
ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_____________________________________________________________________ 
 

CANDOMBLÉ: LEI 10.639/03, EDUCAÇÃO, MEMÓRIA, HISTÓRIA E 

PRECONCEITO 

Magnaldo Oliveira dos Santos 

Universidade Estadual da Bahia – UNEB  

magno.ssa.ba@gmail.com 

 

Resumo: A lei 9475/97, preconiza educação, plural, laica e inclusiva que contemple tradições 

e credos dos povos no país. O tema candomblé objetiva evidenciar suas contribuições para 

história e memória negro-africana, com base na lei 10.639. São objetivos específicos: 

perceber a relação lei 10.639, educação e candomblé e evidenciar religião como parte da 

cultura, e seu trato, através da lei 10.639, na educação formal, secularmente eivada de 

preconceitos. A metodologia foi pesquisa bibliográfica e documental, enfocando aspectos 

legais, sócio-educacionais, religiosos e o contexto histórico de mudanças através dos séculos. 

Os resultados apontam necessidade de intervenção do Estado e Órgãos Oficiais de Ensino em 

assegurar o direito legal de liberdade religiosa, mais investimento nas formações de docentes 

em temáticas africano-brasileiras, para que melhor preparados, possam lidar com as 

diferenças dentro e fora da escola, permitindo “outro” olhar e novas atitudes ante as relações 

étnico-raciais. 

 

Palavras-chaves: Candomblé; Lei 10639; Preconceito. 

INTRODUÇÃO  

Este artigo é síntese do trabalho monográfico de minha especialização em História 

Afro-Brasileira e Metodologia, que teve como objeto de pesquisa o Candomblé como religião 

de reencontro com a ancestralidade para a reafirmação da identidade africano-brasileira, a 

partir da proposta de diálogo com a lei 10.639/2003. 

A escolha do tema surgiu das inquietações, oriundas das observações contínuas e 

criteriosas feitas nos espaços institucionais nas formações iniciais e continuadas de 

professores em Africanidades e Lei 10.639/03, por mim, realizadas, tanto na Rede Municipal 

de Educação, quanto na Faculdade D. Pedro II, no curso de pedagogia e também nas não 

institucionais, a exemplo das Comunalidades de Terreiro. Observei  que ocorriam, em 

algumas das instâncias acima mencionadas, as mais variadas formas de preconceitos e 

discriminações, especialmente quando o assunto era  Religiões de Matrizes Africanas. 

Presenciei ainda, fortes relações de hierarquização, silenciamento e negação, aparentemente 

naturalizados, que marcavam o lugar (territorialidade) onde se estava e porque estava, e quem 

era o sujeito que discriminava e o discriminado. Interrogava-me, procurando entender o 

porquê de tais comportamentos e refletia: será mesmo que nosso processo de educação de 
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alguma forma reforça tais atitudes? Poderia ela também atuar no sentido de romper com essa 

realidade e auxiliar na construção/efetivação de uma educação para/na/com a 

diversidade?                       

Na condição de bàbálórìsà e educador/pesquisador, que vivencia e estuda sobre tal 

temática já há algum tempo, pude perceber a existência de lacunas no que diz respeito aos 

registros escritos e orais na „história oficial‟ em relação à historicidade dos africanos negros, 

de seus descendentes e de suas religiões. A maior parte dos registros existentes é marcada 

pelo olhar „enviesado‟ dos „de fora‟, ou seja, daqueles não pertencentes a tais religiões, quase 

sempre não-negros e estrangeiros, marcadamente etnocêntricos. 

Nas Formações Continuadas de Professores, fortes foram os entraves encontrados, 

bem como muita resistência em trabalhar com a lei 10639/03, especialmente por parte de 

alguns educadores, que denominavam a si mesmos de evangélicos, os quais adotavam 

posturas fundamentadas no eurocentrismo. Estes declaravam que trabalhar com a lei 10639/03 

era „somente tratar de negros‟ e no entender destes, „tratar de negros‟, era „obrigatoriamente 

tratar de candomblé‟. Então, para estes professores, a lei 10639/03 reduzia-se apenas, a tratar 

de candomblé, por isso eles resistiam. E o que é de fato a lei e do que ela trata? A lei 10.639 

de 09 de janeiro de 2003, alterou a lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

estabelecendo a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na 

educação Básica, ou seja, no Ensino Fundamental e Médio. 

