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Resumo 

 

Este trabalho examina a Educação de Jovens e Adultos, EJA, em um espaço não 

escolar, o Centro de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira (CENARAB), 

focalizando seus arranjos espaciais, o lugar simbólico ocupado pela professora e o 

material didático usado em sala de aula. Conquanto não seja propriamente um local 

religioso, o CENARAB é marcado por símbolos de cultos de matrizes africanas, o que 

demarca sua posição no campo do sagrado. Tal procedimento interfere na experiência 

educativa da EJA nesse espaço. Fruto de uma pesquisa, com enfoque qualitativo, o 

presente trabalho coloca em relevo os conceitos de política de identidade, 

reconhecimento e currículo silencioso.  Para tanto, recorremos, dentre outros 

pesquisadores, aos estudos de Gonçalves, Mclaren e Frago. Por meio de entrevistas 

semiestruturadas e observação participante, constatamos que a proposta da EJA naque la 

entidade pode contribuir para construção de uma sociedade em que o diferente não seja 

tratado com desprezo, nem como ameaça. 

 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E RELIGIOSIDADES DE MATRIZES 

AFRICANAS: AFIRMAÇÃO DE IDENTIDADE E DEMARCAÇÃO DA 

DIFERENÇA 

 
A gente é contra o ensino religioso. Por isso, 
não vamos ensinar religião no CENARAB (...). 
Vamos aceitar qualquer pessoa, independente 
do credo. Mas nem por isso vamos 
descaracterizar nosso ambiente. Quando 
chegam o católico e o evangélico aqui vão ver 
símbolos do pemba, vão ver a imagem do Exu.  
Vai ser alfabetizado, aprendendo a escrever 
Zambi na letra /Z/, Oxalá na /O/. Nós vamos 
alfabetizar a partir da nossa realidade. Eis o 
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nosso desafio! (Trecho de uma entrevista cedida 

pela coordenadora do CENARAB)
 1
. 

 

  

 Este trabalho examina a Educação de Jovens e Adultos, EJA, em um espaço não 

escolar, o Centro de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira (CENARAB) localizado 

na capital mineira. Cumpre sublinhar, de saída, que não se trata, como se poderia 

imaginar a priori, de uma experiência educativa não formal, constituída às margens do 

processo de escolarização. A EJA em questão se desenvolve em articulação com o 

poder público, visando à elevação do nível de escolaridade de pessoas que tiveram seu 

direito à educação negado. Enquanto o CENARAB empresta seu espaço e mobiliário 

para realização das atividades pedagógicas, a Secretaria Municipal de Educação de Belo 

Horizonte (SMED) se responsabiliza pelos aspectos legais da parceria: os alunos estão 

formalmente matriculados em uma escola do município e os professores, admitidos em 

concurso público, integram o quadro de funcionários da Rede Municipal de Ensino. 

 Conquanto não seja propriamente um local religioso, o CENARAB coloca em 

evidência símbolos de cultos de matrizes africanas, demarcando sua posição no campo 

do sagrado. Além disso, organiza o ambiente com materiais que denunciam o racismo e 

a intolerância religiosa no Brasil. Seus arranjos espaciais foram pensados em virtude 

dos objetivos políticos dessa entidade: fortalecimento das comunidades de terreiro, o 

estabelecimento do direito à diferença na esfera religiosa e luta contra as desigualdades 

etnicoraciais.  

 Com efeito, a proposta pedagógica da Educação de Jovens e Adultos nesse 

espaço assume novos e inesperados contornos. Dividido em três seções e as 

considerações finais, este trabalho tem por objetivo descrever e analisar essa experiência 

educativa, destacando a arquitetura do CENARAB, o lugar simbólico ocupado pela 

professora e o material didático usado em sala de aula.  Na primeira seção, focalizamos 

o contexto histórico em que o CENARAB foi gestado na década de 1990, bem como 

suas lutas políticas e religiosas no movimento negro e no campo religioso. Na segunda 

seção, descrevemos e analisamos os arranjos espaciais desse local, a fim de demonstrar 

seus aspectos formativos. Na terceira seção, analisamos o lugar simbólico que a 

professora ocupa na turma de EJA, bem como o material pedagógico usado em sala de 

                                                                 

1   
O CENARAB é uma entidade ligada ao Movimento Negro, que busca, por meio de  d iferentes 

ações, denunciar a intolerância relig iosa e o racismo no Brasil, bem como valorizar a h istória e a cultura 

da África. 



37ª Reunião Nacional da ANPEd – 04 a 08 de outubro de 2015, UFSC – Florianópolis 

 

aula. Nas considerações finais, destacamos o caráter intencional e direcionado da 

proposta da EJA naquela entidade.  

Fruto de uma pesquisa com enfoque qualitativo, este trabalho coloca em relevo 

os conceitos de política de identidade, reconhecimento, multiculturalismo e currículo 

silencioso.  Para tanto, recorremos, dentre outros pesquisadores, aos estudos de 

Gonçalves, Mclaren, Stuart Hall, Escolano e Frago.  Os dados empíricos foram 

construídos a partir da Observação Participante e das entrevistas semiestruturadas. 

