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Resumo: O presente artigo é fruto de uma trajetória de pesquisa acerca do processo de 

construção de identidade negra na escola através da Lei 10.639, seus avanços e desafios. A 

problemática a que me debruço há dois anos, diz respeito ao crescente número de evangélicos 

nas instituições de ensino da rede pública de Salvador e a dificuldade de se promover uma 

discussão positiva sobre a cultura negra, uma vez que associada às religiões de matriz africana 

ela vêm sendo criticada e demonizada por essas denominações. Por outro lado, questiono 

afinal o que é ser negro no Brasil? Se “o ser negro requer refletir sobre suas tradições 

culturais, e ser evangélico negar essa cultura”, é possível construir uma identidade negra 

numa escola majoritariamente evangélica? É possível ser negro e evangélico? Como pensar 

uma educação voltada à diversidade nas escolas públicas Baianas com um alunado 

basicamente negro, e uma realidade conflituosamente plurireligiosa? 
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A diversidade do universo cultural, aos poucos, têm se tornado um conflito no âmbito 

das relações sociais, por conta da problemática estabelecida na necessidade de se fundamentar 

regras que estabeleçam a ordem no mundo. No entanto, a divergência de opiniões e a busca 

incessante pela estruturação objetiva
2
 do homem, requerem o reconhecimento deste dentro de 

seu conjunto simbólico pré-determinado, traçando limites que serão impostos à sua conduta 

numa visão de excelência de referencial humano, que se oficializado, definirá o padrão a ser 

seguido diante dos olhos alheios a esse modelo.  

Essa necessidade de negação do subjetivo em virtude de uma formação objetiva 

humana encontrou na estrutura religiosa a resposta de fundamentação prática desse modelo 

social a partir de uma adequação ideológica em nome da fé. No entanto, nem sempre a fé 

mantém a regulação do fiel, tornando esse um modelo a ser seguido e para isso se faz 

necessário estabelecer regras fundamentadas numa doutrina. Bourdieu explicita que o 

comportamento estabelecido através da conduta do habitus, por ser vago e fluído, necessita de 
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ser regulado evitando-se situações possivelmente perigosas, onde através da codificação se 

tenderá a uma formatação unificada que conduzirá a sociedade, pois: 

 

A codificação é capital porque assegura uma comunicação mínima. Perde-se 

em termos de encanto... As sociedades muito pouco codificadas, onde o 

essencial é deixado ao sentido do jogo, à improvisação têm um encanto 

prodigioso, e, para sobreviver nelas, e, sobretudo para dominar, é preciso ter 

o dom das relações sociais.
3
 

 

É nesse sentido que a formatação se dá partindo do principio da regulamentação e 

oficialização do discurso, delimitada a partir de necessidades específicas a cada grupo, 

assegurando privilégios e estabelecendo modelos a serem aplicados no âmbito das relações 

sociais, que para isso se faz necessário romperem com o simbólico presente em prol da 

construção de uma nova estrutura simbólica cautelosamente codificada. Nesse caso: 

 

Há uma eficácia intrinsecamente simbólica na forma. A violência simbólica, 

cuja realização por excelência certamente é o direito, é uma violência que se 

exerce se assim podemos dizer, segundo as formas, dando forma. Dar forma 

significa dar a uma ação ou a um discurso a forma que é reconhecida como 

conveniente, legítima, aprovada.
4
  

 

É então que numa sociedade, o contexto de construção simbólica, surge nas relações 

sociais, onde os sistemas culturais implícitos na organização de cada grupo e junto com ele a 

estrutura de poder delimitada passa a ter visibilidade e/ou representatividade estabelecida no 

todo. Nesse caldeirão de idéias e representações, forma-se o campo religioso que fundamenta 

um universo de crença da existência de Deus e produz no imaginário humano a esperança de 

uma vida livre de todos os males: 

 

Deus – não importa quem ele ou ela seja – nos criou pássaros. Perdidas as 

nossas asas, o desejo do vôo permanece na alma como sentimento puro, 

nostalgia,.. A essa nostalgia do vôo, a esse espanto perante o mistério da 

vida, a essa capacidade de se comover diante da beleza dou o nome de 

“sentimento religioso”. 
5
  

 

Sendo o campo religioso um universo de crença, ele traz respostas às mais íntimas 

necessidades humanas e ao longo do tempo vai contribuir diretamente para a formalização 

dessa sociedade, e para a construção de um ser humano, que a partir de códigos estabelecidos 
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em prol de uma ideologia previamente estabelecida, mantêm o controle das massas tão 

necessário a um mundo marcado por conflitos diversos.  