Devido às suas posturas radicais e fundamentalistas, com agravante do 

desconhecimento da lei 10.639, esses educadores argumentavam ainda que se assim 

procedessem, estariam colaborando para a divulgação de uma norma de fé da qual eram 

irredutivelmente contra.  Pois, diziam que o sistema de fé que eles professavam e difundiam 

ia de encontro à religião candomblé. Segundo suas concepções, o candomblé é uma religião 

do „mau‟ que adora o „demônio‟, cuja razão da existência é para fazer o mau e que esta, por 

sua vez, estaria levando os seus crentes para o „inferno‟.  

Isso me instigou a escrever sobre o tema, dada à necessidade que havia de desfazer 

essas confusões e esses equívocos. A lei 10.639/03, não é simplesmente uma lei para 

„somente tratar de negros‟, como se isso por si só já não fosse bastante significativo, ou como 

se falar de negros fosse uma oposição a falar de brancos. Nem tão pouco a Lei 10639/03 

reduz-se ao trato de questões de ordem religiosa. Ela não pode ser reduzida somente a essa 

dimensão, embora abranja todos esses aspectos. 
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Baseado em tais observações, percebi a necessidade que havia, por parte desses 

sujeitos, atuantes nas instituições oficiais de ensino de conhecer a história do povo negro. 

Notei então, a urgência e a importância do contar dessa historicidade e desse legado religioso 

em tais instituições, buscando prevenir tais posturas, preconceituosas e discriminatórias que 

acabam por recalcar a auto-estima e o processo de construção de identidade, principalmente 

em seres ainda em desenvolvimento, pertencentes ou não a tais religiões. 

Por último, me indagava por que tal ojeriza e repúdio para com o candomblé? Se 

esses professores nem mesmo o conheciam, nem se desprendiam para conhecê-lo, ao menos, 

o elementar a seu respeito? Como podiam eles ter aversão pelo que não conheciam? Mais 

ainda, eles achavam que levianamente podiam denegá-lo. Como podiam aproveitar-se da 

posição de mediador do conhecimento para rejeitar e induzir seus educandos, muitas vezes 

crianças, de credos cristãos a rejeitarem também seus colegas porque professavam a religião 

candomblé? Percebi que deveria intervir, urgentemente.  Senti que era necessário minimizar 

ou desfazer esses enganos, principalmente o processo de „diabolização‟ dessa religião e 

conseqüentemente sua rejeição, processo esse iniciado pela Igreja Católica, desde os idos do 

século XVI em solo brasileiro.             

Se no discurso e na legislação se propagava uma escola laica, o que se notava de fato 

era a exclusividade, desde os tempos da colonização, da religião oriunda do „ocidente‟, isto é, 

dos „povos brancos‟. Era essa a imposta como o centro e medida, para todas as demais 

religiões e o contexto escolar não se configurava como exceção a regra. A religião do branco 

teria que ser a verdade, única, que deveria ser tomada, abraçada, e seguida como absoluta e 

universal para todos os povos. Mais uma vez, deveria imperar não só a religião do branco, 

como também seu modo de crer e celebrar sua crença, ou seja, sua visão de mundo, em 

detrimento de todas as demais religiões e demais cosmovisões e teogonias dos diferentes  

povos no mundo.  

Nesse sentido, busquei provocar reflexões e realizar ações que pudessem culminar 

em transformações positivas no que diz respeito às relações e inter-relações no bojo das 

instituições escolares. 

