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A cruz é um dos símbolos das religiões judaico-cristãs, o Ogó é o símbolo de Exú 

(bastão em forma de falo) para lembrar da sua virilidade, sua posição de criador da vida 

e o Oxê é o símbolo de Xangô (machado de duas pontas), representando o orixá da 

justiça. Três símbolos que representam as marcas de grandes tradições de povos 

influentes na humanidade. Entretanto, presentes no contexto educacional brasileiro, 

somente um desses símbolos é reconhecido como portador de coisas benéficas: a Cruz. 

Os outros dois são vistos como representações maléficas, portadores de uma maldição 

para aqueles que se aproximam ou que acreditam nas suas forças transcendentais.  

Este texto não quer debater sobre as polêmicas religiosas presentes no contexto 

educacional, quer algo mais: afirmar que, mais do que uma relação preconceituosa ou 

racista expressa nas manifestações religiosas, a negação e a invisibilidade das culturas e 

expressão das religiosidades afrodescendentes na educação, estão revelando uma forma 

de racismo que denominamos epistêmico (GROSFOGUEL, 2007). Nossa perspectiva 

de análise, a partir do caso da rede municipal de educação do Rio de Janeiro, é a 

constatação de que os defensores da Cruz, expressos por igrejas neopentecostais no 

cotidiano escolar, abrem uma disputa epistêmica sobre a concepção de sociedade, 

história, ciência e identidade. 

 

Situando o contexto 

 

As interpretações maléficas das religiões de matriz africanas tem seu início na 

colonização brasileira quando os católicos batizavam os africanos escravizados que aqui 

chegavam ao suporem que os mesmos não possuíam alma. As religiosidades africanas 

foram assim profanadas, suas divindades classificadas como demônios e uma grande 

quantidade de africanos obrigados a seguir a religião cristã. Essa demonização foi 

repetida por essa igreja no movimento intitulado de Renovação Carismática Católica 

(RCC). Inicialmente reconhecido como "movimento católico pentecostal", ou católicos 

pentecostais, depois por católicos renovados e hoje como católicos carismáticos. Esse 
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movimento surgiu nos anos 60 nos Estados Unidos e chegou ao Brasil nos anos 70 

como reação ao crescimento numérico de evangélicos. 

Grosfoguel (2007) nos fala que a partir da colonização das Américas, no final do 

século XV, foi consagrado e normalizado um privilégio epistêmico, caracterizando todo 

conhecimento ou saber não-cristão como produto do demônio. Naquele momento 

assumiu-se que somente através da tradição Greco-romana, passando pelo 

Renascimento, pelo Iluminismo e pelas ciências ocidentais, é que se pode atingir a 

verdade, e as demais tradições foram caracterizadas como bárbaras no século XVI, 

primitivas no século XIX, subdesenvolvidas no século XX e antidemocráticas no inicio 

do século XXI (2007, p. 32 e 33). 

Esse pensamento é ampliado entre os evangélicos
1
 pentecostais em especial os da 

terceira onda, também chamados de Neopentecostais que tentam recriar uma lógica de 

conhecimento tornando inválido e demoníaco tudo que não possa ser explicado ou 

compreendido pela igreja
2
. Os cultos afro-brasileiros, como a umbanda e o candomblé 

são os mais hostilizados e assim denominados como práticas de “macumbaria”, 

“feitiçaria” e “magia negra”. A visão desses religiosos é bem peculiar, pois acreditam 

em uma oposição binária entre o “mundo” e a “igreja”. O mundo é o espaço do pecado, 

da violência e do vicio. Quem governa o “mundo” é o diabo, evocado nos cultos como o 

culpado das dificuldades e tragédias vividas pelos fiéis. Deus governa a “igreja”, que é a 

comunidade de fiéis reunida por um pastor que os encaminha ao caminho reto. Isso 

representa uma constante batalha do bem contra o mal, de Deus contra o diabo.  

Silva (2005) afirma que esse combate as religiões de matriz africana tem a 

intenção de monopolizar seus principais bens no mercado religioso, ou seja,  as 

mediações mágicas e a experiência do transe religioso, transformadas em um valor 

interno do sistema neopentecostal.  Em posse destes é possível partir para ataques às 

outras denominações cristãs com maiores chances de vitória.  O pesquisador também 

afirma que no 

Brasil, enquanto os processos de secularização e racionalização 

atingiram os setores cristãos (catolicismo, protestantismo histórico, 

etc.), o pentecostalismo surge como uma possibilidade, ainda tímida 

na primeira e segunda fase, mas muito forte na terceira, de valorização 

da experiência do avivamento religioso. No neopentecostalismo essa 

                                                 
1
 O termo Evangélico refere-se aos cristãos protestantes.  

2
 O movimento Pentecostal surge no Brasil a partir de 1910, sendo esse um movimento de renovação de 

dentro do cristianismo, que coloca em evidência a experiência direta e pessoal de Deus através do batismo 