A dimensão que o campo religioso vem tomando na vida das pessoas tem sido cada 

vez mais preocupante, pois a religião, como um bálsamo à problemática vida mundana, se 

traduz numa nova forma de comportamento segregacionista levando a sociedade cada vez 

mais a intolerância e exclusão sócio-cultural. Isso pela necessidade do homem de crer que é 

preciso alcançar o conforto e o bem estar a partir da elevação do espírito, que por sua vez, só 

será possível através da obra do Senhor que determina a formação de grupos particularmente 

homogêneos, onde o fiel baseado na fé que dispõe à sua doutrina passa a aceitá-la e segui-la 

como verdade única e inquestionável. Tomo aqui como exemplo o universo simbólico da 

denominação Pentecostal Assembléia de Deus, por ter sido este meu objeto de pesquisa em 

2008
6
. 

É nesse jogo de estruturação de representações simbólicas, em prol dessa modelagem 

de pensamento e comportamento fiel a Cristo, que no interior das igrejas Assembleanas, 

delimita-se o campo de ação dessa doutrina pentecostal, através de proibições que vão desde a 

maneira como se apresenta esteticamente o irmão, à sua alimentação e vida social. É assim 

que a partir das proibições estéticas, culinária e de folguedos, que a Assembléia de Deus, 

através da palavra, com base na sua interpretação bíblica, mantém sua doutrina e o controle 

sobre seus membros. 

A igreja tem muitas regras e proibições que devem ser seguidas como não 

usar calça comprida, bermuda, blusa de alça, maquiagem, brinco. Faz parte 

das regras: a evangélica vestir-se com saia até o joelho, blusa com manga, 

sem maquiagem, brincos, pulseiras ou qualquer coisa que expresse vaidade.
7
  

 

   Esse comportamento, que aos poucos vai compondo o habitus religioso assembleano, 

contribui para que os mesmos se destaquem em meio a outros grupos e assim como outras 

denominações evangélicas, ele tem como alicerce de sua condição doutrinária a negação de 

tudo que não corresponda a sua ideologia. Para isso, nega-se o mundano em busca da 

santidade. “Uma santidade que distancia os homens do mundo à sua volta, fazendo-os viver 

como se pertencessem a outra dimensão ou realidade”.
8
 Nesse caso, ser santo é estar separado 

do mundo e para isso pressupõe-se que para ser pentecostal, segundo Marcos Davi, o 

indivíduo deve ser conduzido por uma visão teológica que não abre espaço para a reflexão e 

para o questionamento, uma vez que questionar induz seus membros a se distanciarem da 
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vontade de Deus.
9
 No entanto, o mundo é composto de variadas formas de pensar e aceitar a 

vida. E essa diversidade perpassa, sobretudo, pela condição religiosa.  

Na Bahia e mais especificamente em Salvador, as manifestações religiosas são latentes 

e por isso disputam o mesmo espaço numa luta diária em prol de um convívio harmônico e 

possivelmente pacífico. Fazem ainda parte desse contexto os movimentos de resistência para 

a valorização e manutenção da cultura de matriz africana, com o propósito de contribuir a 

uma tomada de consciência do afro descendente de sua história e memória, perpassando por 

sua aceitação e reconhecimento étnico reconstruindo assim sua identidade negra. 

O cerne da questão está na relação dessa resistência às comunidades de terreiro, visto 

que tem sido o “povo de santo”
10

 o maior responsável pela manutenção de um legado cultural 

há anos perseguido e discriminado, mas que no interior dos terreiros silenciosamente se 

mantêm presente. A necessidade de reconhecer esse legado diante de uma sociedade 

atualmente plurireligiosa, têm encontrado uma séria resistência devido à crescente onda Cristã 

que vem ocorrendo, principalmente de grupos Pentecostais e Neo Pentecostais que fazem 

como plataforma de sua ascensão a negação e demonização da vida mundana.   

Assim tudo que signifique e/ou faça referência à cultura negra, é visto como pecado, 

seguindo a idéia de que está associado ao candomblé que sempre foi demonizado pela 

doutrina cristã: 

Tem um lado da capoeira que é religioso, como uma forma de saudação, as 

músicas que muitas vezes são cantadas em dialetos que invocam o religioso. 

Se você puder praticar sem se envolver com a parte filosófica, ficando com a 

técnica e a arte, não tem problema. O mesmo acontece com as artes marciais. 
 