Procurei então, recuperar nossa história, para melhor conhecê-la e contá-la, e através 

da mesma também encontrar o autoconhecimento, pois não é somente saber e (re) contar a 

história do „outro‟, mas a nossa também, não é somente „viver‟ a história do „outro‟, mas a 

nossa também. Então, conhecer nossa história resulta em conhecer a nós próprios.  
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1. CANDOMBLÉ: ESPAÇO DE MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA 

MEMÓRIA DO POVO NEGRO-AFRICANO NO BRASIL   

  
1.1. Candomblé: elemento de resistência e luta pela liberdade civil-religiosa do negro  

  

O Candomblé se afirmou como alicerce, marco de resistência e luta pelo processo de 

liberdade civil-religiosa do negro no Brasil, desde o período Colonial, passando pelo período 

Imperial, estendendo-se até os dias da República. Pois, mesmo após a extinção da escravatura, 

e no período republicano, demonstrar, celebrar ou mesmo declarar-se do candomblé, era 

„legalmente‟ proibido e aqueles surpreendidos ou denunciados eram severamente punidos.  

 Então, desde os primórdios da escravidão no Brasil, a resistência e luta dos povos 

negros pela sua liberdade, contra a opressão colonialista-escravocrata vai se caracterizar pelas 

mais variadas formas de enfrentamento de acordo com o contexto a serem tratadas. Essas 

lutas irão assumir um perfil de guerras regulares ou até mesmo de guerrilhas, exemplo disso, 

são os vários quilombos que surgirão espalhados pelo território brasileiro e também nas 

Américas. Essas resistências e lutas já aconteciam desde a chegada dos primeiros africanos 

escravizados em nosso solo e será nos quilombos que alcançarão força bélica mais expressiva 

de se opor ao perverso sistema de escravidão que se impôs ao povo negro.  

No evoluir dos fatos históricos, os negros que permaneciam na cidade ou eram 

capturados e voltavam aos centros urbanos, davam continuidade ao processo de insurgência e 

reorganização religiosa. Foi à custa de muito sacrifício que o negro, no decorrer dos séculos 

edificou sólidas bases que seriam os sustentáculos no passado e ainda hoje dá continuidade 

dos valores lingüísticos, culturais e religiosos e que se caracterizaram enquanto formas 

diversas de resistência e lutas na busca de sua inserção e de seus valores culturais e religiosos 

na sociedade brasileira. 

Relatos como os deixados por Nina Rodrigues na sua obra Os africanos no Brasil 

(1935), atestam a coexistência, contínua e evolutiva do binômio: religião e luta pela libertação 

(resistência e luta), aqui narrados por Pierre Verger:  

Por volta de 1826, a polícia da Bahia havia, no decorrer de buscas efetuadas 

com o objetivo de prevenir possíveis levantes de africanos escravos ou 

livres, na cidade ou nas redondezas, recolhido atabaques, espanta-moscas e 

outros objetos que pareciam mais adequados ao Candomblé do que a uma 

sangrenta Revolução. Nina Rodrigues refere-se a certo quilombo, existente 

nas matas de Urubu, em Pirajá, “o qual se mantinha com o auxílio de uma 

casa de fetiche da vizinhança, chamada a Casa do Candomblé
1
.  
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O Candomblé também se constituirá como elemento de resistência contra a repressão 

policial e a resistência legal instituída pelo Estado. Braga fornece uma visão bastante precisa a 

este respeito: “A repressão policial, justificada de modos diversos, era apenas um instrumento 

do poder fomentado e associado pela classe dominante para alcançar seus objetivos”
2
. 

Apesar da forte opressão e intervenção legal com invasão em domicílios e prisões, 

espancamentos e destruição de muitos dos seus objetos sagrados, essas repressões não 

lograram sucesso pleno: “Entretanto, as batidas policiais não conseguiram jamais macular o 

conteúdo mais sagrado da religião afro-brasileira, e muito menos o profundo compromisso de 

seus adeptos com as divindades”
3
.  