no Espírito Santo. O termo Pentecostal é derivado de Pentecostes, um termo grego que descreve a festa 

judaica das semanas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Batismo_no_Esp%C3%ADrito_Santo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pentecostes
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característica se radicaliza em termos de transformá-lo em uma 

religião da experiência vivida no próprio corpo, característica que 

tradicionalmente esteve sob a hegemonia das religiões afro-brasileiras 

e do espiritismo kardecista. Combater essas religiões é menos uma 

estratégia proselitista voltada para retirar fiéis desse segmento, embora 

também tenha essa função, e mais uma forma de atrair fiéis ávidos 

pela experiência de religiões com forte apelo mágico e extáticas, com 

a vantagem da legitimidade social conquistada pelo campo religioso 

cristão (SILVA, 2005, p.152 e 153). 

 

Essa constante luta entre o que é do mundo e o que é da igreja chegou até as 

escolas, onde os alunos (e os professores) de religiões neopentecostais têm um olhar de 

desconfiança e descrença sobre o conhecimento científico, pois são levados a crer que 

somente a bíblia possui a fonte para todas as explicações do mundo. 

 

“Não quero aprender coisas do diabo...”: entre a Lei 10.639/03 e os conhecimentos 

escolares 

 

Uma afirmação como esta é cada vez mais recorrente nas escolas do município do 

Rio de Janeiro. Embalados pelo crescimento numérico e presença na mídia, algumas 

expressões religiosas de origem neopentecostal "arrebanham" fieis e suas famílias e, por 

tabela, tentam adentrar, por vezes com muita eficiência, no interior do cotidiano escolar 

e das salas de aula. Muitos docentes, principalmente os que trabalham com crianças dos 

anos iniciais, relatam que quando anunciam suas intenções em trabalhos sobre 

mitologias de outros povos ou comemorações em festas juninas, os responsáveis de seus 

alunos (os convertidos nas religiões neopentecostais), reprovam tais intenções e, se os 

professores insistem, há um boicote e uma proibição dos filhos participarem. Há casos 

em que os próprios gestores redesenham o cotidiano escolar, estabelecendo momentos 

de orações antes das refeições ou impondo aos docentes a leitura cotidiana da bíblia. 

Nestes contextos, não se pode falar, mencionar, lembrar de pessoas, casos ou coisas que 

se referem as religiões de matriz africana. 

Estes tipos de posturas são mais contundentes quando do momento em que surge 

nas escolas a discussão sobre a Lei 10.639/03 que estabelece a obrigatoriedade do 

ensino de história da África e dos negros no Brasil nos currículos dos sistemas de 

ensino. Vejamos o que afirmou uma professora de história do município do Rio de 

Janeiro quando entrevistada em uma pesquisa sobre a aplicação da Lei 10.639/03 em 

sua escola: 
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(...) numa aula sobre a pré-história, um aluno meu, evangélico, fez 

uma história em quadrinhos e apresentou assim: “O meu pastor 

desenhou os bonequinhos e um macaquinho. Eu não sou descendente 

de macacos, meu pastor disse que eu venho de Adão e Eva, isso é 

coisa do demônio.” Então, falar de África, por exemplo, é 

extremamente complicado em sala de aula. (OLIVEIRA, 2012, p. 

247) 

 

Em outro momento, a mesma professora diz: 

(...) eu já tive uma aluna que saiu de sala quando eu comecei a falar 

sobre as questões africanas. Eu abordei vários aspectos, e quando eu 

entrei na parte religiosa, ela falou que “macumba ela não ia ouvir em 

sala”, levantou e saiu. Eu disse: “eu sou historiadora, não sou 

religiosa, mas se vocês não quiserem ouvir eu sinto muito. Vai 

continuar existindo.” Então eu tenho alunos que são agredidos 

verbalmente por freqüentarem cultos, os centros do morro foram 

fechados pelo tráfico, porque os traficantes são evangélicos. (...) Isso, 

pra mim, é a síntese de como as igrejas neopentecostais lidam com o 

resto da sociedade. Se não está comigo, é o demônio e tem que ser 

eliminado. Eliminado, mesmo. (OLIVEIRA, 2009, p. 92) 

 

Mas não é somente nos momentos de discussão sobre a questão racial que surgem 

posicionamentos de crianças e jovens, influenciados pelos neopentecostais, sobre a vida 

humana.  Em outras temáticas, envolvendo a ciência e a história, outra visão de mundo 

tenta se afirmar.  