Como destaca Willis (1991), a Observação Participante é uma técnica de pesquisa capaz 

de representar e interpretar as articulações, práticas e formas simbólicas da produção 

cultural. As entrevistas semiestruturadas, além de documentar o não documentável, 

instigam, segundo Minayo (1998) a reconstituição da experiência, suscitam o encontro 

com o outro e permitem que o pesquisador construa novas interpretações sobre a 

realidade.  

Multiculturalismo e religiosidades de matrizes africanas  
 

 De acordo Floriano (2009), a aproximação do Movimento Negro com as 

questões de religiosidade de matriz africana começou a se efetivar quando os terreiros 

de Salvador romperam publicamente com o sincretismo, com vistas ao restabelecimento 

com “as verdadeiras raízes africanas”.  A partir de um manifesto publicado em 1984, 

descortinou-se uma nova leitura sobre o candomblé, visto agora como local de 

resistência africana em um ambiente social e cultural marcado por hostilidades.  

A crise do marxismo serviu para o movimento negro reavaliar o lugar das 

religiosidades de matrizes africanas na formação dos indivíduos. Em vez de serem 

pensadas como elementos resultantes da dominação na esfera econômica, passam a ser 

compreendidas como parte constitutiva da realidade, como importante sistema de 

significação e representação, dando sentido e inteligibilidade às ações de uma parte 

significativa de indivíduos negros, que preservam valores e culturas oriundas da África. 

No entanto, tal mudança de postura não foi mecânica e linear, mas fruto de acordos, 

negociações conflitos no interior do movimento negro. 

Certamente, o divisor de águas dessa nova forma de se pensar as relações entre 

movimento negro e religiosidades de matrizes africanas foi o 1° Encontro Nacional de 

Entidades Negras (ENEN). Isso não quer dizer que esse encontro fora articulado para 

tratar dessa questão. Pelo contrário, o 1° ENEN procurou cercear qualquer tipo de 

debate em torno da religiosidade, colocando em pauta somente questões de ordem 
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político- institucional. No entanto, esse encontro foi tomado de assalto por cerca de 

quarenta militantes que, discordando dessa postura, retira-se do encontro para tratar da 

questão da intolerância religiosa. Nesse momento, são delineados os objetivos do 

CENARAB, bem como sua forma de atuar dentro do movimento negro e das 

religiosidades de matrizes africanas, especialmente do candomblé,  

Segundo Floriano (2009), o CENARAB emerge no cenário brasileiro com três 

grandes objetivos: o primeiro é coordenar as comunidades de terreiros contra a 

intolerância religiosa, o segundo é mobilizar o movimento negro em favor das 

religiosidades de matrizes africanas e o terceiro é vincular a intolerância religiosa ao 

racismo.  

O primeiro objetivo não é fácil de ser executado. Embora o CENARAB busque 

se constituir como coordenador e articulador dos interesses dos terreiros, nem todas as 

comunidade reconhecem essa entidade como sua legítima representante. De acordo com 

Floriano (2009), isso se deve, em parte, ao clima acusatório e de grandes desconfianças 

que há entre os grupos de religiosidades de matrizes africanas. O segundo desafio é 

travado na internalidade do próprio movimento negro do qual o CENARAB faz parte, já 

que diferentes visões de mundo integram esse movimento. O terceiro desafio, racializar 

a intolerância religiosa, é, no entanto, o mais complexo. Em primeiro lugar, porque, 

como observa Prandi (2005, p.173) o Candomblé se tornou uma religião “universal”, 

uma vez que seus contornos etnicorraciais não estão tão bem delineados como eram até 

pouco tempo. Agora, é uma religião que agrega brasileiros de distintas classes sociais, 

de diferentes orientações sexuais, de gênero e de raça. Outro aspecto que envolve essa 

questão é o número de pastores e fiéis negros pertencentes ao neopentecostalismo, 

movimento caracterizado, dentre outros aspectos, por seus ataques às religiosidades de 

matrizes africanas.  

De acordo com o CENARAB, a expansão do neopentecostalismo se deve a sua 

capacidade de articular símbolos da cultura popular brasileira, oriundas de diferentes 

matrizes simbólicas. Trata-se, portanto, de um movimento sincrético que se vale de ritos 

e mitos oriundos do protestantismo histórico, do pentecostalismo, do catolicismo 

popular e das religiosidades de matrizes africanas. Isso explica, em parte, a inserção de 

pessoas negras no neopentecostalismo. Ao estudar as sessões de descarrego na Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD), Oro (2006) analisa a linguagem, os símbolos e os 

ritos dessa cerimônia religiosa, constatando que há um continuun entre as práticas 

religiosas neopentecostais e as religiosidades de matrizes africanas. Os pais de santos e 
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mães de santos, convertidos ao neopentecostalismo, reproduzem, não raro, nos cultos 

neopentecostais, rituais de religiosidades de matrizes africanas. De acordo com 

CAMPOS (1998), a IURD, durante os cultos de exorcismo, utiliza algumas simbologias 

da umbanda, como sal grosso e arruda, com o objetivo de desfazer possíveis trabalhos 

de “macumbaria”, “olho gordo” e  “mau-olhado”. Além disso, a IURD, paradoxalmente, 

cita os guias espirituais e os orixás das religiões afro-brasileiras como sendo nomes 

particulares de demônios. Eis um exemplo de como, num processo de sincretismo, a 

religião pode se apropriar de símbolos e crenças da religião adversária, não para 

enriquecer o seu culto, mas para negar a experiência religiosa do outro. 