Muito embora haja ausência quase total de documentos que comprovem a existência 

do Candomblé desde tempos mais remotos no Brasil, sabe-se, outrossim, que o mesmo já era 

aqui praticado e largamente difundido no „seio‟ das sociedades negro-africanas. Segundo 

Rodrigues, Carneiro e Verger, o Candomblé passou a ser admitidamente um fato registrado 

no Brasil apenas a partir 1830, data da fundação, documentalmente comprovada da primeira 

Casa de Candomblé institucionalmente organizada para este fim. Contudo, outros espaços de 

Terreiros, de outras “nações” reivindicam suas co-existências ou mesmo precedências em 

relação à Casa de Candomblé acima referida. Apesar, de não se ter documentos 

comprobatórios, é fato que o Candomblé já vinha sendo praticado, seja de que modo for, 

desde muito tempo, anteriormente à referida data.   

Segundo os mais velhos de nossas Comunidades-terreiro, encontramos também em 

Verger, três mulheres enérgicas e voluntariosas, antigas escravizadas libertas e pertencentes 

à Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, da Igreja da Barroquinha, tomaram a iniciativa 

de criar um terreiro de Candomblé que teve como nome Iya Omi Àse Àirá Intilè, situado 

numa casa na Ladeira do Bérquio, hoje Rua Visconde de Itaparica que fica próxima a Igreja 

da Barroquinha. Esses fatos foram também registrados por Carneiro, Lima, Rodrigues, entre 

outros.  

O vocábulo para definir a variedade de cultos africanos no Brasil seja de origem 

bantu (kikongo/kimbundo/umbundo), Candomblé é a interação e adaptação das diversas 

formas de culto dos africanos para aqui trazidos, predominando entre essas, às influências, 

Congo/Angola (contribuição dos africanos da África Bantu), Nagô/Ketu (contribuição das 

etnias iorubás, sobressaindo-se os sistemas Ketu e Oyo), e Jeje/Nagô (contribuição dos povos 

Fon/Ewe). A palavra Candomblé, simultaneamente, é associada à prática de tais cultos, ao 

mesmo tempo em que é entendida como sinônimo dos locais onde tais cultos são realizados. 
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Religião afro-brasileira, genericamente denominada Candomblé, e que 

possui outros nomes em diferentes regiões do país, como por exemplo, 

Xangô no Recife, Macumba, Umbanda no Rio de Janeiro e em São Paulo, 

etc, é provavelmente o mais notável patrimônio sociocultural edificado pelo 

negro na América Latina
4
. 

 

Embora o colonizador admitisse, a partir de então, a presença do Candomblé  no 

Brasil, isso não significou sua aceitação por parte das elites e tolerância por parte do Estado. 

Havia uma forte tentativa de desarticular esses sistemas de crença e a cosmovisão do povo 

negro que concomitantemente também eram frentes de organizações de resistência.  

Mesmo com a conhecida „Lei Áurea‟ assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 

1888 proclamando a Abolição da Escravatura no Brasil, o Candomblé não se esvazia como 

elemento de resistência, pois, se no papel os negros passaram a ser legalmente livres, na 

prática sua liberdade, aceitação e inserção no meio social não ocorrerá, e quando o povo negro 

luta e consegue se inserir na sociedade, ainda assim, ele sofre opressão, preconceito e 

exclusão. O povo negro tinha que enfrentar insultos verbais, perda de patrimônios, agressões e 

retenção da liberdade por fazer uso do direito de celebrar seu credo que era distinto da religião 

oficial do Estado e das elites brancas.                                                                                                    

A religião católica era a religião do Império e única permitida oficialmente de ser 

praticada, exceção feita apenas aos „cidadãos‟ ingleses que em solo brasileiro podiam 

livremente expressar e praticar seus valores e credo diferentemente dos valores e credo do 

Estado.  

Somente após a Proclamação da República em 15 de novembro de 1889, é que 

haverá a separação entre o Estado e a Igreja, mas até isso não acontecer, o imperador tinha 

direito de interferir como se lhe aprouvesse. 

No período Imperial, no ano de 1831 é criado o primeiro Código Criminal, artigo 

276 que passa a considerar como ofensa à religião “Celebrar em casa ou edifício que tenha 

alguma forma exterior de templo, ou publicamente em qualquer lugar, o culto de outra 

religião que não seja a do Estado”
5
.  