Em 2009, um professor de sociologia de uma escola de Ensino Médio no Rio de 

Janeiro abordava o tema do meio ambiente e a questão do aquecimento global. O 

professor, ao expor uma explicação aos seus alunos sobre o fato de que as mudanças 

climáticas não são (e nunca foram) novidade no planeta Terra, afirmou que já tinha 

ocorrido uma violenta mudança climática, provocada pela queda de um grande asteroide 

que levantou uma poeira de tal porte que encobriu a luz solar durante meses, 

provocando a extinção de plantas e animais - entre eles, os famosos dinossauros 

retratados por Spielperg no filme Jurassic Park. Em seguida, relata: 

Pois bem! Neste momento, eis que uma aluna que naquela época 

entendi como católica (da tendência conhecida como "carismática"), 

mas que poderia ser evangélica neopentecostal, com o apoio 

expressivo das colegas em volta, afirmou que o que eu estava 

explicando era absurdo e sem sentido, pois "os dinossauros nunca 

haviam existido"... Fiquei surpreso e perguntei-lhes de onde haviam 

concluído isso e recebi como resposta o seguinte: "se os dinossauros 

não são descritos na Bíblia, é porque eles nunca existiram..." Tentei 

argumentar, falando dos conhecimentos proporcionados pelas 

descobertas científicas, sobre os fósseis e as possibilidades de datação 

com o uso do Carbono 14 e etc. Mas a turma - no caso, essas alunas 

citadas, que passaram a "comandar a turma" nesse momento - estava 

irredutível e bastante agressivas. Me senti derrotado naquele momento 
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- já era um momento final da aula - e recuei, dizendo-lhe que 

voltaríamos ao assunto na aula seguinte...  

 

Caso semelhante ocorreu com um professor do ensino médio. Diz ele: 

Quando eu dava aula no Ensino Médio, três alunos se coloram 

contrários a minha aula sobre a formação do planeta e os movimentos 

tectônicos. Eles argumentavam que, segundo o pastor da igreja deles, 

Deus não havia dado ao homem sabedoria para entrar nesses 

mistérios. 

 

Em 2013 uma professora de Espanhol de uma escola no município do Rio relata a 

dificuldade de aplicar alguns conteúdos em sua disciplina, segundo ela: 

Isso vem acontecendo muito em minhas aulas nos últimos 3 ou 4 anos. 

A maior parte dos alunos que se manifesta é da religião evangélica, 

algumas vezes os católicos também demonstram desconforto, mas não 

costumam "falar". Ano passado (2012) passei para as turmas de nono 

ano o filme "O labirinto do Fauno". Como nesta obra aparecem muitos 

seres míticos, os alunos evangélicos se sentiram ultrajados... Este ano, 

estou trabalhando as tradições dos países hispanos e eles também não 

curtiram muito, pois fala de santos e imagens. Esses povos tem a base 

da sua cultura na mistura das crenças espanholas e indígenas (maias, 

astecas...), e isso também os incomoda. Lembro-me também de um 

dia, em que um aluno, ficou muito aborrecido comigo quando eu 

expliquei o significado de alguns ditos populares como “Ciscando 

mais do que galinha no terreiro”. Ele me disse que isso era coisa de 

macumbeira. Mesmo explicando a origem da frase que usei, me 

respondeu que: “como bom evangélico, não aceitava aquele tipo de 

coisa”. 

 

Na mesma escola, uma professora de geografia relatou que sempre desenvolve 

atividades relacionadas a identidade dos alunos para posteriormente compreenderem a 

realidade social e cultural de outros povos. Ela nos conta que tem sido difícil o trabalho 

com os conteúdos, pois muitas atividades simplesmente não tem continuidade pela 

recusa dos alunos, que os associa erroneamente a simbologia de outras religiões. Sobre 

a atividade relacionada a identidade, ela nos conta que até mesmo o fato de 

preencherem uma ficha onde ela pede para especificarem a religião, já cria um certo 

desconforto: 

Percebi que alguns alunos se sentiram desconfortáveis e, ao falarem 

sobre o assunto, foram taxados de macumbeiros por outros alunos; o 

que acabou gerando certa polêmica, pelo tom ofensivo como foi 

colocado. Pude observar que os alunos mais preconceituosos eram na 

maioria afrodescendente e evangélicos neopentecostais (média de 

50% a 60% por turma). Na turma 1605 cujo perfil é de alunos 

repetentes, de baixa renda e maioria negra, 14 eram evangélicos, 

nenhum católico, um espírita, três sem religião e um budista. Todas as 

turmas de 6°ano que preencheram a ficha demonstraram ser bastante 

preconceituosos e ao mesmo tempo desconhecedores do assunto, 
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provocando um ao outro com o termo macumbeiro. Na turma 1604 

quatro crianças disseram que as pessoas macumbeiras são do mal e 

possuídas pelo diabo (Eles associam a macumba à matança de 

animais, feitiços e despachos). Ao Intervir falando sobre a tolerância 

religiosa, um aluno achou que eu era macumbeira e me abordou com 

certa agressividade verbal. Outras dissessem que respeitavam a 

religião do outro, mas em relação aos macumbeiros, preferiam ficar 

distantes por precaução, embora não tivessem nada contra. 

