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INIMIGOS DE FÉ

Origens

Uma religião
nascida no
Brasil
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Entretanto, traços culturais de algumas
nações - o termo usado pelos portugueses
para designar os grupos étnicos traficados
- acabaram prevalecendo. Hoje, essa
palavra designa as principais raízes do
candomblé: Jeje, Angola e Ketu

Rito de iniciação

No período colonial, o
trabalho escravo movia
a economia brasileira
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Os africanos trazidos para
o Brasil pelos traficantes
de escravos pertenciam a
várias nações africanas

Dessa forma, o candomblé
se formou no Brasil, com
base na memória dos

escravos vindos da África,
com influências de crenças

de diversas tribos
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BRASIL

ÁFRICA

Ketu é o culto que vem da raiz yorubá,
da região onde hoje fica a Nigéria

Angola representa a cultura
dos povos de origem bantu

Jeje é a nação oriunda do Reino de
Dahomey, onde hoje fica o Benin. Era
uma potência militar que causava
temor na África. Jeje quer dizer
forasteiro, estranho, uma palavra em
yorubá que mostra o quanto havia
rivalidade entre os povos africanos
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2Assim, nas senzalas,
indivíduos que

pertenciam a grupos
com culturas diferentes
passaram a conviver

Sacerdotes
transformados em

escravos mantinham
os ritos dentro do
cativeiro. Para os

africanos, era
importante celebrar,
mesmo que num rito

de outro povo

O candomblé é
uma religião de
raízes africanas,
que acredita na
energia da
natureza como
manifestação da
divindade. Cada
orixá se
manifesta por
um elemento,
como as
águas doces
(Oxum), ou o
trovão
(Xangô), por
exemplo

FEITURA
É o momento do "casamento" com
o orixá, também comparável a um
ritual de renascimento. Durante 21
dias, o praticante fica isolado no
roncó, onde vai vivenciar vários
rituais religiosos e raspar a cabeça,
ficando com aparência de bebê, o
início de uma nova vida. Depois,
durante três meses, o religioso se
mantém em preceito, convivendo
em sociedade, mas vestindo roupas
brancas, com a cabeça coberta e
em postura recolhida e tranquila

O tempo é sagrado no candomblé. Quando se pergunta, em um
terreiro, a idade de um pai-de-santo, ele responde, por exemplo: "43 anos, 30
de santo". Isso significa que há três décadas ele se iniciou no culto ao orixá. Já
cumpriu todas as obrigações e é um sacerdote graduado

OBRIGAÇÃO
São as confirmações de um
filho-de-santo, com retiro
espiritual e oferendas. Após 1,3
e 7 anos da feitura, as pessoas
fazem obrigações. Apenas após
sete anos, o religioso deixa de
ser yaô e se torna ebomi

BORI
É uma espécie de batismo, é um ritual para se
"alimentar a cabeça". Esse ritual reforça a
ligação entre o iniciado e o orixá, e pode ser
repetido todas as vezes que a pessoa quiser
manter o equilíbrio em fases turbulentas da vida

A pessoa se deita em uma esteira
e na altura de sua cabeça são
dispostas tigelas de louça branca
com alimentos relacionados ao
seu orixá. O ori (cabeça) é
importantíssimo para o
orixá. Se a cabeça não
estiver boa, o orixá não
passa. É o primeiro
passo para se
entrar na religião

Ojá (turbante)

Manjar

Canjica

Cesto
com frutas

Vela acesa
próxima à
cabeceira

Arroz

Não existe na África uma
religião igual ao
candomblé brasileiro.
Segundo alguns
pesquisadores, ela teria
surgido assim:

‘

’

Temos que
pedir
desculpas
por todas as
distorções

❁ Veja o especial
que conta a histó-
ria do candomblé

extraonline.com.br

Os herdeiros da intolerância
No Rio, 25 mil crianças iniciadas no candomblé sofrem com o preconceito contra a religião até nas escolas

PABLO JACOB

O MENINO FELIPE com os fios de contas que ganhou depois de sua iniciação no candomblé

D

Jovens com medo

■ CLARISSA MONTEAGUDO
clarissa.monteagudo@extra.inf.br

■ Felipe Gonçalves Pereira,
de 13 anos, vive um retiro re-
ligioso. Mas a paz que o me-
nino busca em suas roupas
brancas e na postura humil-
de e silenciosa lhe foi tirada
há sete meses. Ao mostrar o
fio de contas escondido sob
o uniforme aos amigos na es-
cola, ele conta que foi agre-
dido pela professora.

Chamado de “filho de de-
mônio” na frente dos cole-
gas, expulso de sala de aula e
humilhado, o menino pen-
sou até em se matar. Repetiu
o sexto ano do colégio de en-
sino fundamental da Faetec,
em Quintino, e está em tra-

tamento psicológico.
Felipe é uma das 25 mil

crianças no Rio, segundo es-
timativas da Comissão de
Combate à Intolerância Re-
ligiosa, que seguem os primei-
ros passos do candomblé.