A separação entre o Estado e a Igreja se dará pelo decreto de n
o
 119 –A de 07 de 

janeiro de 1890, efetivando a plena liberdade de culto. A matéria religião é mantida nas 

reformas constitucionais de 1891, 1926 e 1934, no art. 113, § 4
o
 que estabelecia o seguinte: 

“É inviolável a liberdade de consciência de crença, e garantido o livre exercício dos cultos 

religiosos, desde que não contravenham a ordem pública e os bons costumes. As associações 

religiosas adquirem personalidade jurídica nos termos da lei civil”
6
. Essa liberdade, porém, 
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não será dada ao povo negro para proferir e praticar sua religião. Tal fato aqui explicitado 

pode ser confirmado na citação de Beniste:  

Havia ainda o Código Penal que tratava dos crimes contra o livre exercício 

dos cultos. Mas, como já ocorrera no Império e mesmo na República, esses 

atos não impediram que autoridades policiais invadissem os locais em que se 

celebravam os cultos africanos, agredindo as pessoas e levando-as à prisão. 

Havia na realidade, um desconhecimento do que significava “inviolável a 

liberdade de consciência e de crença”, aliado a pressões e interesses pessoais. 

No Rio de Janeiro, é criada a Lei que coloca os grupos religiosos sob a 

jurisdição do Departamento de Tóxicos e Manifestações da Polícia, sendo 

obrigados a se registrarem nas Delegacias de Polícia enquadrando-os, em 

termos sociais, como atividades marginais que requeriam controles punitivos 

mais do que reguladores. Era a Lei dos Alvarás.
7
 

Por todo território brasileiro, sem exceção, onde quer que existisse negros e sua 

religião, tais atos de declarada barbárie, eram arbitrariamente cometidos ao povo negro, ao 

seu patrimônio material, cultural e religioso. Mesmo após a Abolição em 1888 e o decreto de 

número 119 de 1890, já em plena República, as perseguições, prisões, espancamentos, 

depredações e destruições eram levados a cabo por aqueles se diziam e se faziam „defensores‟ 

zelosos da ordem e do direto do Estado Brasileiro, bem como da moral e dos bons costumes, 

na verdade eram movidos pelo sentimento de  aversão, de medo e de repulsa ao negro e a 

tudo que lhes diz respeito, especialmente seus cultos.   

Por outro lado, para escapar do julgamento da Lei era conveniente considerar a 

religião
8
 dos africanos como seita

9
, conceito este deliberadamente elaborado por „alguns 

teólogos‟ os quais faziam parte também do grupo elitista brasileiro, e adotado por ignorância 

e preconceito por um grande número de pessoas a respeito do entendimento que sempre se 

teve e se quis ter a respeito da religião dos africanos e africanos-brasileiros, pois, era vista 

como animista, fetichista, primitiva, e mais, viam-na como „magia negra‟ do baixo astral, 

bruxaria, feitiçaria e curandeirismo no exercício ilegal da medicina, necessitando então, 

segundo eles, ser tratada e enquadrada nos rigores da lei.  

Tudo isso revela o grande preconceito que sempre se teve para com a religião do 

povo negro. “É primeiramente uma opinião que se emite antecipadamente, a partir de 

informações acerca de pessoas, grupos e sociedades, em geral infundadas ou baseadas em 

estereótipos, que se transformam em julgamento prévio, negativo”
10

.                       

Outra forma de violência que teve início no período escravista e vem se propagando 

até os dias atuais do século XXI, é deliberadamente tratar a cultura
11

 e especialmente a 

religião do povo negro como folclore. Coadunando com Santos “[...] Não há superioridade ou 
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inferioridade de culturas ou traços culturais de modo absoluto, não há nenhuma lei natural que 

diga que as características de uma cultura a façam superior a outras [...]”
12

. Insistir em tal 

postura é nada mais, nada menos, do que utilizar isso como mais uma, dentre outras 

estratégias para apequenar, negar e tentar reduzir a complexidade e a legitimidade das 

religiões de matrizes africanas no Brasil. 