 O CENARAB contesta o sincretismo da IURD, diferenciando-o do sincretismo 

das religiosidades de matrizes africanas. Estas devem ser valorizadas porque diz 

respeito às lutas, às estratégias de resistência da tradição de matriz africana em terras 

brasileira. O mesmo não acontece com o sincretismo da IURD que, ao incorporar ritos e 

de elementos simbólicos de religiosidades de matriz africanas no culto, tem como 

objetivo a descaracterização das tradições afro-brasileiras.  

 Para enfrentar os três desafios arrolados anteriormente, o CENERAB coloca em 

questão o direito da diferença e da política da identidade, buscando explorar os sentidos 

mais profundos do conceito de multiculturalismo, considerado como um instrumento de 

luta racional e vivo na luta pela valorização e reconhecimento de culturas subordinadas. 

Ao apresentar-nos o multiculturalismo como jogo das diferenças, Gonçalves e 

Silva (1998) possibilitam-nos, de forma brilhante, compreender o caráter contestado, 

mas fecundo dessa categoria teórica e política. Trata-se de um jogo, cujas regras não são 

conhecidas de antemão. Como sublinham os autores, o regulamento do jogo das 

diferenças só pode ser compreendido nas lutas sociais, empreendidas por atores que, por 

uma razão ou outra, experimentaram o gosto amargo da discriminação e do preconceito 

no interior das sociedades em que vivem. Assim, não se podem conhecer as regras desse 

jogo, sem explicitar os contextos sócio-históricos nos quais os sujeitos agem no sentido 

de interferir na política de significados, sobre o qual dão sentido e inteligibilidade às 

suas ações enquanto atores. 

 O multiculturalismo diz respeito, assim, às lutas de minorias (não em 

quantidade, mas em influência e poder) contra representações e formas de preconceitos 

e discriminação, produzidas pelas sociedades euro-ocidentais, as quais privilegiam 

arbitrariamente a cultura branca, masculina, cristã, capitalista, cientificista e predatória 

(HALL, 2001). Os grupos marginalizados socialmente, além de serem, muitas vezes, 
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silenciados, são inferiorizados pela cultura hegemônica. Nesse processo, não basta 

apenas reconhecer as diferenças culturais, como sustentam alguns autores liberais. O 

fundamental aqui é questionar conceitos e categorias que naturalizam as assimetrias 

sociais entre grupos, bem como colocar em xeque o poder, o privilégio, a hierarquia das 

opressões. Mclaren (2000) salienta que, em uma perspectiva crítica e revolucionária, o 

multiculturalismo enfoca o caráter insurgente, polivocal, heteroglosso e antifundacional 

dos movimentos sociais. 

 O CENARAB se distancia do campo religioso cristão, colocando em relevo a 

questão da intolerância e do multiculturalismo religioso na sociedade brasileira.  

 Nos últimos anos, essa entidade passou a oferecer às comunidades de terreiros 

cursos de confecção de roupas, “bordados em richileiu”, cozinha afro-brasileira, 

percussão, História e Cultura da África e Informática. Tais ações visam não somente à 

inserção no mercado de trabalho de “pessoas de santo” que estivessem desempregadas, 

mas também produzir roupas e indumentárias que permitissem o barateamento do custo 

da prática religiosa de matriz africana. Todas essas atividades são fomentadas por 

debates e discussões, contribuindo, assim, na formação de pessoas comprometidas tanto 

na luta contra a intolerância religiosa quanto contra o preconce ito e a discriminação 

etnicorracial. Além disso, há um curso de História e Cultura da África, ofertado às 

pessoas que frequentam terreiros de Candomblé e Umbanda. Foi nesse curso que se 

constatou o elevado número de analfabetismo e de baixa escolaridade nas comunidades 

de terreiros, o que motivou o grupo a pressionar a Secretaria Municipal de Educação a 

implantar, no CENARAB, turmas de Educação de Jovens e Adultos. Apresentaremos, a 

seguir, a linguagem, os signos, os símbolos e a arquitetura das salas de aulas, a fim de 

compreendermos suas implicações para a EJA. 

Arranjos espaciais e subjetividade: formas silenciosas de ensino 

 

 Louro (1996, 27) afirma que o prédio escolar informa com suas marcas, seus 

símbolos e arranjos arquitetônicos o motivo de sua existência. Além disso, pode-se 

compreender a partir das inscrições, dos signos e os símbolos que marcam os espaços 

que tipo de realidades busca se instituir e que tipo de homem e de mulher pretende se 

formar.  