11
  

Até os meus treze anos eu fiz capoeira. A capoeira é ligada ao candomblé, 

então não pode. Depois que eu comecei a entender eu saí. Folclore, maculelê, 

nada disso a gente participa
12

.  

 

Não somente a capoeira, mas a música, a dança e tudo o que estiver diretamente 

relacionado à matriz cultural africana não pode estar presente no cotidiano dessas pessoas, sob 

pena de punição em suas congregações. Para eles, tudo de errado que acontecer em suas vidas 

pode estar diretamente relacionado ao demônio e este está diretamente relacionado ao 

candomblé. É então que a negação da cultura negra, fruto da representação de uma sociedade 

baseada num processo de valorização do modelo cultural colonizador, vai determinar a 

exclusão de uns em favor da valorização de outros tantos num contexto de dominação sócio-

cultural: 
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Resumidamente, a educação, a formação e a assimilação do modelo branco 

forneceriam as chaves da integração. Até o branco mais limitado não 

hesitaria em abrir a porta ao negro qualificado, culto e virtuoso. A maioria 

desses movimentos organizava intensivas campanhas de educação, dando 

ênfase ao bom comportamento na sociedade.
13

  

 

Assim, na ausência de uma figura para assumir o papel de responsável pelas mazelas 

do mundo, a religião africana foi eleita para esse papel visto que pertencia a um grupo 

excluído e considerado incapaz, impuro e primitivo, assim como a sua cultura de forma geral. 

Esse pensamento racista que teve origem no discurso etnocêntrico protestante anglo saxônico 

que aportou no Brasil no século XIX, se difundiu promovendo no seio das famílias 

evangélicas um discurso que vem se reproduzindo ao longo desses anos. Além disso, a falta 

de conhecimento do próprio negro, fruto da sua exclusão social, fez com que essa 

problemática aumentasse cada vez mais. Daí a discriminação por parte dos protestantes, parte 

do princípio de estruturação dessas doutrinas que se afirmam como exemplo em detrimento 

das “superstições fetichistas” aqui presentes.  

Desse modo, aqueles que lutaram para manter vivas suas tradições religiosas nos 

terreiros, diante de tantos problemas de rejeição e discriminação, sempre transitaram entre o 

ideal, o real e o imaginário, fechando-se na sua doutrina, dando uma visão oculta e mágica a 

seus cultos que passaram a ocupar um espaço negativo na sociedade. Essa real condição de 

desrespeito e negação ao afro descendente e sua cultura ancestral, está cada vez mais presente 

na sociedade brasileira devido ao crescente número de conversos. Por outro lado, a 

resistências das comunidades de terreiro têm sido muito importante para a afirmação dessa 

cultura em vias de extinção. Esses grupos deram origem a movimentos negros de resistência e 

luta em busca de cidadania, alcançando conquistas na luta contra a discriminação e o 

preconceito que chegaram ao congresso nacional e posteriormente à população em forma de 

leis de reparação.  

A Lei 10.639/2003 é uma dessas respostas, quando na proposta de alterar a Lei 

9.934/1996, impõe a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura da África, assim como, 

instituiu 20 de novembro como data a ser incluído no calendário escolar como Dia da 

Consciência Negra. A escola por sua vez, depois de oito anos de sancionada a Lei, ainda não 

se encontra preparada para promovê-la na íntegra, visto que ela também reflete essa nova 
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condição religiosa presente em nossa sociedade, na representação de alunos, pais, gestores, 

professores e funcionários. 

Essas questões trazem à tona uma problemática em trabalhar algo que não se acredita, 

que há tanto vem sendo negado e por vezes demonizado por esses sujeitos. Então como 

contribuir para a conscientização acerca da importância de fomentar a valorização de uma 

identidade negra na escola se a proposta de reconhecimento e valorização da cultura de matriz 

africana é negada pelos sujeitos presente no âmbito escolar? 

Segundo Hall, a cultura é uma produção. A cultura não é uma questão de ontologia, de 

ser, mas de se tornar. Nesse caso, entende-se que uma sociedade na quais diferentes 

comunidades convivem e tentam construir uma vida em comum, ao mesmo tempo em que 

retêm algo de sua identidade “original” é multicultural.
14

 O problema se dá na possibilidade 

de convivência desse multiculturalismo, quando da necessidade de se estabelecer grupos 

religiosos culturalmente fechados em doutrinas que seguem regras metodicamente 

estabelecidas, de forma a construir identidades estáveis que acabam por provocar choques 

ideológicos que levam às posturas intolerantes
15

.  