 

Outros professores da rede privada são até demitidos quando decidem inserir em 

sua prática atividades que citam a cultura afro-brasileira, como relata uma professora: 

No ano de 2010 eu trabalhei em uma escola da rede privada que fica 

no bairro de Brás de Pina, que não era confessional católica, mas seus 

donos levavam os alunos a missas comemorativas, padres ao colégio, 

etc. Eu tinha uma turma de cada série do segundo segmento da 

educação básica e elas eram muito interessadas e envolvidas nos 

trabalhos. Em termos de participação dos alunos e relações 

interpessoais, uma das melhores em que trabalhei. Desenvolvi vários 

projetos interessantes e um deles era sobre cultura afro e afro-

brasileira, onde o objetivo era mostrar uma ínfima parcela da nossa 

formação cultural nas mais conhecidas linguagens artísticas (dança, 

teatro, música, e artes visuais). Para trabalhar dança, optei pelo Jongo, 

entrando inclusive em contato com o Jongo da Serrinha na tentativa de 

levá-los no dia das apresentações. Passei o DVD do grupo para eles, 

começamos os ensaios e, como era obrigatória a avaliação escrita, 

entreguei um texto que explicava as origens do Jongo e nele havia 

uma referência aos preto-velhos (na época eu não era Umbandista, 

apesar de simpatizar !), mas, com o significado de ancestrais, não 

entidades religiosas. Quando esses textos chegaram em casa, começou 

o inferno. Pais evangélicos ligando para o colégio, reuniões e reuniões 

agendadas para que eu conseguisse contornar a situação. Ao final do 

ano me convocaram para dizer que se eu olhasse bem perceberia 

quantos alunos negros eu tinha e que por isso se fazia desnecessário 

acrescentar às minhas aulas tal temática e, se eu prometesse cumprir o 

acordo sugerido, nada mudaria. Sem acreditar no que ouvia, claro, que 

disse não!!! Logo, perdi meu emprego. 

 

Outra experiência ocorrida numa escola do município do Rio de Janeiro narra a 

tensão em sala de aula gerada a partir da utilização de canções como fundo musical nas 

atividades de Artes. O professor relata que para estimular e facilitar o processo criativo 

dos alunos, permitia que tocassem musicas de seus celulares obedecendo a um volume 

em que todos pudessem trabalhar sem ser incomodados. No começo, eram tocadas 

apenas canções do cotidiano, como Funks e pagodes, percebidos por eles como um 

momento diferenciado, em um espaço onde a música e o celular são objetos proibidos 

por lei e vistos como objetos que atrapalham e tiram a concentração. Um terço dos 

alunos que compunha a turma eram neopetencostais, que adoravam ouvir hinos 

calorosos e moralizantes, cantados com tanto fervor que por vezes foi preciso algumas 
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intervenções por conta do volume. Por duas semanas, alguns desses alunos trouxeram 

hinos para sala, que foram tocados, mesmo tendo outros estudantes de denominação 

Batista ou católicos confessos, que as ouviam mesmo não tendo afinidade com estas. No 

final da terceira semana, o professor percebeu que esse grupo estava monopolizando a 

aparelhagem de som e somente hinos gospel eram tocados, como ninguém reclamou na 

aula, a turma seguiu sem problemas. Porém, ao final da terceira semana um aluno se 

manifestou: “Professor, só esse pessoal que ouve as musicas, eles não deixam a gente 

colocar as que a gente queria. Eu acho isso um abuso. Se eu trouxesse um cd de 

macumba e ficasse cantando aqui em sala, elas iam gostar?” 

A tensão foi instaurada quando uma aluna disse “se botar musica de macumba, eu 

saio de sala”, e a outra: “cruz credo, aquilo não é música”. Em seguida, o professor 

parou a aula para discutir a situação. E perguntou: “Afinal, por que determinadas 

canções podem e outras não? Ou melhor, por que uma música originária das religiões de 

matriz africana não poderia ser tocada se a mesma é também um louvor de adoração aos 

orixás? Por que um cântico de origem cristã pode ser ouvido e tolerado e outro não?”. 

Em meio a uma tremenda discussão, o professor perguntou aos alunos o que seria 

melhor naquele momento e a maioria sugeriu que ninguém ouvisse nada para não haver 

mais problemas. Posteriormente, o professor descobriu que o aluno insatisfeito era de 

uma família umbandista, mas não declarava sua religião para não ser importunado. E 

termina expondo que ao chegar à sala dos professores e relatar a situação, ouviu de um 

dos colegas: “eu também não ia aceitar música de macumba na minha aula, jamais”.  