O preconceito, especialmente, em relação à religião do povo negro, tem atravessado 

os séculos. Para percebê-lo, não precisamos fazer muito esforço, basta estarmos um pouco 

mais atentos, que ouviremos expressões com intenções pejorativas e desdenhosas para referir-

se a esta religião e aos seus professantes, a exemplo de mandinga, mandingueiro, do bozó, do 

bereguedê, do azeite, feitiçaria, feiticeiro, catimbozeiro, macumba, macumbeiro, 

candomblezeiro, da coisa, do negócio, do balacubaco, entre tantas outras que comumente 

ouvimos no dia-a-dia.  

Com o breve histórico apresentado, evidencia-se o Candomblé como espaço e ao 

mesmo tempo agente mantenedor e transformador da memória do povo negro. É por meio, 

principalmente dele, que as lembranças de lutas e resistência, bem como reafirmação da 

crença e de identidades são asseguradas, „recuperadas‟ e revisitadas, a despeito de todos os 

esforços empregados, tanto por parte da sociedade elitista, como por parte do Estado 

brasileiro, na tentativa de silenciar, apagar essas histórias e memórias
13

. 

Por todo exposto até então é que se explica algumas das muitas razões dos 

comportamentos de silenciamentos e/ou de negação da sua fé por parte de alguns indivíduos 

negros ainda no presente:  

De tudo isso resultou que, obrigados à vida inteira a dissimular e a ocultar a 

sua fé e as suas práticas religiosas, subsiste ainda hoje na memória do negro 

e subsistirá por largo tempo a lembrança das perseguições de que foram 

vítimas nas suas crenças, intimamente associada no seu espírito ao temor de 

confessá-la e de dar explicações a respeito
14

.             

 

Não é difícil, desse modo, entender a árdua trajetória pela qual teve e ainda tem que 

trilhar o povo negro para se impor enquanto ser humano, assegurar direitos que lhes são 

inerentes, e isso passa por direito à cidadania, de resistir a toda sorte de opressão, contudo, 

ainda assim, não só se espera, mas, acima de tudo, exige-se dele, a despeito de ter passado e 

enfrentar singular realidade, que esse possa demonstrar um equilíbrio emocional supra-

humano. Também não é difícil entendermos a razão pela qual, muitos negros ainda não 

conseguirem ver-se como tal ou ainda insistem em lutar para afastar-se conscientemente ou 

não de sua negritude, sobretudo de sua raiz religiosa matricial. Apesar de tudo isso, o 
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candomblé foi o fator mais emblemático do negro no Brasil. Foi e ainda é sua grande „fonte‟ 

radiadora de referência, resistência e sentido do existir e continuar existindo, mesmo após a 

„forçada‟ ruptura para com seu mundo concreto e mítico ancestral. 

1.2. O Ensino Religioso e o Candomblé: a Lei 10.639/2003 e suas alterações   

1.2.1. O Ensino Religioso e o Candomblé  

             Embora seja o Brasil um país diversificado, a tradição do seu processo de educação 

desde sempre tem sido, singular, pautada no modelo europeu, portanto, etnocêntrico, 

excluindo os demais segmentos de sua sociedade, os ameríndios e, principalmente, os 

africanos e seus descentes, contemplando tão somente um pequeno grupo numérico de sua 

população, a „elite branca brasileira‟, que por séculos se constituiu como detentora dos 

poderes políticos e econômicos, por isso, sempre manipulou e ainda manipula os acessos por 

parte da população à educação e aos espaços sociais de ascensão e poder.   

Não  é de hoje que a educação vem sendo considerada, pelos atores de luta 

contra o racismo, como um espaço estratégico de atuação, pois, dentro deste 

espaço, se reproduz um modelo de educação fundado nos valores 

civilizatórios ocidentais, numa perspectiva hegemônica, negando a 

diversidade existente na sociedade brasileira, produzindo, assim, uma 

ideologia de inferiorização das civilizações africanas e indígenas, que estão 

presentes no cotidiano dessas comunidades
15

.  

