pedagógicas, [...] em
outras palavras, todos os alunos negros e não negros, bem como seus professores,
precisam sentir-se valorizados e apoiados. Depende também, de maneira decisiva,
da reeducação das relações entre negros e brancos, o que aqui estamos designando
como relações Etnicorraciais. Depende, ainda, de trabalho conjunto, de articulação
entre processos educativos escolares, políticas públicas, movimentos sociais, visto
que as mudanças éticas, culturais, pedagógicas e políticas nas relações Etnicorraciais
não se limitam à escola. É importante, também, explicar que o emprego do termo
étnico, na expressão Etnicorracial, serve para marcar que essas relações tensas
devidas a diferenças na cor da pele e traços fisionômicos o são também devido à raiz
cultural plantada na ancestralidade africana, que difere em visão de mundo, valores
e princípios das de origem indígena, européia e asiática. (Parecer CNE/CP nº
03/2004. p.5)

Assim é que nesse trabalho defendemos que não obstante a existência de medidas legislativas e políticas
públicas educacionais que visam incentivar a colaboração mútua entre Estado e sociedade civil para a
preservação e a salvaguarda dos patrimônios culturais imateriais, tais políticas ainda não são suficientes para
transformarem o quadro de persistente desrespeito, desconsideração e de violação de direitos de algumas
manifestações culturais, sobretudo em relação àquelas enquadradas fora do eixo cultural hegemônico, como
são, por exemplo, as originárias do continente africano e que aqui, no continente americano, foram
transformadas e atualizadas em expressões culturais afro-brasileiras e muito mais que isso, alçadas em
âmbito constitucional a status especial, como o foram as denominações religiosas de matriz africana, hoje
protegidas na Constituição sob o manto do princípio da liberdade de expressão religiosa.

Tais denominações religiosas, e seus seguidores, hoje elementos que compõem o conceito de comunidades
tradicionais de terreiro estabelecido pela legislação nacional, historicamente eram identificadas como folclore,
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não como religião, justamente por provirem das camadas populares da sociedade, por congregarem entre
seus adeptos estratos sociais inferiores, como negros, escravos e libertos, e por praticarem ritos e cerimônias
considerados bárbaros e primitivos, entre outros aspectos muito bem abordados em importantes estudos
como os da antropóloga sergipana Beatriz Góis Dantas (1988) e os de Reginaldo Prandi (1996), entre outros
estudiosos das tradições religiosas de origem africana em nosso país, que analisaremos a seguir com o
objetivo de traçar um panorama conceitual e caracterizador dessas denominações religiosas que compõem o
rico e diverso campo religioso brasileiro, tentando apresentar nossa contribuição para esse debate em torno
da preservação das tradições religiosas afro-brasileiras através da educação patrimonial nas escolas.

3 COMUNIDADES TRADICIONAIS E RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA

Os Povos ou Comunidades tradicionais são comumente classificados em duas categorias: históricas e
gerações híbridas. A primeira formada pelos índios e negros e a segunda categoria é caracterizada pelos
açorianos, caiçaras, ciganos, comunidades de terreiros, extrativistas (quebradeiras de coco, seringueiros,
castanheiros, babaçueiros), faxinais, fundo de pasto, geraizeiros, marisqueiros, pantaneiros, pescadores
artesanais, pomeranos. (RODRIGUES, 2011, p. 8). Para o autor, a concepção acerca dos povos e
comunidades tradicionais no Brasil é recente tanto na academia quanto nas instâncias governamentais.

Percebemos efetivamente que o debate sobre esse tema ganha força a partir do primeiro governo de
esquerda e da criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR e que os debates,
oficialmente, foram aprofundados com a criação da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das
Comunidades Tradicionais, criada pelo Decreto de 27 de dezembro de 2004 e culminaram no Decreto
presidencial 6.040 de 7 de fevereiro de 2007 que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
dos Povos e Comunidades Tradicionais, que os conceituou como:

Art. 3º

[...]

I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações
e práticas gerados e transmitidos pela tradição.

“O terreiro ou ‘povo de santo’ até os anos de 1970 era definido como a ‘memória cultural da África’,
constituído de um ‘território político-mítico-religioso’ para o ensinamento e preservação da liturgia de matriz
africana e do negro brasileiro.” (RODRIGUES, 2011, p. 9). É essa visão que encontramos nas obras de Nina
Rodrigues (1932), Arthur Ramos (1934), Edison Carneiro (1935) e outros estudiosos que no início do século
XX se debruçaram sobre os cultos africanos no Brasil para descrever seus ritos e liturgias e para compreender
as suas características e refletir sobre o seu lugar num país recém saído do período escravocrata.

