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AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

GERAL

INIMIGOS DE FÉ

O olhar que julga e condena
Populares no carnaval, mulheres com roupas afro provocam surpresa e são desrespeitadas na rua
■ CLARISSA MONTEAGUDO
clarissa.monteagudo@extra.inf.br

■ Um passeio ao lado de um
grupo de candomblecistas
pelo Centro e por um grande
shopping da Zona Norte
mostra que o Rio ainda não
se acostumou a conviver
com as roupas afro — as
mesmas que são aplaudidas
todos os anos na maior festa
popular da cidade.

Se no carnaval a passagem
das baianas é reverenciada e
sua contribuição para a cul-
tura popular reconhecida, no
dia-a-dia as mulheres com
torso na cabeça, saias brancas
e fios de conta no pescoço re-
cebem olhares de reprovação.
A situação mais constrange-
dora foi vivida pela estudante
Luciana Ramos, de 16 anos,
na Central do Brasil:

— Quando eu estava pas-

sando, falaram “família do
diabo”. Eu fiquei chocada.
As pessoas ficam tentando
converter você como se a
gente estivesse errado.

Religiosos também rela-
tam ter sofrido diversas for-
mas de constrangimento nos
transportes públicos. Can-
domblecista, Natany da Cu-
nha, de 18 anos, foi aborda-
da no metrô:

— Um homem parou do

meu lado e ficou repetindo
que eu tinha que largar o ca-
peta, pondo a mão na minha
cabeça. Ele continuou insis-
tindo e só me deixou em paz
porque desci na estação e fui
procurar ajuda do guarda.

Também iniciado no can-
domblé, Marco Aurélio de
Lima, de 32 anos, conta que
já teve que defender uma ir-
mã-de-santo, que tinha aca-
bado de se tornar yaô, o no-

viço da religião, dentro do
ônibus. Eles estavam a cami-
nho do barracão:

— Os agressores sabem
que a pessoa de preceito
(período da iniciação no
candomblé) fica sensível.
Uns cinco baderneiros es-
barraram nela de propósito,
quase a jogaram no chão.
Fazem para o santo virar (a
pessoa sentir vibrações de
orixá). Foi o que aconteceu.

Ele lamenta não ter con-
seguido reagir:

— Teria ido para a delega-
cia, mas tive que acompanhá-
la. Luto pelos meus direitos.

AMANHÃ, A ESPERANÇA DE UM

FUTURO DE TOLERÂNCIA ❁❁

❁ Intolerância reli-
giosa: veja o especial
“Inimigos de fé”

extraonline.com.br
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■ “Se os cristãos podem orar
pelos enfermos, por que os
pais-de-santo não podem le-
var seus ebós (preparados de
cereais e normalmente ou-
tros alimentos para reajustar
as energias do corpo e pro-
mover limpeza espiritual e
cura) para ajudar na saúde
de seus filhos?”. O desabafo
é do enfermeiro Robson Sal-
gado dos Santos, de 37 anos,
o Pai Robson de Ogum. Ele
conta que sempre se voltou
contra as diferenças na for-
ma de ver as religiões dentro
das unidades de saúde.

— A gente não pode fazer
um ebó numa pessoa de jeito
nenhum, só se for escondido.
E por que outros grupos re-
ligiosos podem fazer cultos li-
vremente? — questiona.

Mudança de postura
Para seu pai-de-santo,

Henrique de Oxóssi, a situa-
ção só vai mudar quando os
próprios adeptos das reli-
giões de matriz africana mu-
darem sua postura:

— As pessoas têm que as-
sumir sua religião e lutar pe-
los seus direitos. Se alguém
me diz: “Jesus te ama”, eu
respondo: “Olorum também
te ama”. As pessoas não po-
dem se acostumar a ser es-
culhambadas e ver a intole-
rância do dia-a-dia como al-
go menos grave. É preciso
reagir com força jurídica —
defende o pai-de-santo.

Em Belford Roxo, os ir-
mãos-de-santo Josemar Gal-

dino, de 30 anos, e Kelly
Cristina Marcos Bruno, de
31, já viveram vários casos de
discriminação. Mas um deles
marcou:

— Um carro de vidro fu-
mê nos seguiu enquanto es-
távamos levando uma ofe-
renda. E ficou nos rondando.
Ficamos com medo, mas ar-
riamos a obrigação. Desce-
ram dois homens e jogaram
tudo que tínhamos no valão.
Foi um absurdo.