 A legislação brasileira preconiza uma educação plural, um ensino diversificado, uma 

escola laica que possa não somente incluir a todos, principalmente àqueles secularmente 

explorados e negados, como também incluir todos os conhecimentos, tradições, saberes e 

credos de todos os povos existentes no país. A Lei 9475 (22/07/1997), reza que:   

Art. 33 – O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da 

formação básica do cidadão, constitui disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade 

cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

§1. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição 

dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a 

habilitação e admissão dos professores. 

§2. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes 

denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino 

religioso
16

.   
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Contudo, apesar de ser parte constituinte da legislação brasileira, esta 

não é obedecida na íntegra, e as instituições escolares continuam procedendo como melhor 

apraz a cultura hegemônica. Se na teoria a escola diz cumpri-la, na prática essa afirmação 

passa bem ao largo da verdade dos fatos. 

No que diz respeito ao ensino religioso, a situação é ainda muito pior. Sempre se 

impôs a religião do branco que por muito tempo também foi à religião do Estado Brasileiro, 

proibindo-se severamente, todas e quaisquer outras formas de expressão ou mesmo de ensino 

religioso no país, principalmente as religiões africanas, conforme já comentado anteriormente.  

Se tudo isso não bastasse, temos também que lidar, na atualidade, com a  intolerância 

desmedida dos novos desdobramentos religiosos protestantes conhecidos como neo-

pentencostais, que não somente negam, deturpam e tentam silenciar todos os demais credos, 

especialmente, os de matrizes africanas, como também agridem física e moralmente aqueles 

que a professam, chegando, algumas vezes, tal qual outrora realizado pelo Estado, a invadir 

propriedades alheias e depredar patrimônios. Tais posturas, marcadas pela radicalização, estão 

presentes, também, nos ambientes escolares.  

Se a Lei 9475/1997, diz, no seu artigo 33, que o ensino religioso é  parte integrante 

da formação básica e que deve ser assegurado o direito à diversidade e vetada, quaisquer 

formas de proselitismo religioso, então, não podemos aceitar, pois, não cabe posturas radicais, 

desregradas e transgressoras por parte das instituições escolares e de seus educadores, em 

relação à violação da lei, silenciando, negando e excluindo o sentimento de fé dos povos 

negros e ameríndios.  

É sempre bom lembrar que tais educadores, em sua maioria, são protestantes radicais 

que adotam posturas inflexíveis. Entretanto, é mais do que necessário, para o educador adotar 

posturas respeitosas e para a escola mudanças em seus currículos, que são preconizadas pela 

lei e beneficiarão a todos, não apenas às crianças negras e ameríndias, mas também as 

crianças brancas que aprenderão a lidar com a diversidade e conviver salutarmente com as 

diferenças, pois como declara Neves:       

 
É necessária uma mudança nos currículos escolares, permitindo às crianças 

negras uma recuperação de sua memória e identidade, através da disciplina 

relativa à cultura da África e das Américas Negras. As crianças brancas se 

beneficiaram com a compreensão de outra cultura existente em seu próprio 

país e aprenderiam a apreciar os seus valores e a prezar e respeitar as 

diferenças étnicas e culturais
17

.   
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Embora queiram, de todas as formas, negar, a nossa identidade nacional, esta se 

destaca pelos vários processos culturais que são irradiados principalmente pelas religiões de 

matrizes africanas, que aqui expandiu valores civilizatórios capazes de gerar equilíbrio, 

sobretudo, psíquico as crianças, jovens e até mesmo adultos negros, ante as situações 

coercitivas impostas por tais educadores nos ambientes escolares. 

O massacre para com os alunos de religiões diferentes da religião do branco é 

enorme, sobretudo para com alunos oriundos de culturas ditas populares, não reconhecidas 

pelo sistema, nem pela comunidade escolar, obrigando tais alunos a silenciarem sua fé, muitos 

dos quais passaram a vida toda escondendo ser de religiões de matrizes africanas.  Assim 

sendo, percebemos que a construção da identidade étnico-racial dos povos negros no Brasil 

costuma ser quase sempre, uma história de negação e de afirmação.  

