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AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

GERAL

INIMIGOS DE FÉ

Laços rompidos pela religião
Famílias se distanciam quando o preconceito se torna uma barreira para a convivência doméstica
■ CLARISSA MONTEAGUDO
clarissa.monteagudo@extra.inf.br

■ A dona-de-casa Dulcinéia
dos Santos, de 45 anos, não
foi ao casamento de dois de
seus cinco filhos. Jamais
conversa com as noras e só
conseguiu pegar a neta no
colo uma vez, porque a en-
controu por acaso na rua.
Tamanha indiferença não
foi causada por nenhuma
briga ou disputa familiar. A
intolerância religiosa desa-
tou todos os laços que
uniam a mãe aos filhos.
Candomblecista, ela se ma-
goa ao lembrar que a mu-
lher de seu filho a acusa de
carregar “77 demônios” por
pertencer à religião de ma-
triz africana.

— Ela diz que se eu for à
casa dela, deixarei um de-
mônio lá. Se a menina ficar
doente, a culpa é minha.
São mentes atrasadas, eles
repetem o que escutam na
igreja deles. Criticam por-
que não conhecem. Nossa
religião não é macumba
nem feitiçaria — afirma a
dona-de-casa.

Dulcinéia se iniciou na re-
ligião por amor ao filho mais
jovem, que ficou doente de
forma repentina. Condena-
do pela medicina tradicio-
nal, o garoto ficou curado
dentro de um barracão de
candomblé. A conversão lhe
custou os filhos mais velhos.

— No Natal e no meu ani-
versário, não recebo ne-
nhum telefonema. Às vezes,
minha neta acena para mim
da janela. Ela nem me reco-
nhece como avó. Meu maior
sonho é recuperar minha fa-
mília — desabafa Dulcinéia.

DULCINÉIA SONHA com o dia em que voltará a conviver com os seus filhos. Eles se afastaram porque ela é candomblecista

PABLO JACOB

D

Governo federal criará delegacias especializadas
■ Joana (nome fictício), de
44 anos, também é mãe e so-
fre como Dulcinéia. Mas seu
drama não é a distância da
filha, que tem 11 anos. É o
problema de saúde da me-
nina, que sofre de síndrome
do pânico desde que o pai a
levou para uma cerimônia
de exorcismo.

Na época do casamento,
Joana tinha a mesma reli-
gião que o marido. Após a
separação, um grupo de re-
ligiosos invadiu sua casa pa-
ra “retirar o demônio”. Ela
os expulsou. Mais tarde, tor-

nou-se umbandista e sua fi-
lha passou a fazer parte de
um grupo de evangelização
de um centro kardecista. O
pai decidiu “exorcizá-la”.

Pânico e trauma
— Minha filha acorda gri-

tando e tem pesadelos. Ela
ficou traumatizada porque o
grupo de religiosos gritava
pelo “capeta” com as mãos
na cabeça dela. Na época da
separação, também disseram
que eu estava endemoniada,
mas eu não podia delatar,
porque era da religião e não

podia levar “irmão em juízo”
— diz Joana.

A partir deste ano, denun-
ciar crimes de intolerância,
como o vivido pela família,
ficará mais fácil. A secretaria
especial de políticas de pro-
moção da igualdade racial
firma uma parceria com o
Ministério da Justiça para
criação de delegacias espe-
cializadas em intolerância
religiosa e crimes étnico-ra-
ciais no país. O objetivo é po-
tencializar a unidade de São
Paulo, que já existe, e imple-
mentar outras no Rio de Ja-

neiro, Minas Gerais e Bahia
até o final do ano.

Novas delegacias
Nas delegacias, trabalha-

rão policiais especialmente
treinados para identificar to-
do tipo de ofensa. E também
psicólogos e assistentes sociais
que possam ajudar nos casos.
A secretaria trabalha na ela-
boração de uma lei específica
sobre intolerância para apre-
sentar ao presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva. O objetivo é
que ele apresente o projeto de
lei no Congresso Nacional.

— O preconceito é pré-his-
tórico, não coaduna com nos-
so tempo. É aberração, horror
que um aluno sofra precon-
ceito do professor na escola.
Inquérito tem que seguir o
curso, não pode ficar na ga-
veta — diz o secretário-adjun-
to do órgão Eloi Ferreira.
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Foi com a
força da
palavra que
Olorum criou
a natureza

Ivanir dos Santos
Babalaô e pedagogo

■ No início era o verbo.
No alvorecer dos tem-
pos havia apenas um
continente, um povo,
uma única raça. Esta é
a história de minha tra-
dição religiosa. Foi com
a força da palavra que
Olorum (Deus) criou a
luz, a natureza, o mun-
do e tudo que habita
nele. A religiosidade
africana é a prática de
uma doutrina baseada
em valores de paz, jus-
tiça, amor fraterno e
sacralização da vida.