Para Rodrigues (2011, p. 9), posteriormente há uma ressignificação e assim “o terreiro deixa de ter valor
referencial, simbólico à Mãe África e passa a constar-se de um território compreendido como espaço às
atividades laboral, residencial e da propulsão de cultos religiosos”. São estudiosos como Muniz Sodré (1988) e
Reginaldo Prandi (2008) alguns dos representantes dessa nova fase de interpretações das comunidades
afrorreligiosas como espaços de interação cultural e social entre diversos grupos sociais e étnicos e
desatrelados, total ou parcialmente, de aspectos étnicos e raciais, não mais vinculados ao resgate da
identidade negra e um pouco distanciados das características iniciais de serem espaços de resistência cultural
e manutenção de tradições africanas puras, campos globalizados onde a disputa pelo mercado religioso, ou
seja, a busca por novos adeptos e o oferecimento de serviços a estes é tomada como uma necessidade,

07/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_educacao_patrimonial_nas_escolas_e_a_protecao_as_manifestacoes_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



juntamente com a luta pela garantia de direitos perante o Estado laico, que os assegurou a liberdade de culto
e de crença.

Assim vemos como a grande diversidade de culturas trazidas para o Brasil pelos navios negreiros moldou a
diversidade de religiões afro-brasileiras. Podemos pontuar pelo menos três nações principais que geraram tais
denominações religiosas em terras brasileiras: nação Gêge, nação Ketu e nação Angola. Desta constituição
heterogênea e livre abordaremos a construção cosmológica dos Yorubás pois, foi a sua cultura que influenciou
os candomblés baianos e cariocas, os mais famosos do país, e por duas razões históricas: primeira, porque os
yorubás chegaram no Brasil no fim do período escravocrata, quando muitos negros já eram livres e o regime
estava em decadência, e segundo, porque eles, ao contrário das demais nações, foram destinados para os
centros urbanos das grandes cidades, onde puderam manter e ampliar as suas relações sociais e preservar
aspectos culturais importantes do seu povo, sobretudo a religião (SOUZA, 2007). Segundo Cintra (1985, p.
142):

Como a maioria dos povos africanos da Costa Ocidental, os iorubanos (nagôs, gêges
[sic]) professavam o monoteísmo. Acreditavam em um Deus único e sobreano,
criador do universo material e espiritual (tudo o quem existe no órum e no aiyé,
inclusive os orixás, seres intermediários entre ele e os homens). Davam-lhe o nome
de Olorum, o senhor do Órum (espaço celeste) ou Olodumaré, o eterno Senhor do
destino. Estas duas apelações designam os três grandes poderes de Deus supremo,
que tornam possível e regulam todos os seres existentes: o poder de criação, o
poder dinamizador da existência e o poder que da sentido ou destino aos seres
criados. Todo o universo esta em estrita dependência desse Ser Supremo. Embora
não intervenha diretamente em todas as circunstâncias e governe o mundo por meio
de seus orixás, a energia vital (axé) nele reside e a ele deve ser atribuída em ultima
analise.

Porém, recentemente, gerou grande polêmica nacional uma decisão judicial proveniente do processo nº
0004747-33.2014.4.02.5101 e escrita pelo Juiz Eugenio Rosa de Araújo, Juiz Federal Titular da 17º Vara
Federal no Rio de Janeiro, resultado de uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em
desfavor do Google Brasil Internet LTDA. com o objetivo de ver retirado do sistema Google vídeos em que
membros da Igreja Universal do Reino de Deus aviltavam as religiões afro-brasileiras, seus símbolos, ritos e
seus sacerdotes.

A decisão do Juiz negou o pedido de retirada dos vídeos da internet sob o fundamento que no caso concreto
somente existiu uma concorrência entre os direitos fundamentais e não uma violação aos direitos de liberdade
de consciência e liberdade de crença, bem como o de proteção às suas liturgias, dentre outros como o direito
de liberdade opinião, de reunião e de religião.

Ainda neste contexto a decisão aduz que o candomblé e a umbanda não contêm os traços necessários de uma
religião, a saber: um texto base (corão, bíblia); estrutura hierárquica; e, ainda, um deus a ser venerado.

Desse breve apanhado da decisão, surgem algumas indagações: seria certo então concluir que só é religião
aquela manifestação que possui textos-base tradicionais expressos, escritos e formais?
É possível a definição de religião por um membro do Poder Judiciário?

Inicialmente, observamos no caso uma ausência de interpretação extensiva do termo religião, já que a
própria Constituição no seu artigo 5º, inciso VI, garante a liberdade de crença de forma plena sem que em
momento algum estabeleça restrições ou solicite um texto base para a caracterização de uma religião.