O menino que questionou as colegas de classe, diante de uma postura autoritária 

que impunha um ideal branco e cristão, evidenciou uma tensão silenciada pelo mito de 

que não somos racistas e que respeitamos as diferenças.  O relato representa antes de 

tudo uma visão ainda dominante que desqualifica o diverso e silencia outros saberes que 

fogem da ordem hegemônica. Em ambientes como a escola onde a diferença se faz 

presente, a relação entre as afinidades acontece em meio a tensões e conflitos que 

misturam concepções preconceituosas e tentativas de domínio epistemológico. Essa 

diferença é perseguida pela cruz que representa um paradigma eurocêntrico forjado na 

figura de um Jesus Cristo branco. Essa perseguição secular tenta se estabelecer através 

da dominação dos campos da cognição e do simbólico.  

Aqui, se esboçam algumas perspectivas: o discurso religioso assinala um 

questionamento do discurso cientifico, as interpretações sagradas não dialogam com 

outras visões seculares e o espaço escolar é palco de uma disputa pela autoridade 
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epistêmica através de variados sujeitos, não somente aqueles presentes no espaço 

escolar. 

A polaridade entre o sagrado e o profano não se constitui como novidade nos 

debates da educação formal. Em vários estudos (CURY, 2004; PRANDI e PIERUCCI, 

2007 e CUNHA, 2009) está discussão remonta ao período colonial e do Império, 

passando pelas polêmicas entre laicidade do estado e ensino confessional nas diversas 

constituições brasileiras republicanas, chegando aos nossos dias com as diversas 

iniciativas legislativas e governamentais acerca do ensino religioso.  

O fato da inexistência do não diálogo entre certas interpretações sagradas e as 

visões seculares, remete a uma reinterpretação do sagrado com certa intenção de poder. 

Pois, afirmar a não existência de processos históricos reivindicando um centro de 

produção de verdade, demonizar outras visões de mundo na perspectiva de caracterizá-

los como subalternos/inferiores e, num certo sentido, propor uma eliminação simbólica 

do outro – o enfrentamento explicito na sua forma verbal, a perda do emprego etc – nos 

remete aquilo que Muniz Sodré (1996) afirma:  

A ordem social não se pauta pelo imprevisível ou pelo incontrolável, 

mas por condições capazes de ensejar o controle razoável das ações e 

de assegurar hegemonia coletiva. (...) Poder é o nome que se dá à 

capacidade de administrar esse controle, de realizar efeitos de 

determinação ou de realidade socialmente reconhecíveis. (p.58) 

Todo poder é de fato mágico, no sentido de que se empenha em 

convencer os sujeitos de sua absoluta realidade, distinta do 

imprevisível ou do vazio indeterminado que tenha que administrar. (p. 

60) 

 

Há uma exigência de controle sobre outras visões de mundo, não somente dos 

indivíduos que acreditam na umbanda ou no candomblé, mas também nas visões 

seculares expressa nas ciências. E no recurso a magia, na acepção de Sodré, os 

neopentecostais se empenham fervorosamente em convencer os sujeitos de sua absoluta 

realidade. 

Mas, a novidade aqui está no estabelecimento dos territórios de disputa: no caso 

as escolas públicas, utilizando-se como instrumento, variados sujeitos formadores de 

opiniões e visões de mundo e na perspectiva de disputar a autoridade epistêmica do 

conhecimento sobre a história, a ciência, a sociedade e as identidades. Os estudantes e 

professores neopentecostais não estão sós. Dentro de um território público, nas disputas 

pela hegemonia do conhecimento, se utilizam de braços, mentes e a sedução de sujeitos 

aliados, seja o próprio Estado e seus os gestores, alguns filhos do “capitalismo de 
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pilhagem” - os narcotraficantes - (WACQUANT, 1999) e os dirigentes das igrejas 

neopentecostais. Esses últimos, com uma aura de detentores celestiais da verdade. 

    

Disputa religiosa ou racismo epistêmico? 

 

Nossa analise parte da ideia de que não existe somente uma disputa religiosa ou 

um preconceito religioso contra as expressões cosmológicas de matriz afro-brasileiras, 

mas também, a partir dos conteúdos discursivos dos neopentecostais no espaço escolar, 

um racismo epistêmico, ou seja, uma operação teórica que, por meio da tradição de 

pensamento e pensadores ocidentais (secular e religioso), privilegiou e privilegia a 

afirmação de estes serem os únicos sujeitos legítimos para a produção de conhecimentos 

e como os únicos com capacidade de acesso à universalidade e à verdade 

(GROSFOGUEL, 2007).  

O racismo epistêmico considera os conhecimentos e crenças não-ocidentais como 

inferiores. Se observarmos o conjunto de pensadores e ideias hegemônicas, tanto na 

academia quanto nas instituições estatais e religiosas, vemos que nos diversos campos 

de produção de conhecimentos, sem exceção, privilegiam-se os pensadores e as teorias 

ocidentais como referência de produção da verdade. 