Se levarmos em consideração que desde o surgimento do protestantismo no Brasil até 

os dias atuais o aumento de fiéis, pentecostais, tem crescido muito, assim como o surgimento 

de novas denominações nessa área, veremos que entre os próprios protestantes existe 

diferenças e arestas a serem aparadas, até mesmo por conta de como chegaram aqui essas 

denominações e os seus propósitos.  

Por outro lado, sabemos que os problemas e conflitos sociais enfrentados pelo homem 

brasileiro servem de base para o crescimento dessas denominações no País, principalmente o 

pentecostalismo, que se implantando, traz um discurso perfeito numa promessa de mudança 

nessa condição de vida, sem pedir nada em troca que não seja a mudança de comportamento 

desse fiel, que acaba por identificar na doutrina e essa passa a ser um benefício à sua condição 

humana.  Segundo Marli Geralda, ao mesmo tempo em que é enfatizada a responsabilidade 

individual do homem frente ao criador; seu livre arbítrio em aceitar ou não o plano de 

salvação; a inexistência de mediadores entre o homem e o seu Salvador; ressalta-se também a 

necessidade insuperável desse indivíduo em viver integrado na comunidade religiosa que é a 

igreja. O que nos leva a admitir que as relações que aproximam o indivíduo da igreja seriam 

semelhantes às que ligam o homem a sociedade.
16
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Daí, apesar do protestantismo ter abraçado esse indivíduo independente da sua 

condição étnica e social, pouco se fez diante do descaso da sociedade com o problema da 

discriminação racial, e até mesmo a escravidão. Pois, o papel da igreja estava na expansão da 

fé e por isso não cabia à mesma a interferir nas questões políticas e sociais, ao contrário as 

denominações protestantes contribuíram para a proliferação e manutenção do mito da 

democracia racial, uma vez que a diferença e exclusão do negro se fizeram presente nos 

grupos protestantes como um todo. 

Essa contradição prática x discurso, presente na maioria dessas denominações, que são 

compostas por negros e mestiços, mas ainda assim em alguns grupos religiosos protestantes, o 

negro não é bem aceito, como foi comprovado em pesquisa publicada pelo ISER em outubro 

de 1985
17

, onde num trabalho de observação e pesquisa, foi apontado um pequeno percentual 

de negros em determinadas denominações, principalmente assumindo papéis de destaque, e 

ainda assim, muitos deles relataram sentirem-se discriminados em função de sua cor.   

Essa mesma pesquisa, em entrevista com fiéis presbiterianos, a Assembléia de Deus foi 

citadaa como uma denominação de grande aceitação de negros, por ser esta mais simples e 

atender melhor os menos favorecidos, lá o negro se encontraria mais próximo de sua vida 

cotidiana: 

 

Há menos pretos aqui, infelizmente, como em toda igreja. Porque preto não 

gosta do evangelho: é samba, feitiçaria. Na Assembléia de Deus tem mais 

preto porque é puxado para o espiritismo. A pessoa que sai do espiritismo 

vai para lá.
18

  

 (...) A raça negra procura mais a Assembléia, ali tem maior número de 

pessoas negras. Acho que na Assembléia de Deus de qualquer maneira, são 

pessoas mais humildes; pessoas que procuram reunir mais os irmãos.
19

 

 

Ao mesmo tempo em que justificam o pequeno percentual de negros em suas igrejas
20

, 

os presbiterianos atacam diretamente o grupo pentecostal que tem como maioria fiéis afro 

descendentes, estabelecendo uma relação entre a doutrina assembleana e as práticas 

espiritualistas a que estavam “acostumados” os negros. No entanto, essa relação da doutrina 

assembleana com a religiosidade de matriz africana, não é aceita por seus fiéis, pelo contrário, 

é impossível para eles imaginarem tal relação. Como vimos anteriormente, na pesquisa 

realizada nessa denominação, a negação e demonização da história e da cultura negra é muito 

forte, e muitas vezes chega a ser agressiva.     
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Outro aspecto citado é a relação do negro à pobreza, a feitiçaria, ao samba, de pouco 

compromisso e intelectualidade, portanto difícil de ser modificado, pois os negros só se 

sentem bem entre os humildes. E os humildes, os pobres, estão, segundo eles, na Assembléia 

de Deus e na Igreja Batista.
21

  

A legitimação da Palavra na história do Cristianismo para o fiel foi à vontade de Deus 

na terra e somente a crença nessa Palavra poderá levá-lo à salvação, pois ela é a única 

responsável pela representação da vontade divina. Dessa forma, a interpretação da Bíblia 

traduz a opinião do evangélico sobre o mundo e exclui do interior de suas igrejas o que para 

eles não devem fazer parte de seu cotidiano por não representar nenhuma forma de 

crescimento ou edificação ao grupo, daí ainda que reconhecida uma possível semelhança entre 

as religiões de matriz africana e o evangelismo pentecostal, a justificativa para a intolerância e 

a discriminação a esses grupos têm como desculpa a interpretação bíblica. 