Sua mãe-de-santo Mãe
Danda de Oxum dá uma li-
ção de tolerância:

— O mundo ataca, nos
olha diferente. Mas atendo
pessoas de várias religiões,
até as que nos discriminam.
Elas prosperam e vão embo-
ra. Mas as recebo de volta. A
vida de orixá é a caridade.

D

Cotidiano marcado
pelo preconceito

‘ ’
Se nós exigimos respeito e liberdade para a nossa religião, para
cultuar nosso Deus, por que os outros não teriam essa liberdade?

Dom Filadelfo Oliveira
Bispo da Diocese Anglicana
do Rio de Janeiro

■ A própria legislação diz
que a liberdade religiosa
é um fato no Brasil. Se eu
tenho liberdade de culto
em minha igreja, por que
as pessoas que perten-
cem a outras religiões
não teriam o mesmo di-
reito? Preservar a liberda-
de religiosa é uma de-

monstração de respeito ao
diferente, às nossas diversas
maneiras de cultuar Deus.
Nem sempre foi assim, nem
sempre houve essa liberda-
de. Nós acompanhamos al-
guns países da Cortina de
Ferro (as nações comunistas
alinhadas com a União So-
viética após a Segunda
Guerra Mundial), durante a
Guerra Fria, em que cristãos
não podiam realizar seus
cultos. Se nós exigimos res-

EM PASSEIO pelo Centro e por um shopping da Zona Norte, candomblecistas chegaram a ser chamadas de “família do diabo”

MARCO DE Oxaguiã é um yaô

peito e liberdade para a
nossa religião, para cultuar
nosso Deus, por que os
outros não teriam essa li-
berdade? O fato de nós es-
tarmos unidos em prol da
liberdade religiosa não
quer dizer que não tenha-
mos divergências na forma
de culto. É claro que nós
temos. Mas respeitamos os
que pensam diferente. Nós
cremos que existe um úni-
co Deus. Na verdade, em

Assim como na igreja, onde as vestes litúrgicas traduzem a
hierarquia católica, as roupas usadas no candomblé também
representam as funções e os postos das pessoas na comunidade

A linguagem das roupas

Geralmente, andam em postura humilde, de
cabeça baixa, sentam nas esteiras, em vez de
cadeiras, e comem com as mãos, como
crianças, sendo os últimos a se servirem à mesa

Após a obrigação de sete anos, o religioso entra na fase de
maturidade espiritual. É chamado de ebomi. Nesse estágio,
o candomblecista pode receber através do jogo de búzios a
missão de abrir casa de santo e virar babalorixá ou ialorixá

YAÔS (RECÉM INICIADOS)

Quelê (gravata do
orixá, rente ao pescoço)
usado por seis meses

Mocã (tira grossa trançada
de palha da costa, é sinal de
veneração aos ancestrais)

Contra-eguns, tiras de
palha da costa amarradas
em seus braços, para
espantar os eguns

Colares com fios de
conta em homenagem
a todos os orixás

Pés no chão

Ojá, pano usado apenas
para cobrir o ori (cabeça)

EBOMI

A ROUPA SAGRADA DO ORIXÁ

Torso só tem abas
laterais se o religioso
recebe vibrações de
orixá feminino

As saias são mais
rodadas, de várias cores,
dependendo do orixá, e
tecidos mais sofisticados

Pano da costa, sinal de
status dos ebomis.
Únicos que podem usar o
pano da costa na cintura,
como se fosse cinto,
amarrado, identificando
o grau de espiritualidade

As mulheres usam saltos altos e os
homens, calçados de couro ou

chinelos brancos com pequenos saltos

Anel de búzios: só
depois de sete anos

Equeté é o
chapéu que
ogãs e
pais-de-santo
usam

Ninguém pode estar paramentado antes do santo virar

Ele é recolhido no
quarto sagrado e lá
é paramentado com
a roupa do orixá

2

O orixá, virado, volta
para a roda e dança ao
lado de sua equéde
3

No xirê, a roda,
o orixá vira no
rodante
1
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Adê, franjas que cobrem o rosto: o
orixá vê a humanidade, mas o ser

humano não pode ver o rosto sagrado

diversas línguas e diversas
culturas, as pessoas se diri-
gem a Deus de maneira es-
pecífica. Claro que acredi-
tamos que o nosso Deus é
o verdadeiro, mas ele se
expressa de múltiplas ma-
neiras e é dessa diversi-
dade que vem o
respeito.