O conceito de racismo epistêmico foi cunhado por um grupo de teoricos 

latiunoamericanos denominado Modernidade/Colonialidade. Para estes, esta perspectiva 

é fruto da manutenção da colonialidade do poder, do saber e do ser, pois: 

(…) a colonialidade se refere a um padão de poder que emergiu como 

resultado do colonialismo moderno, porém, ao invés de estar limitado 

a uma relação formal de poder entre os povos ou nações, refere-se à 

forma como o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações 

intersubjetivas se articulam entre sí através do mercado capitalista 

mundial e da ideia de raça. Assim, ainda que o colonialismo tenha 

precedido à colonialidade, esta sobrevive após o fim do colonialismo. 

A colonialidade se mantém viva nos manuais de aprendizagem, nos 

critérios para os trabalhos acadêmicos, na cultura, no senso comum, 

na autoimagem dos povos, nas aspirações dos sujeitos, e em tantos 

outros aspectos de nossa experiência moderna. Enfim, respiramos a 

colonialidade na modernidade cotidianamente (MALDONADO-

TORRES, 2007, p. 131). 

 

A lógica discursiva dos neopentecostais versa sobre a perspectiva de negação do 

outro de matriz afro-brasileira pela via de suas expressões religiosas, e em outras áreas 

do conhecimento. Reivindica a exlclusividade da verdade sobre as formas como se 

organizaram as sociedades e como elas deveriam se organizar. Combate ferozmente 
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qualquer interpretação do outro afrodescendente na dimensão de suas culturas e ainda, 

em certos casos, recomenda retoricamente sua eliminação dos espaços escolares. Em 

sua retórica proselitista, utiliza-se da demonização – inferiorização/subalternização - do 

outro enquanto ser de conhecimento e possuidor de racionalidade. A prática proselitista 

no espaço escolar se insere numa disputa de saber e de poder, onde as ciências, a 

história e as identidades outras, são desautorizadas e questionadas a partir de um centro 

de verdade, expressa nas “escrituras sagradas”. 

Até mesmo as contradições discursivas, em certos momentos, expressam um 

racismo essencialmente epistemico. Na época das comemorações dos 500 anos do 

Brasil, a Igreja Universal do Reino de Deus, expressou um posicionamento curioso, pois 

ao denunciar as comemorações dos 500 anos, junto aos movimentos sociais afirmando 

sua farsa, eles se colocaram ao lado daqueles que sofreram o genocídio da colonização, 

os povos indígenas e suas culturas. Surpresos com estas denúncias, alguns militantes do 

movimento negro do Rio de Janeiro perguntaram: “Pois bem, será que as culturas 

desses índios, que tem seus deuses da floresta, do fogo, da terra, dos rios, etc, não são 

diabólicos como as culturas dos africanos que trouxeram para cá seus deuses da floresta, 

do fogo, da terra, dos rios, etc?”. Para o movimento negro da época parece que, segundo 

os evangélicos da Universal, que dizem que os afrodescendentes não podem cultuar 

vários deuses, os povos indígenas (representados pelos seus pagés) não têm o “diabo” 

no corpo, mas os negros sim. Ou seja, neste episódio, aos afrodescendentes estava sendo 

negada qualquer interpretação cosmológica do mundo. 

Apesar do conceito de racismo epistêmico estar relacionado ao fato de que a 

construção do conhecimento ocidental considera como único conhecimento válido 

aquele construído pela racionalidade científica de raiz europeia e ocidental e, portanto, 

nega os conhecimentos construídos a partir de outras tradições, podemos dizer também 

que a lógica discursiva neopentecostal expressa um racismo epistêmico na medida em 

que afirma um pretenso paradigma universal de conhecimento, onde existe uma 

humanidade racional e religiosa e o resto do mundo demonizado. A partir desta 

perspectiva opera uma tentativa de repressão a outras formas de expressão de 

conhecimento nos espaços escolares, incluindo os paradigmas científicos, através de 

professores, gestores e, em alguns momentos, governantes evangélicos - como foi o 

caso da governadora “Rosinha Garotinho” na proposição de uma educação criacionista 

em contraposição ao “evolucionismo.  
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Colonialidade do currículo 

 

Nas últimas décadas vem predominando no campo educacional a crítica a um 

modelo técnico que por longos anos informou a elaboração de propostas sobre o que 

deveria ser ensinado para os estudantes. Se antes predominava a visão universalista de 

que existem conteúdos universais, inquestionáveis e vindos da ciência, o que se 

estabelece nas diversas orientações curriculares – mesmo que não sejam amplamente 

praticadas – são as questões dos processos de seleção cultural e as questões de poder nas 

relações sociais. 

Essa virada decorre de um amplo movimento na década de 1990, denominado 

multiculturalismo, que deu ênfase no entendimento de que a pluralidade cultural e as 

várias manifestações identitárias, vêm sendo reconhecidas em diversos campos da 

atualidade. Na educação, indica pensar formas de valorizar e incorporar as identidades 

plurais em políticas e práticas curriculares (CANEN e MOREIRA, 2000). 