Talvez alguns espaços escolares sejam sutis, não revelando, de imediato, suas 

intenções. Isso não pode, no entanto, ser dito a respeito do CENARAB. Ali os arranjos 

espaciais e os dispositivos materiais foram pensados para interferir no sistema de 
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significação dos sujeitos que frequentam aquele espaço. Qua lquer pessoa que chegue 

nesse local irá encontrar um ambiente moldado para expressar as crenças e os valores do 

CENARAB, pois nenhum objeto está, nesse espaço, disposto aleatoriamente. Assim, é 

necessário que indaguemos sobre quem se deu ao trabalho de organizar aquele espaço 

daquela forma? Por que o ambiente foi pintado de verde e não de outra cor? Qual o 

significado de cada objeto que se encontra nesse espaço? O que presença das máscaras 

expostas nas paredes e no fundo da sala de aula da EJA estão afirmando?  

Comecemos pela cor das paredes pintadas de verde. Esta cor representa o baobá, 

árvore que simboliza o CENARAB. Quem chegar ao saguão do CENARAB, notará que 

logo a sua frente há duas portas. Uma porta à direita que conduz à sala da recepção e 

outra à esquerda que dá acesso à turma de EJA, vinculada à Rede Municipal de Ensino 

de Belo Horizonte.  

Antes de definir em qual das portas entrará, a pessoa terá a oportunidade de 

observar alguns detalhes: ao lado esquerdo, ao lado da porta da recepção, existe uma  

placa, com os seguintes dizeres de Nelson Mandela: “Ninguém ama o que não conhece. 

Se nós aprendemos a odiar, nós também somos capazes de aprender a amar.” Há outras 

inscrições, prestando homenagens às entidades parceiras do CENARAB.  

Na porta que dá aceso à sala de aula, há um vaso de argila, denominado no 

candomblé de porrão, de mais de meio metro, cheio de água, enrolado por um lenço 

vermelho, denominado de atacan. O gargalo do porrão é tampado por um prato branco 

(prata de Oxalá, representando a paz). O porrão e o atacan não são meramente objetos 

de adornos, apesar de suas belezas estéticas. Trata-se, pois, de elementos que fazem 

parte da simbologia do candomblé. O vaso, o lenço e a água representam a energia do 

feminino. Os entrelaçamentos desses objetos remetem à idéia de purificação. A 

presença do porrão e do atacan, ao lado da porta de entrada da turma de EJA, sugerem 

a purificação dos estudantes e dos educadores que trabalham nesse espaço.  

Quem entra pela porta da sala de aula, ficará surpreso com a materialidade do 

espaço. Ali o professor e a professora dispõem de um aparelho de televisão, de DVD e 

data show. Há vários tipos de mapas, de cartazes, de banners. Além disso, há várias 

máscaras; algumas simbolizando orixás, outras expressando a criatividade do estudante. 

Elas estão expostas em uma das paredes e sobre algumas mesas que estão no fundo da 

sala. Ocupando um espaço de mais de quarenta metros quadrados, esse espaço, amplo e 

arejado, conta ainda com uma lousa branca, criada para substituir o giz pelo pincel.  
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Frago (2001) afirma que as escolas introduzem a dialética do externo e interno, 

permitindo a diferenciação entre o que próprio da escolarização e o que próprio daquilo 

que é de outros espaços. A presença das mesas e carteiras, de livros e do quadro branco 

não nos deixa dúvidas de que nos encontramos em uma sala de aula. Escolano (2001) 

constata que a escola tem uma habitação ad hoc especializada nas funções de instrução.  

No entanto, as palavras, as imagens e os objetos que marcam esse local nos 

dizem silenciosamente que ali é muito mais que uma sala de aula. Trata-se, acima de 

tudo, de um ambiente que expressa as finalidades políticas e religiosas do CENARAB. 

Há cartazes e banners com a logomarca da entidade, com símbolos das nações que 

compõem o candomblé. Há também cartazes com emblemas da Prefeitura de Belo 

Horizonte (especificamente da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial) e do 

Governo Federal (especialmente à Fundação Palmares) denunciando o preconceito 

etnicorracial, a condição da mulher negra, a intolerância religiosa e o direito da auto-

declaração da cor/raça. As máscaras expostas em sala de aula remetem à tradição 

africana. As imagens de orixás deixam clara a ligação do espaço com o candomblé. Há 

pelo menos quatro orixás caracterizados nesse espaço. Um é Obá, orixá feminino, que é 

representado sem uma de suas orelhas2. Outro é Oxossi, nome de um orixá caçador, 

responsável pela manutenção das comunidades africanas. Esse orixá é patrono da nação 

keto, uma das vertentes do candomblé3. A Iansã, considerada patrona do CENARAB 

caracterizada pelo vento, pelo raio, marcada pela firmeza e pela dinamicidade 4, Nanã5, 

deusa mais velha de todos os orixás, é representada em uma das máscaras que estão 

expostas em sala de aula.  