A escola precisa, então, com urgência ler e (re) ler o legado cultural dos povos 

africano-brasileiros e ameríndios, não mais com o olhar que sempre teve em relação aos 

mesmos, considerando-os como culturas inferiores, mas acima de tudo entender e de fato 

compreender que a aprendizagem mais prazerosa, com sentido/significado, deve partir 

também do entendimento/sentimento de nos abrirmos para intercambiar saberes, „sabores‟, 

conhecimentos e fé, conforme proposto por Luz quando fala da ética da coexistência.  

 

2. A RELAÇÃO ENTRE A LEI 10.639/2003, A EDUCAÇÃO BRASILEIRA E O 

CANDOMBLÉ  

 

Podemos perceber através das reflexões anteriormente realizadas que a Lei 10.639/03 

nos assegura a contemplação de um trabalho pautado também na diversidade de credo no 

contexto escolar, sem necessariamente fazer proselitismo, como até então tem acontecido. 

Inclui-se obrigatoriamente as religiões do continuum civilizatório milenar, dos povos 

africanos e também ameríndios, secularmente silenciados, deturpados e negados no ambiente 

escolar e fora dele. 

A Lei obriga o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira. Entendendo a 

religião como parte constituinte da cultura, eis a „brecha‟ conquistada para que se quebre com 

tais omissões que tanto mal tem causado em nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos 

professantes de tal credo. 

Mclaren traz algumas reflexões que são pertinentes à discussão ora travada: 

 
Por que este conhecimento esta sendo ensinado? Este conhecimento serve 

aos interesses de quem? Quem é excluído como resultado? Quem é 
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marginalizado? Como educadores valorizamos ou marginalizamos o 

conhecimento e a experiência das ruas trazidas pelos estudantes? Nossa 

prática é respeitosa ou preconceituosa em relação aos alunos e alunas pobres, 

negras e de extratos sociais oprimidos?
18

.   

 

Enfim, procuremos contribuir efetivamente para a construção de uma escola tanto 

pública quanto privada, democrática e de qualidade, tendo como uma de suas tarefas 

principais a apropriação desse espaço, garantindo, não só o acesso, mas, acima de tudo a 

permanência desses educandos, africano-brasileiros, duramente „alijados, esquecidos e 

ocultados‟ pelo perverso sistema de exclusão.  

             Devemos conceber a escola como espaço possível de apropriação do acervo,  

científico, tecnológico, mas também, cultural, artístico e religioso produzido pela 

humanidade, não esquecendo, de nos incluirmos nesse acervo de legado histórico, 

civilizatório, cultural e religioso africano-brasileiro, imprimindo dessa forma, nossa marca 

rica e exuberante de saberes, costumes, e crenças milenares.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Com a aprovação da Lei 10.639/2003 temos nossos direitos legalmente assegurados 

e avançamos para a derrubada de velhos conceitos e preconceitos sedimentados na educação 

brasileira.  

Temos que fazer bem uso do „ir e vir‟ que a lei nos possibilita, para que não apenas 

nossas crianças negras estejam dentro das escolas, mas também que seus saberes, suas 

experiências e visões de mundo, enfim seu legado, esteja tanto dentro como fora das 

instituições escolares.  

 Esse „ir e vir‟ possibilitará efetivamente a „ponte‟ entre o déficit que a escola 

apresenta no que diz respeito ao trato com a diversidade e mais especificamente o que nos 

interessa, as africanidades e a possibilidade (real) de contribuição das religiões de matrizes 

africanas na reconstrução e fortalecimento da identidade negro-africana, historicamente tão 

vilipendiada, visto que as religiões africanas foram e têm sido um dos centros mais 

significativos de força radiadora da cultura e da religiosidade do povo negro no Brasil e nas 

Américas, o „espaço‟ que mais conseguiu agregar não somente diferentes grupos étnicos 

negros, em momentos distintos da história, como também inscrever, reelaborar e preservar a 

memória e história das civilizações negras, que por tais religiões, sempre foram e são 

representadas no Brasil. 
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