AMANHÃ, A INTOLERÂNCIA NO

MERCADO DE TRABALHO ❁❁

A família dos orixás
Conheça um pouco mais sobre as divindades
das religiões afro-brasileiras, na definição de
Pai Paulo de Oxalá:

OXALÁ
É o senhor da criação.
Olorum deu a Oxalá a
incumbência de criar
os seres humanos.
Todos os orixás lhe
prestam reverência.
Seus filhos são
pessoas cautelosas,
dignas, calmas. Oxalá
é sincretizado com
Jesus Cristo

IEMANJÁ
É a senhora das cabeças. No Brasil,
ficou conhecida como a rainha das
águas do mar, mas, na Nigéria, é
dona de um rio chamado Ogum. Seu
nome quer dizer “a senhora de quem
os filhos são os peixes”. As filhas são
generosas, inteligentes, comunicativas
e maternais. É sincretizada com Nossa
Senhora dos Navegantes no
candomblé e, na umbanda, com
Nossa Senhora da Glória

XANGÔ
O orixá da Justiça,
senhor dos trovões.
Filhos de Xangô são
inteligentes, generosos,
justos, francos, além de
serem bons amantes.
Xangô é um orixá
muito viril, teve três
esposas: Obá, Iansã e
Oxum. Representado
por São Jerônimo e
São Pedro

OXUM
É a senhora dona das águas
doces, das cachoeiras e das
fontes. Filhas de Oxum são
graciosas, elegantes, vaidosas,
emotivas, choronas e meigas.
É a mãe da sensualidade
feminina. Sincretizada com
Nossa Senhora da Conceição
ou Aparecida

OGUM
Senhor dos ferros e
dos metais. Na
umbanda, é São
Jorge. Divindade
guerreira, desbrava-
dora dos caminhos.
Filhos de Ogum são
atrevidos, impetuosos,
impulsivos, fortes,
namoradores e
destemidos

OBÁ
Mulher de Xangô, foi
expulsa do palácio porque
serviu a própria orelha junto
a uma iguaria ao marido por
sugestão de Oxum,
tornando-se inimigas. As
filhas são ciumentas, fortes,
ambiciosas, valorosas.
Simbolizada por Joana D'Arc

NANÃ
A mais velha das iabás
(orixás femininos), a grande
sábia. Diz a lenda que Oxalá
criou os humanos da lama
de Nanã. É a senhora dos
pântanos, mãe de Omolu e
Oxumaré. As filhas de Nanã
são ligadas ao passado,
calmas e dignas. Represen-
tada por Sant’Ana

EXU
É o mensageiro dos
orixás, irmão de Ogum
e Oxóssi, também
filhos de Iemanjá. Exu é
o primeiro comunicador
do universo, faz a
comunicação entre os
humanos e as
divindades. Filhos de
Exu são astutos,
inteligentes, alegres e
namoradores.
Representado por
Santo Antônio

OXÓSSI
O senhor das
matas e rei das
florestas. É a
divindade da caça.
Seus filhos são
rápidos,
apaixonados e
francos. Adoram
viagens.
Sincretizado com
São Sebastião no
Rio e São Jorge na
Bahia

IANSÃ
Senhora das tempestades,
rainha dos ventos. Foi a
primeira esposa de Xangô.
Filhas de Iansã são alegres,
conquistam notoriedade com
facilidade, chamam atenção.
São guerreiras, autoritárias,
audaciosas, dinâmicas,
enérgicas, temperamentais.
Sincretizada a Santa Bárbara

EWA
Orixá associado ao
poder da visão, vista
como parte feminina de
Oxumaré, é a cobra
fêmea. Filhas de Ewa
são misto de Iansã com
Oxum. Gostam dos
afazeres domésticos, da
casa, são fortes,
graciosas, delicadas

OXUMARÉ
O senhor do
arco-íris, a grande
cobra. Seus filhos
são inteligentes,
enigmáticos,
observadores e
prudentes.
Encantam e gostam
do luxo e da riqueza.
Sincretizado com
São Bartolomeu

LOGUN EDÉ
Filho de Oxum com
Oxóssi. Por seis
meses, se alimenta
de carne e de caça e
no resto do ano,
pesca. É sincretizado
com Santo Expedito.
Os filhos desse orixá
são carinhosos,
românticos, criativos
e narcisistas

OMOLU
Senhor das
palhas, também
chamado de
Obaluaiê, o dono
da terra. Seus
filhos são
introspectivos, e
inteligentes.
Sincretizado a
São Lázaro

OSSAIM
O orixá das folhas,
conhece o segredo
delas. Seus filhos
são espertos,
inteligentes,
autoritários,
responsáveis e
observadores.
Simbolizado por
Santo Onofre
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A FORÇA DA NATUREZA
A mitologia africana reúne histórias que explicam muitos
traços – bons e ruins – do comportamento do ser
humano. Surgida a partir da tradição de agricultores,
pescadores e artesãos dos povos africanos, as divindades
os ajudavam a entender os acontecimentos e a
enfrentá-los. Os escravos disfarçaram suas divindades nos
santos católicos, para evitar perseguições. Nos altares da
umbanda, religião formada com influências
dos ritos católicos, do candomblé e
do kardecismo, Iemanjá, por
exemplo, tem imagem comparável a
Nossa Senhora e Jesus Cristo a
Oxalá. Veja as imagens dos deuses
numa estética mais africana

OLORUM
É o Deus Supremo,
Senhor de todo o
universo, o Criador.
É uma divindade
superior, é o pai de
todos e de tudo. A
energia máxima