Toda essa complexa teia religiosa, em que se encontra envolvido o Brasil, tem 

originado sérias discussões acerca dos conflitos gerados pela disputa de um campo religioso 

que cresce a cada dia e reflete a necessidade de amparo a uma sociedade movida pela fé em 

resposta ao sofrimento e descaso do Estado. A escola que sempre foi o âmbito de estruturação 

das relações sociais, vista por muitos como a segunda família da criança e do adolescente, 

vem sofrendo na pele a problemática convivência dessa diversidade religiosa. A 

implementação da Lei 10.639 como ação afirmativa de reparação à população negra com a 

inserção da história e cultura da África no conteúdo e cotidiano escolar, tem sido o motivo de 

um grande estopim entre os mais variados grupos religiosos aí presentes.   

Como então trabalhar na escola a pedagogia da inclusão, sobretudo com base nas 

políticas afirmativas como a Lei 10.639, se a cultura negra ao longo de anos vem sendo 

discriminada por estar fortemente influenciada pela religião de matriz africana? 

Como trabalhar a cultura africana em sala de aula, se a criança tem como base na sua 

educação familiar, uma cultura colonizadora, cristã e preconceituosa? 

Antes de tentarmos buscar fórmulas pronta de trabalho, faz-se necessário nos 

perguntamos o que é ser negro nessa complexa sociedade baiana? É necessário discutir a 

questão da identidade, partindo da ótica da análise dos conceitos de afro descendência, negro 

e negritude, como eles se aplicam e se inserem no contexto analisado. Quem é esse negro e/ou 

afro descendente que se esconde por trás da cortina da invisibilidade a ele imposta 
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injustamente ao longo de séculos, o que por muitas vezes o fez negar-se como tal e assumir 

novos conceitos de vida e modelo de homem em busca de um reconhecimento social. 

Descortinar essa identidade evangélica pentecostal em busca de traços afro 

descendentes, na tentativa de fazê-la renascer na sua ancestralidade, nos remeteu a descoberta 

do universo religioso do outro e de suas particularidades mais íntimas, no que se diz respeito 

ao seu “eu” afro descendente evangélico. Percebeu-se que a marca determinada pela cor da 

pele é inegável e irreversível, o que o torna afro descendente independente de onde se 

encontre e qual o caminho que siga, a discriminação o acompanha. Por outro lado, apesar de a 

epiderme denunciar essa ancestralidade, à medida que esse indivíduo avança em sua doutrina 

pentecostal, ele se afasta de toda a representação cultural de matriz africana.  

Essa dualidade entre o ser negro e não assumir essa negritude, chamando atenção para 

esses conceitos e o contexto de surgimento de cada um, reflete quão conflituoso se encontra 

esse irmão, diante dessa crise de identidade fundamentada na construção de um modelo de 

homem ”perfeito” perante a Deus.  

Assim, escola deve ser um espaço laico, assumindo uma postura de trabalho que 

contemple a diversidade em suas mais variadas formas, trabalhando os conceitos pelo viés 

cultural, e respeitando o “outro” em sua particularidade. O compromisso de incluir a história e 

a cultura africana no conteúdo programático deve ser assumido por todos, discutindo a melhor 

forma de fazê-lo, pensando na importância de reparar as ações de preconceito e intolerância 

que vem acontecendo no ambiente escolar principalmente com os alunos pertencentes à 

comunidade de terreiro.  

Por outro lado, é necessário reconhecer que para os alunos evangélicos discutir a 

temática requer desconstruir valores internos e ampliar um campo de visão de mundo ainda 

muito restrito pela doutrina pregada pela igreja. Impor uma visão contrária ao que tem como 

verdade estabelecida e/ou pior que tem sido demonizada em seu ambiente de convívio, é 

também uma violência simbólica visto que a criança não dispõe de maturidade para romper 

com suas verdades e “aceitar” esse novo discurso. 

Dessa forma, somos nós educadores responsáveis por desenvolver uma proposta que 

contemple essa diversidade, desconstruindo a única história que nos foi contada durante nossa 

trajetória escolar, dando voz e valorizando os variados mitos de origem no mundo, bem como 

respeitar as culturas aqui presentes. 
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