O EXTRA entrevistou
mais de 80 religiosos e viven-
ciou por dois meses o cotidia-
no de cerca de 20 sacerdotes e
casas da tradição afro, no Rio
de Janeiro e Baixada Flumi-
nense, para entender como os
praticantes da religião apren-
deram a conviver com a in-
tolerância. E, mais recente-
mente, a reagir. A partir de
hoje, a série “Inimigos de fé”
mostra o sofrimento do cha-
mado “povo do santo” e o en-
durecimento da discrimina-
ção no estado. Revela ainda
os esforços de várias corren-
tes religiosas para impedir
que a violência contra as
crenças vire um atentado con-
tra a vida.

Invisíveis na escola
Sentimentos de medo, ver-

gonha e revolta estão presen-
tes nas histórias das crianças.
Na escola, procuram escon-
der sua religião e sofrem
quando são “descobertos”.

— Estava de contra-egun
(tira de palha nos braços) e
boné. Meus colegas arranca-
ram e deram tapas na minha
cabeça. Passei mal — diz João
(nome fictício), de 14 anos.

Apesar dos apelidos e da
perda de amigos, ele não
pensa deixar a religião:

— Meu pai não queria
que eu me iniciasse cedo.
Lutei para isso — afir-
ma o menino, que os-
tenta o título de filho
de Ogum, o santo
guerreiro.

Segundo as víti-
mas, a intolerân-
cia causa marcas

p r o f u n d a s ,
mas é difícil

comprovar

as agressões. Muitas vezes a
discriminação está escondi-
da em uma hostilidade sem
causa aparente.

— Eu pensava: “Não quero
mais viver”. A professora me
chamou de “filho do capeta”.
Não sou isso — diz Felipe,
que cumpre o preceito de sua
iniciação no candomblé.

Em relatório entregue à di-
reção da escola no dia 9 de ju-
nho, a mãe do estudante,
Enedi Andréa Gonçalves Ra-
nito, de 35 anos, denuncia:
“Ela diz para meu filho que
ele é filho do capeta. Ela o de-
sacata na sala, grita com ele e
o expulsa, dizendo que a aula
dela, ele não vai assistir”. An-
dréa também registrou o caso
na 28a- DP (Campinho). Se-
gundo o delegado Henrique
Pessoa, coordenador do setor
de inteligência da Polícia Ci-
vil, a denúncia está em fase de
VPI (espécie de verificação
preliminar), e não foi instau-
rado nem inquérito policial.

Traumatizados
Segundo a Faetec, Felipe

foi transferido de turma pela
escola e atendido pelo Serviço
Social após a denúncia. A as-
sessoria de imprensa da esco-
la informou que “nada foi
comprovado porque os cole-
gas não confirmaram as
agressões e que o Núcleo de
Estudos Étnico-Raciais e
Ações Afirmativas mantém
programas para formação de
professores”.

Para Andréa, a escola des-
qualificou as denúncias:

— Os alunos foram amea-
çados pela professora. Dói
muito ver um filho ser humi-
lhado assim. Eu me senti co-
mo lixo — desabafa.

AMANHÃ: QUANDO A JUSTIÇA

NÃO CHEGA ❁❁

■ Mãe Menininha do Gan-
tois, a mais famosa ialorixá
brasileira, já declarou ao
Censo que era católica. Essa
história demonstra o quanto
são imprecisos os números
referentes aos cultos afro.
Membros da Comissão de
Combate à Intolerância Re-
ligiosa estimam que no esta-
do do Rio haja cerca de 25
mil casas de santo e, pelo
menos, uma criança iniciada
em cada uma. Mas não há
estatísticas oficiais.

Professora de Sociologia
do Instituto de Educação de
Belford Roxo, Gracielle Lo-
pes, de 26 anos, sabe o quanto
sofre o jovem candomblecista.
Uma aluna da escola foi agre-
dida com pedradas e ofendida
por crianças quando fazia ofe-
rendas perto de seu terreiro.

Traumatizada, a menina não
quis comentar o caso.

— Essa aluna está sempre
isolada. Ela diz que pinta a
unha de vermelho porque a
“Pomba-gira” pede. É para
chocar, claro. Na frente dos
professores, ninguém fala na-
da, mas a turma não interage
com ela — diz a professora.

Mães que matriculam fi-
lhos em colégios cristãos so-
frem com o preconceito.

— Botam na cabeça do
meu filho que “Papai do Céu”
não gosta da religião afro. Ele
me manda ler a Bíblia — diz
Aline Benvindo, de 24 anos,
com o filho de 5 no colo.

MARCOS AMARAL
Pastor

■ Se há algo que nós
evangélicos temos que
reconhecer nesse mo-
mento de tantas agres-
sões e violências contra
segmentos religiosos,
especialmente de ma-
triz africana, é a neces-
sidade de pedir descul-
pas por todas as distor-
ções ocorridas, e o que
é mais drástico: tudo
em nome de Deus. So-
nhador, eu? Talvez, mas
reconheço que os gran-
des feitos foram um
dia apenas rabiscos.

AMANHÃ O tema
está na pauta dos
debates populares.