                                                                 

2 
A máscara de Obá, com a orelha esquerda mutilada, remete-nos a uma mitologia iorubá, narrada 

por Bastide (2009). Xangô tinha três mulheres: Iansã, Oxum e Obá. Ele preferia, no  entanto, Oxum. Para 

atrair a simpatia do marido, Obá decide perguntar a Oxum qual era seu segredo. Oxum afirma que havia 

cozinhado uma de suas orelhas no caruru e servido marido. “Obá segue a receita e co nsegue apenas um 

gesto de asco do marido, que termina por repudiá-la quando, desfigurada conta o ingrediente que pusera 

na comida. Este é o motivo pelo qual Obá, quando se manifesta no terreiro, através dos iniciados, esconde 

a parte mutilada com as mãos ou um turbante.” Para maiores detalhes, cf. BASTIDE (2009). 
3  

Oxossi é representado como um deus caçador, senhor da floresta e de todos os seres que nela 

habitam. Orixá da fartura e da riqueza, Oxossi é cultuado no candomblé de nação Ketu. Para maiores 

detalhes, cf. OXAGUIÃ & KILUY (2009). 
4 

Iansã, representada com alfange, uma cauda de animal nas mãos e com um ch ifre de búfalo na 

cintura. Considerada senhora dos raios, ventos e tempestade, ela é v ista no candomblé como guerreiro, 

com liderança incontestável. Para maiores detalhes, cf  OXAGUIÃ & KILUY (2009). 
5  

Nanã é considerada a primeira esposa de Oxalá. De acordo com a mitologia Iorubá, ela 

representa tranquilidade e segurança, mas não admite traição. Embora aja com rigor, suas decisões são 

ponderadas. Para maiores detalhes, cf. OXAGUIÃ & KILUY (2009). 
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Quem opta, por sua vez, pela entrada da porta da recepção do CENARAB não 

encontrará algo tão diferente do que foi descrito anteriormente sobre a sala de aula. 

Logo à frente de quem adentra nesse espaço, há dois assentamentos de orixás 6 , 

organizado sobre uma pequena estante. Da esquerda para direita, há o assentamento de 

Oxumarê, que simboliza uma cobra: a quartinha branca (um objeto parecido com bule) 

representa a cabeça do réptil.  Seu corpo é representado por três tigelas brancas cheias 

de água. Elas estão dispostas em ordem decrescente de tamanho. O assentamentanto de 

Ogun é, por sua vez, representado por outra quartinha (um pote de barro pequeno), 

ornado por feixe de mariô, isto é, uma haste de folhas secas de dendezeiro. A lança do 

orixá está camuflada entre as referidas folhas. Representando a defesa espiritual do 

CENARAB, os assentamentos foram pensados com o objetivo de assegurar o equilíbrio, 

a paz e a harmonia do local7.  A cobra Oxumarê8 simboliza também o olho que tudo vê. 

Na mesma sala, há cartazes, calendários e informativos referindo-se tanto à questão da 

promoção da igualdade racial quanto da intolerância religiosa. Outro cartaz com o 

poema “O analfabeto político” de Bertold Brechet. No interior da recepção, há outra 

porta que dá acesso a um corredor que conduz à biblioteca, à sala da coordenação 

pedagógica, da coordenadora nacional do CENARAB e à sala do vice-presidente da 

entidade.  

O acervo conta com uma variedade de autores que tratam ainda das 

especificidades das religiosidades de matrizes africanas e de livros da literatura 

brasileira. O estudante de EJA tem acesso a esse material. Durante o período em que 

estivemos acompanhando as aulas, a professora sugeriu, várias vezes, aos alunos nomes 

de filmes e de livros que tratavam de temáticas desenvolvidas em sala. Entre a 

biblioteca e a sala da coordenadora nacional, há outro porrão, similar ao que se encontra 

ao lado da porta da sala de aula. Tanto a sala da coordenação pedagógica quanto a 

coordenadora nacional são marcadas por símbolos de religiosidades de matrizes 

                                                                 

6  
Os assentamentos sagrados dos orixás são artefatos que representam feitura de santos. Os 

assentamentos simbolizam energia oriunda da natureza, emanada pelos orixás.  
7 

As marcações simbólicas do CENA RAB não são transparentes. Elas requerem do observador 

uma mín ima inserção cultural no campo e uma mín ima compreensão dos ritos e dos mitos das religiões de 

matrizes africanas. Em nosso caso, a descrição do ambiente somente foi possível porque a coordenado ra 

pedagógica e o vice presidente do CENARAB se dispuseram a nos decodificar as simbologias inscritas 

nas paredes, nos objetos distribuídos em várias parte do ambiente pesquisado. Nesse processo, sentimos 

como o personagem Macondo do romance Cem anos de Solidão de Gabriel Garcia Marques que, diante 

de sua imersão em uma realidade que lhe era completamente estranha, afirma espantado: “o mundo era 

tão recente que muitas coisas careciam de nome e para mencioná-las era preciso apontar com o dedo”. 
8  

Na mitologia Nagô, Oxumaré é representado por uma cobra-arco-iris. Sua função é dirigir as 

forças que impulsionam o movimento. Para maiores detalhes, cf. OXAGUIÃ & KILUY (2009).  
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africanas e por cartazes e banners vinculados ao Partido dos Trabalhadores abordando 

questões da mulher negra e na sala do vice-presidente da entidade, existem imagens de 

Nossa Senhora Aparecida, do Exu e objetos ligados à simbologia do candomblé.  