Mas, aqui queremos destacar a perspectiva da colonialidade dos currículos, ou 

seja, a partir do postulado do Grupo de pesquisa Modernidade/Colonialidade 

(MIGNOLO, 2003 e 2005; MALDONADO-TORRES, 2007 e QUIJANO, 2007) de que 

a Europa pode produzir as ciências humanas como modelo único, universal e objetivo 

na produção de conhecimentos, além de deserdar todas as epistemologias da periferia do 

ocidente, os currículos escolares seguem a lógica de reprimir os modos de produção de 

conhecimento, os saberes, o mundo simbólico e as imagens do colonizado. Nesta linha, 

opera-se, então, a naturalização do imaginário do europeu, a subalternização epistêmica 

do outro não europeu e a própria negação e esquecimento de processos históricos não 

europeus. Essa operação pôde se realizar sob várias formas como a sedução pela cultura 

colonialista, o fetichismo cultural que o europeu cria em torno de sua cultura, realizando 

uma verdadeira aspiração pela cultura europeia por parte dos sujeitos subalternizados. 

Portanto, o eurocentrismo não é a perspectiva cognitiva somente dos europeus, mas 

também do conjunto daqueles educados sob sua hegemonia. Nos currículos da educação 

do Rio de Janeiro esta lógica vem se destacando, por exemplo, em algumas disciplinas. 

No ensino de artes, por exemplo, nas orientações curriculares, percebemos que a 

grande maioria dos conteúdos e das atividades propostas ainda preconiza expressões dos 

grandes movimentos da arte hegemônica europeia. No currículo de história, percebemos 

menos de 5% de conteúdos ligados a História da África e Cultura afro-brasileira. 

Alguns tópicos sugeridos são “Da África para outros continentes”, “A era das abolições: 
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a revolução do Haiti”, “A política inglesa e o tráfico negreiro”, “A plebe e os escravos”, 

“A crise da escravidão: as formas de resistência dos escravos e as leis 

emancipacionistas”. No currículo de Português, observamos que não existe nenhuma 

orientação para se trabalhar temas ligados as culturas não europeias como a literatura 

africana ou de autores afro-brasileiros. No de matemática, não existe menção a 

etnomatemática ou ao trato na lógica de cálculos de outros povos. No de Geografia, 

apenas no do 9º ano é citado o “Aspectos culturais, fisiográficos e socioeconômicos do 

Continente Africano”. No currículo de Ciências do 5º ano, aparece o conteúdo “A 

identidade e a diversidade humanas” sugerindo que percebessem a diversidade étnica 

nas populações humanas, porém não analisam a produção de ciência dessas etnias. 

Nessa perspectiva dominante nos currículos se constata aquilo que Quijano (2007) 

afirma sobre a colonialidade do poder, ou seja, se esta construiu a subjetividade do 

subalternizado, necessitamos, portanto, pensar historicamente a noção de raça. “A 

colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial do 

poder capitalista. Se funda na imposição de uma classificação racial/étnica da população 

mundial como pedra angular deste padrão de poder” (2007, p. 93). 

Quijano explicita que o conceito de raça é uma abstração, uma invenção que nada 

tem a ver com processos biológicos. É no século XVI que se cria a união entre cor e 

raça, e joga um papel fundamental no desenvolvimento do capitalismo moderno a partir 

do século XIX. Para Quijano, este conceito operou a inferiorização de grupos humanos 

não europeus do ponto de vista da produção da divisão racial do trabalho, do salário, da 

produção cultural e dos conhecimentos. Por isso, Quijano fala também da 

“colonialidade do saber”, entendida como a repressão de outras formas de produção de 

conhecimento não europeias que nega o legado intelectual e histórico de povos 

indígenas e africanos, reduzindo-os por sua vez, a categoria de primitivos e irracionais, 

pois pertencem a uma “outra raça”. 

Esta afirmação da hegemonia epistemológica da modernidade europeia, se traduz 

num racismo epistêmico ou, como afirma Ramón Grosfoguel, sobre como a 

“epistemologia eurocêntrica ocidental dominante não admite nenhuma outra 

epistemologia como espaço de produção de pensamento crítico nem científico” 

(GROSFOGUEL, 2007, p. 35). 