Em seguida, ressaltamos que a supracitada decisão indica que os vídeos constantes no Google não são uma
ofensa às liberdades públicas e tão pouco colocam em risco a prática cultural das manifestações
afro-brasileiras. Mas, fato é que a Constituição Federal dispõe de normas que ao mesmo tempo criam tanto o
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dever de não discriminar (discriminação negativa) como o dever de igualar (discriminação positiva). Assim
quando invocamos o termo “laico”, que é utilizado no preâmbulo da Constituição para informar que o Brasil
não possui uma religião específica e que todas as religiões – vale dizer, independentemente de ter ou não
texto-base – serão tratadas de forma igualitária, queremos dizer que todas merecem respeito e proteção do
Poder Público.

O constituinte assegurou no artigo 5º a liberdade de consciência e de crença, “sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”
(inciso VI), logo possibilitou a manifestação livre quanto à religião escolhida, bem como impôs proteção à
promoção livre da religiosidade desejada.

O ordenamento jurídico brasileiro desde a primeira Constituição republicana (1891) adota o modelo laico, ou
seja, não possui uma religião especifica o que permite a prática indiscriminada de qualquer tipo de religião,
crença, culto e etc.

A partir do momento que o constituinte decidiu pela laicidade o Estado passou a não estabelecer, não
interferir e não participar dos atos relativos a religiosidade, conforme preconiza o artigo 19, CF, que veda à
União, Estados, Municípios e ao Distrito Federal estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los,
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou
aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público (inciso I), estabelecendo-se um pacto
de separação entre o Estado e a Religião.

Cabe ressaltar, também, que a Constituição de forma clara em seu artigo 5º, inciso XVI, garante o direito à
liberdade de reunião como uma forma legítima de liberdade para circulação de ideias seja ela de cunho social,
religioso, político dentre outros.

Assim, a veiculação de vídeos que vilipendiam a imagem das religiões afro-brasileiras e sua manutenção pelo
Poder Judiciário sob o argumento de que se trata de manifestação da liberdade de expressão, reflete a
perpetuação de uma realidade cultural preconceituosa em relação às religiões de matriz africana no Brasil.

Em momento algum em nossa Constituição o constituinte autorizou a violação de direitos fundamentais. A
violação à liberdade de crença não pode ser assegurada pela liberdade de expressão. Aliás, qualquer forma de
violação a direito de outrem já desconstitui e deslegitima a situação como manifestação da liberdade de
expressão.

Quando a Constituição de 1988, aduz a liberdade de expressão em seu artigo 5º, IV,V,X,XIII e XIV, em
momento algum é permitido a utilização do direito de opinar contra alguém ou algo de forma a diminuí-lo. O
que se almeja é a constante busca por um instrumento de divulgação e difusão da informação de forma
democrática e não discriminatória.

Com a era da informática cada vez mais se torna difícil controlar o fluxo de informações que são postadas nas
redes virtuais, contudo o sistema jurídico deve buscar alternativas legais para tentar minimizar essa
avalanche de noticias, vídeos, posts, scraps, dentre outros instrumentos aparentemente inofensivos, mas,
severamente lesivos à honra e imagem de determinados indivíduos ou grupos, como as comunidades
tradicionais de matriz africana. Essa é a parcela de contribuição que o judiciário pode dar ao processo
educacional em prol da proteção e preservação do patrimônio cultural afro-brasileiro.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse trabalho verificamos que a discussão sobre a necessidade de leis e políticas educacionais que
incentivem a formação de uma cultura de preservação do patrimônio material e imaterial dos povos
afro-brasileiros esbarra ainda num misto de falta de vontade política e de preconceito com essa parcela
vulnerável e não-hegemônica da cultura brasileira.
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Identificamos que apesar de existirem diversos instrumentos oficiais de promoção dessas práticas protetivas
do patrimônio cultural afro-brasileiro, como o artigo 210 da Constituição Federal, os Parâmetros Curriculares
Nacionais – PCN, a Lei nº 10.639 que alterou a LDB estabelecendo a inclusão no currículo oficial da Rede de
Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e o Parecer CNE/CP 03/04, entre
outros, o quadro ainda é desfavorável ao dever de construção de uma educação patrimonial que proteja as
manifestações culturais e religiosas de matriz africana, exemplificamos este panorama negativo a partir da
análise da não implementação efetiva da Lei de História da África e da decisão judicial que recentemente
desconsiderou a umbanda e o candomblé como religiões.

Deste modo, concluímos que as escolas, os órgãos governamentais, os poderes instituídos, como o judiciário,
e a sociedade de uma forma geral, necessitam assumir seriamente a sua parcela de responsabilidade na
valorização e na difusão da cultura afro-brasileira e na manutenção da pluralidade cultural do nosso país,
fruto da de uma formação étnico-racial múltipla que é principal marca histórica do Brasil. Precisamos
compreender que o desenvolvimento de um país está diretamente atrelado à sua capacidade de proporcionar
uma educação pautada na ética social e no pluralismo cultural e na busca da concretização do ideal de justiça
social, de igualdade e de democracia.
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