Os símbolos das religiosidades de matrizes africanas não estão somente 

distribuídos nas salas do CENARAB. Eles estão presentes nos colares usados por 

muitas pessoas que frequentam esse espaço. Denominados de guias, contas, runjeve, 

eles não são elementos de adorno. Assim como crucifixos, medalhas e terços 

representam objetos sagrados para os católicos, esses colares são elementos de 

religiosidades de matrizes africanas usados por iniciados ou simpatizantes. Suas cores 

têm relação direta com o orixá e a energia que o religioso pretende buscar. 

A arquitetura escolar e seus arranjos espaciais constituem, de acordo com 

Escolano, um currículo silencioso, cujo objetivo é instaurar determinadas 

subjetividades, nem sempre condizente com aquilo que se ensina explicitamente em sala 

de aula. Isso não pode, no entanto, ser dito em relação ao CENARAB. As atividades 

realizadas em sala de aula reafirmam, de modo explícito, as intenções pedagógicas 

dessa entidade. Há um entrelaçamento pedagógico entre o espaço, o material didático e 

a mediação pedagógica. É o que veremos a seguir. 

Identidade docente e materiais pedagógicos  

 

A questão da identidade docente ganha destaque quando se analisam o contexto 

de modo geral. Sobre essa questão, Diniz Pereira e Fonseca (2001) sustentam que a 

identidade docente é uma resultante do reconhecimento por parte dos alunos da 

legitimidade do outro que se coloca na condição de professor. Esses autores colocam em 

relevo o fato de a identidade docente ser construída na relação com o outro. Sem o 

revestimento de autoridade pedagógica, conferido pelo educando e sem a constituição 

de uma turma para lecionar, não se inicia o processo de construção da identidade 

docente. Isso não ocorre, muitas vezes, sem tensões e conflitos. No CENARAB, essa 

emergiu de uma maneira bastante peculiar. O reconhecimento da autoridade pedagógica 

da professora da Rede Municipal que atuava no CENARAB não se apoiou em títulos 

acadêmicos e nos conhecimentos advindos da universidade, mas da posição que 

ocupava no Candomblé. Eis um trecho o trecho da entrevista que ela nos explicita esse 

fato. 

Quando cheguei aqui tive que lidar com pessoas que são reis e rainhas 

em seus terreiros. Eles não sabiam que era uma ekedi suspensa; alguns 
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pensavam que era uma iaô, ou seja, uma iniciante, né? Como um 

iniciante vai ensinar o pai de santo que tem lá seus trinta e cinco, 

quarenta anos, cinqüenta anos de santo? Como seria para eles entrar em 

sala e serem alunos de uma iaô. Essa situação se modificou apenas 

quando nossa coordenadora, entrou em sala, e disse para os alunos que 

eu era esposa de um ogã, bastante respeitado em Belo Horizonte e que 

eu era uma ekedi suspensa Aí eu senti deu aquela acalmada na turma 

(Professora da Rede Municipal de Ensino que atua no CENARAB). 

 O processo de reconhecimento não é, no entanto, unilateral. Os professores precisam 

(re)conhecer as particularidades dos alunos, o que não uma tarefa fácil. No CENARAB, a 

educadora, profunda conhecedora das idiossincrasias daquele espaço e dos sujeitos que são 

adeptos do Candomblé, construiu uma proposta pedagógica que atende quem precise se 

ausentar temporariamente das aulas para realizar suas obrigações religiosas. 

Os alunos, às vezes, têm que se ausentar da sala de aula por conta de 

suas obrigações religiosas. Nós candomblecistas temos períodos de 

recolhimentos, chamados barcos ou feituras.  Os alunos trabalhadores, 

cujos períodos de férias não coincidem com as férias escolares, são 

obrigados a se ausentar das aulas e procurar seu pai ou sua mãe de santo 

pra dar sua obrigação. Ele fica recolhido no terreiro. Cada caso é um 

caso. Há obrigação de uma feitura específica quando se completa um, 

dois, três, sete e quatorze anos de Candomblé. O tempo de duração da 

feitura vai variar, conforme o nível de inserção da pessoa no 

candomblé. No Candomblé se aprende no dia a dia, na prática. Como se 

trata de uma religiosidade baseada na oralidade, seus fundamentos mais 

importantes ocorrem paulatinamente. Você não vai dar pra um iniciante 

uma informação de uma magia, se nem se ele vai continuar. O barco é 

quando há, em um terreiro, pelo menos três pessoas recolhidas. Se é 

feitura, como nós temos aqui na sala de aula de um iaô (aquele que 

incorpora), ele fica recolhido vinte e um dias; então, no caso de um ogã, 

de uma ekedi, dependendo da nação, são quatorze dias ou vinte e um 

dia. Temos que pensar então em atividades que permitam esse tipo de 

afastamento temporário. Na escola, ele fica faltoso; em alguns casos, até 

evadem; no CENARAB, ele recebe um tratamento diferenciado, a fim 

de que possa cumprir suas obrigações com seu pai ou mãe de santo 

(Professora da Rede Municipal de Ensino que atua no CENARAB). 