Walter Mignolo (2005), nesta linha de raciocínio, vai afirmar que as ciências 

humanas, legitimadas pelo Estado, cumpriram um papel fundamental na invenção do 

outro. Além disso, essas ciências, criaram a noção de progresso. Com esta ideia, se 



13 

 

36ª Reunião Nacional da ANPEd – 29 de setembro a 02 de outubro de 2013, Goiânia-GO 

estabeleceu uma linha temporal onde a Europa aparecia como superior. Para Mignolo, a 

expansão ocidental após o século XVI não foi somente econômica e religiosa, mas 

também a expansão das formas hegemônicas de conhecimento e de um conceito de 

representação do conhecimento e cognição, impondo-se como hegemonia epistêmica, 

política e historiográfica, estabelecendo assim a colonialidade do saber. Assim, fica 

explicito, por exemplo, a afirmação no campo religioso, nas recentes declarações do 

pastor Marco Feliciano: “Africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Isso 

é fato” e "A maldição que Noé lança sobre seu neto, canaã, respinga sobre o continente 

africano, daí a fome, pestes, doenças, guerras étnicas!". Ou seja, quais perspectivas 

temos dentro do espaço escolar com esta declaração? No nosso entendimento, não está 

colocado somente um disputa religiosa, mas epistêmica sobre identidade, sociedade, 

história e a produção do conhecimento. Muitas das críticas dos movimentos sociais, têm 

seus fundamentos, entretanto, o que anunciamos aqui é que há uma disputa pronunciada 

sobre os critérios de verdade e sobre a organização da sociedade, que entrelaça escola, 

estado e sociedade civil, com uma perspectiva de exercício do poder. Negando outras 

histórias e outras produções de conhecimento, os vários exemplos enunciados neste 

texto, corroboram o simples fato de que há uma epistemologia (secular e religiosa) que 

não admite outra perspectiva que se coloque como ponto de vista de produção de 

conhecimento sobre o mundo. 

Se por um lado há orientações curriculares oficiais no município do Rio de 

Janeiro que recomendam uma perspectiva ampla e plural, por outro, se apresentam 

disputas epistemológicas concretas nos espaços escolares. Nos casos que apresentamos 

aqui, vemos como professores, gestores e estudantes se relacionam de forma tensa com 

possíveis e reais conflitos epistêmicos. 

Entretanto, o que assistimos nesta disputa, além do retorno de uma velha 

discussão sobre a concepção de laicidade do Estado e o caráter privado do culto a 

transcendência, é a intensificação de uma perspectiva de poder. Pois, o questionamento 

de uma visão científica hegemônica dentro do espaço escolar expressa uma ação de 

certos grupos religiosos que se utilizam do Estado enquanto ação política, que em 

principio é legítima, mas que propõe uma perspectiva de racismo epistêmico, negando 

qualquer outra forma de conhecer o mundo. 

O que estamos levantando aqui como reflexão é que não podemos nos limitar a 

uma discussão que se resuma na “legalidade, tanto jurídica quanto científica, da entrada 

da religião na escola pública” (FONSECA, 2005, p. 163). As questões estão presentes 
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também em outra ordem, ou seja, uma operação epistêmica que pretende dar 

continuidade, num outro formato, a colonialidade do saber, na perspectiva de 

apagamento de outras lógicas de construção do conhecimento humano. Neste sentido, 

podemos também confirmar aquilo que muitos estudiosos nos informam: a dimensão 

política dos currículos que se faz cotidianamente presente nas escolas (SILVA, 1995). 

 

Conclusão (?)  

 

Muniz Sodré (2005), relata que o filósofo Nietzsche fez um comentário irônico no 

qual as classes dominantes inventam termos e acabam acreditando neles. Neste sentido, 

implícito nestas invenções, “há uma ideia ou ideias que servem a funcionamentos 

estratégicos no interior das relações sociais” (p. 7). 

Partindo desse pressuposto, é difícil não encontrar uma palavra/ideia moderna que 

não descreva em sua história alguns milhões de mortos, ou traços de destruição de 

instituições, ou conhecimentos de grupos étnicos ou simbólicos. Ou seja, um genocídio 

que se transmuta em epistemicídio (SANTOS, 2006). 

No campo desta disputa que penetra nas escolas municipais do Rio de Janeiro, é 

possível afirmar que existe uma forte tentativa de epistemicídio, ou seja, o silêncio, o 

interdito e a negação de histórias, conhecimentos cientificos, culturas e identidades. 

Se hoje em dia há uma crescente crítica de que a operação iluminista transformou 

a ciência histórica em produção de conhecimento da verdade, a partir de um lugar de 

enunciação com consistência lógica, as intenções de setores neopenteostais dentro da 

escola, empenham-se numa mesma direção tendo que enfrentar, não somente os 

afrodescendentes, mas também a visão secular atualmente hegemônica: a ciência 

eurocêntrica. 

Em tempos de Lei 10.639, é imprescindicvel que os educadores, os profissionais 

do ensino e os movimentos sociais negros, se articulem na perspectiva de um debate que 

promova um projeto que possa afrontar o racismo epistêmico, para estabelecer uma 

perspectiva de diálogo intercultural, onde a Cruz, o Ogó e o Oxê não precisem se 

confrontar na condição de dominantes e subalternos. 
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