  

 Com enfoque na pedagogia diferenciada, ela procura individualizar o percurso 

escolar e diversificar a prática educativa, oferecendo uma educação sob medida. Há 

muitos agrupamentos em sala de aula. Uns que não dominam o sistema alfabético têm 

uma atenção especial. Eles são alfabetizados a partir palavras geradoras ligadas às 

religiosidades de matrizes africanas. Enquanto isso, os que já possuem certa autonomia 
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na leitura e na escrita são desafiados a ler,  elaborar textos e debater sobre o que estão 

estudando. As aulas expositivas dialogadas, os filmes e documentários são assistidos e 

analisados conjuntamente.  

 As particularidades do CENARAB não se encerram no entrelaçamento das 

identidades religiosas e docente e pela diversificação da prática educativa. Os materiais 

didáticos conferem uma grande centralidade no estudo da História e da Cultura da 

África. Como se sabe, a lei 10.639/03, que altera a lei 9395/96, instituindo a 

obrigatoriedade de os estabelecimentos escolares trabalharem tais conteúdos, busca 

enfatizar o caráter multicultural da formação da sociedade brasileira.  

 Embora a Secretaria Municipal forneça livros didáticos, a professora do 

CENARAB organizou uma coletânea de textos e de atividades pedagógicas para serem 

trabalhadas em sala de aula. Tal material, intitulado “Educando a partir da realidade de 

matriz africana”, é usado em quase todos os encontros, o que demonstra seu peso no 

processo educativo. O mesmo não se pode dizer a respeito das obras fornecidas pelo 

poder público, utilizado pontualmente e, de forma bastante seletiva, no cotidiano 

escolar. 

 Ao examinar o material, podemos afirmar que os textos foram selecionados a 

partir cinco intenções pedagógicas bastante claras: questionar as imagens e os 

estereótipos que essencializem a África como local de miséria, doenças e guerras; 

compreender a África como um continente de cultura, de relações sociais, históricas, 

econômicas e familiares complexas; descrever e analisar as influências e contribuições 

da cultura afro no processo de formação da sociedade brasileira; descrever e analisar as 

formas de resistências dos grupos africanos que foram trazidos a força para Brasil;  

compreender e denunciar as diferentes formas de manifestação do racismo na sociedade 

brasileira e as personalidades negras que influenciaram a sociedade brasileira. 

 Os textos e as atividades que questionam as imagens e os estereótipos que 

representam a África como local de miséria, doenças e guerras são precedidos de duas 

atividades: reconhecimento desse continente no mapa, com seus respectivos países e 

capitais, bem como a identificação de pontos turísticos da África.  

 Na primeira atividade, os estudantes têm a oportunidade de compreender que se 

trata de um continente, composto por 54 países, que ocupa o segundo lugar em extensão 

no planeta. Na segunda atividade, eles têm condições de perceber de que existem pontos 

na África que são visitados por turistas do mundo inteiro. Além de um texto informativo 

sobre as pirâmides de Gizé, das Cataratas Vitória, dos parques e reservas ecológicas do 
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Zimbábue, Tanzânia e Quênia, deserto do Saara, as elevações de Kilimanjaro, local 

coberto constantemente por neve, a exuberância do Rio Nilo, os alunos são 

“convidados” a conhecerem, por meio de vídeos, tais lugares. As cidades de Lagos, na 

Nigéria, Casablanca, em Marrocos e Johanesburgo na África do Sul são mostradas 

como locais marcados por um dinamismo econômico e político. Essas atividades são 

mediadas pela professora que busca demonstrar, com exemplos, que a África não pode 

ser pensada como um conjunto de imagens em um todo indiferenciado, como nos 

transmitem os meios de comunicação. Ela também não pode ser vista como um 

território exótico, primitivo, dominado e presidido pela desordem.  

 As duas atividades descritas anteriormente buscam criar um ambiente de 

aprendizagem significativa, que faça sentido para o público do CENARAB, constituído 

majoritariamente por pessoas negras, integrantes de comunidades de terreiros. O 

material apresenta ainda textos que destacam as peculiaridades do continente africano, 

tendo como eixo a população, a economia, os aspectos físicos e humanos. 

 Na parte do material didático que busca compreender a África como um 

continente de cultura, de relações sociais, históricas, econômicas e familiares 

complexas, há um texto que trata do Egito Antigo, destacando seus conhecimentos na 

área de engenharia, medicina e nos campos das artes. Além disso, apresenta seus mitos 

religiosos e sua organização política e social. Há também uma síntese dos costumes e 

tradições de grupos étnicos, tais como Axante, Ewe, Fante, Fon, Hauçá, Ijexá, Gá, 

Iorubá, Jeje, Malê, Malingue, Mina, Mouro e Nagô. As atividades de caça palavras, 

palavras cruzadas buscam enfatizar as palavras chave do conteúdo e as ideias centrais 

de cada texto. Nesse tópico, há uma grande ênfase na cultura nagô, destacando sua 

influência para a construção das religiosidades afro-brasileiras. Consta no material um 

vasto vocabulário crítico, com verbetes que definem expressões que dizem respeito às 

culturas de origem africanas, tais como raça, etnia, resistência negra, consciência negra, 

Olodum, dentre outros. 

 Na parte que aborda as formas de resistências dos grupos africanos que foram 

trazidos a força para Brasil, o material destaca não somente o peso das comunidades 

quilombolas e as fugas dos escravos, mas também a maneira como foram conservadas 

as religiosidades de matrizes africanas, os processos de sincretismos e os atos de 

intolerâncias sofridas pelas comunidades de terreiros. Um dos textos procura comparar 

o mito de criação de matriz judaico cristão com o mito de criação de tradição nagô. Em 

outro, há uma receita de Ebó de prosperidade. Na parte que trata das diferentes formas 
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de manifestação do racismo na sociedade brasileira, destaca-se não somente o racismo 

institucional, mas também sua manifestação velada. Outro ponto abordado é o lugar da 

mulher negra na sociedade brasileira. Na última parte do material, há uma seleção de 

personalidades negras que influenciaram a sociedade brasileira: Zumbi, Rainha Nzinga, 

Cruz e Souza, Dandara, Lélia Gonzáles, Luiza Mahin, Abdias do Nascimento, 

Aleijadinho, André Rebouças, Chica da Silva, Mestre Pastinha, Professor Milton 

Santos, Mestre Bimba, Mestre Didi, Luiz Gama, Mário de Andrade, João Candido. 

Também se destaca a condição da mulher negra no Brasil, em uma perspectiva que 

articula gênero e raça como elementos que podem reforçar as desigualdades socais.  

Considerações finais 

 

 Sobre a experiência educativa no CEANRAB, há três pontos que merecem ser 

destacados.  

 O primeiro diz respeito aos aspectos políticos que envolvem essa entidade. Ao 

indagar sobre as relações de poder que explícita ou tacitamente contribuem para 

manutenção das desigualdades etnicoraciais, o CENARAB irrompe no cenário nacional 

como um importante instrumento de luta em prol de políticas de reparações, de 

reconhecimento e de ações afirmativas. Além disso, coloca em questão um tema pouco 

debatido nos meios educacionais: a complexa relação entre raça e religiosidade. O 

Estado brasileiro privilegia, como destaca Cunha (2013), as religiões de matriz cristã, 

especialmente o catolicismo. Isso pode observado nos nomes de certos estabelecimentos 

de educação pública (a lista de escolas com nomes de sacerdotes e de santos católicos é 

extensa), nos marcadores simbólicos que invadem o espaço escolar (crucifixos, imagens 

de Nossa Senhora e de Santos Católicos), nos componentes curriculares (Ensino 

Religioso) e nos rituais pedagógicos (Oração do Pai Nosso, no início das atividades 

escolares). Dessa forma, a organização espacial do CENARAB visa dar visibilidade a 

uma matriz religiosa que foi ativamente silenciada, embora faça parte da realidade 

brasileira. 

 O segundo ponto diz respeito aos aspectos educacionais nos quais o CENARAB 

encontra-se envolvido. Essa entidade atua tanto em conformidade com os princípios da 

lei 10639/03 quanto com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileria e 

Africana. Isso pode ser visto nos arranjos espaciais, na mediação pedagógica e na 

coletânea de textos, nas ilustrações e atividades trabalhadas em sala de aula. Como 
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destacamos, há um entrelaçamento desses elementos, permitindo a construção de um 

ambiente formativo que visa, por um lado, indagar sobre a manutenção de privilégios 

exclusivos para certos grupos com poder de governar e de influir na elaboração de 

políticas públicas e, por outro lado, instituir o Ensino de Histórica e Cultura Afro-

Brasileira e Africana, em uma perspectiva de promoção de uma educação etnicoracial. 

 O terceiro ponto diz respeito às possibilidades educativas suscitadas pela 

experiência educacional da EJA no CENARAB. Por se encontrar em uma zona de 

fronteira, essa proposta pode contribuir para o processo de inovação prática e teórica do 

campo da educação de jovens e adultos. Como destaca Di Pierro (2001), a EJA se 

notabiliza por abarcar uma série de iniciativas, visando à qualificação profissional, ao 

desenvolvimento comunitário, à formação política e a outras tantas questões culturais. A 

autora sustenta que tais experiências podem ser estudadas com a finalidade de se 

repensar o cânone da escolar regular, com seus tempos e espaços rigidamente 

delimitados. Em um momento em que se busca, por um lado, a implementação da lei 

10639/03 e, por outro lado, a construção de um espaço público, que fomente o direito à 

diferença, respeito à liberdade e o apreço à tolerância, a experiência de EJA no 

CENARAB pode se tornar uma fonte de inspiração para novas práticas educativas, em 

uma perspectiva emanciapatória. 

 A proposta da EJA naquela entidade nos permite repensar imagens hegemônicas 

que moldam nossos olhares sobre a África e sobre as comunidades de terreiros, o que 

pode contribuir para construção de uma sociedade em que o diferente não seja tratado 

com desprezo, nem como ameaça. 
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