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Resumo 

 

 

 

ORENDE, R. S. Violência e intolerância: História do Tempo Presente na 

abordagem de religiões afro-brasileiras em páginas on-line. 2017. Trabalho de 

Conclusão de Curso. Curso de Licenciatura em História, Instituto de Ciências 

Humanas, Universidade Federal de Pelotas. Pelotas: 2017. 

 

Resumo: As religiões afro-brasileiras compõem o diverso campo religioso e cultural 

do nosso país; influenciadas por elementos religiosos da África que chegaram ao 

Brasil quando da migração forçada de escravizados africanos, estas religiões foram 

construídas no Brasil, podendo contar com elementos pautados no catolicismo, no 

kardecismo e nas religiões indígenas. Estas religiões sofreram violências ao longo de 

sua história, e no presente são alvos de discriminações e intolerâncias, sobretudo 

devido ao discurso proselitista das Igrejas Pentecostais que demonizam os rituais 

afro-brasileiros. Aqui, estudaremos as representações feitas por páginas on-line, a 

respeito de casos de intolerância religiosa contra as religiões afro-brasileiras; tanto de 

violência física a templos e indivíduos praticantes destes cultos, tanto de violência 

simbólica e discriminação.  

Palavras-chave: Intolerância Religiosa; Religiões Afro-Brasileiras; História do Tempo 

Presente; Reportagens On-line.   
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INTRODUÇÃO 

As religiões afro-brasileiras1 são de fundamental importância para a cultura do 

nosso País. Segundo Reginaldo Prandi (2013) elas influenciam até elementos 

culturais que não são religiosos, como a música, a literatura, o cinema e outros. Para 

o autor, estas religiões carregam os princípios do pluralismo e da tolerância. No 

mesmo sentido, para Amaral e Silva (2006) estas religiões ajudam a formar a cultura 

do Brasil, sendo interessante estudá-las para entender o que é ser brasileiro. Assim, 

é possível notar que pesquisas que vão ao encontro desta temática podem ser muito 

ricas para o entendimento da história e da cultura do país. Além disso, tem uma 

perspectiva interdisciplinar, pois – como afirma Santos (2009) – contribui para a 

História e para a Antropologia. 

Tendo reconhecido aqui sua relevância, ressaltamos, também que estas 

religiões sofrem violências física e simbólica advindas da intolerância. Esta 

intolerância tem uma relação histórica com o racismo no Brasil, que apesar de ser 

crime inafiançável e imprescritível segundo a constituição de 1988, no cotidiano 

podemos observar a violação deste direito, quando os templos de religiões de matriz 

africana e seus seguidores são violentamente atacados. Exemplos são os casos da 

menina agredida com uma pedra na saída de um culto religioso e o do menino proibido 

de frequentar a escola usando indumentária própria de sua religião, ambos bastante 

noticiados por páginas como o G1 e UOL Notícias. 

A importância desta pesquisa vem somar-se a outros tantos outros trabalhos 

realizados por antropólogos e historiadores – como Silva e Soares (2015), Campos e 

Rubert (2014), Rocha (2011) e Santos (2011) – que abordam a relação entre a 

                                                 
1 Este ensaio utilizará o termo “religiões afro-brasileiras” para referir-se ao conjunto de religiões 

formadas no Brasil que possuem elementos originários de diferentes tradições religiosas praticadas no 
continente africano quando da vinda de homens e mulheres escravizados para o Brasil. Apesar da 
vinda de escravos africanos remontar o século XVI, é apenas em meados do século XVIII que começam 
a ser constituídas estas religiões, conforme aponta Jensen (2001), o primeiro templo de Candomblé 
surge em 1830. Várias religiões foram formadas aqui com elementos africanos (de diferentes matrizes 
culturais deste continente) e também com elementos de outras tradições religiosas – como a indígena, 
o cristianismo e o kardecismo – e por isso optamos por chama-las aqui como “afro-brasileiras”. Esta 
opção também é feita por outros autores como: Sobreira, Machado e Vilani (2016); Campos (2017); 
Santos e Silva Filho (2017). Porém, esclarecemos que outros termos podem ser utilizados como 
sinônimos, Costa (2014) utiliza principalmente o termo “religiões de matriz africana”, mas em alguns 
momentos de seu texto utiliza, também, o termo “religiões afro-brasileiras”; Santos e Silva Filho (2017), 
utilizam no título o termo “religiões afro-brasileiras”, mas ao longo de seu artigo também designam estas 
mesmas religiões como “de matriz africana” ou “de matriz afro-brasileira”. Embora tenhamos feito uma 
escolha em relação a nomenclatura, quando da citação de outros autores, respeitamos os termos 
utilizados pelos mesmos.  
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intolerância a cultos afro-brasileiros e questões sociais e econômicas como: a falta de 

debate, pela sociedade em geral, sobre questões étnico-raciais no Brasil, os 

instrumentos nacionais e internacionais que visam regulamentar a liberdade da fé, as 

políticas públicas de combate a intolerância religiosa ligada a cultos de matriz africana 

e a reafirmação da  cultura negra através dos cultos. 

Esta pesquisa interroga sobre as representações que as páginas on-line das 

empresas Globo e Uol fazem sobre os casos de violência e intolerância contra 

religiões de matriz africana. A pesquisa feita através de páginas on-line se justifica 

pelo modo como, na atualidade, a população acessa reportagens através da internet. 

A pesquisa TIC Domicílios que investiga o acesso às TIC (Tecnologias de Informação 

e Comunicação) por brasileiros e brasileiras, indica que 66% dos indivíduos já 

acessaram a internet (somando-se meios urbanos e rurais). Também indica, em seu 

site2, que 49% dos usuários de internet já acessaram páginas de jornais, revistas ou 

notícias on-line.  

Faremos, nos primeiros capítulos, uma discussão teórica acerca da intolerância 

religiosa no Brasil e do campo afro-religioso brasileiro (com amparo dos dados 

produzidos pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em seguida, 

abordaremos os referenciais teóricos e metodológicos utilizados, ou seja, a inserção 

desta investigação na História do Tempo Presente e a metodologia para a análise de 

fontes jornalísticas e virtuais. Por fim, traremos a discussão das fontes analisadas e 

seus diálogos com a teoria abordada.  

A análise das fontes pretenderá atingir objetivos como a identificação dos 

principais grupos alvos e agressores nos casos de intolerância às religiões afro 

noticiadas representados em reportagens de jornais e revistas on-line; a compreensão 

das formas como os jornais e revistas constroem as matérias a respeito dos casos de 

intolerância religiosa; a identificação das formas de violência e intolerância contra as 

religiões afro que são noticiadas, por exemplo, caso tratem-se de violências físicas ou 

se os jornais também noticiam casos de violência simbólica ou psicológica; e comparar 

as reportagens de caráter nacional da G1 e UOL com reportagens publicadas em 

páginas on-line de alcance local a respeito dos mesmos acontecimentos. 

                                                 
2 http://www.cetic.br/pesquisa/domicilios/  
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CAPÍTULO 1 - INTOLERÂNCIA RELIGIOSA 

Conforme aponta Aurenéa Oliveira (2007), de maneira geral, a intolerância 

religiosa, é um fenômeno no qual o “outro” (muitas vezes, ao longo da História este 

“outro” é aquele cuja cultura não era europeia) tem sua religiosidade inferiorizada (até 

mesmo considerada uma crendice, um superstição). Esta autora insere a intolerância 

religiosa na lógica de intolerância com o diferente, com a cultura do outro, negando a 

ele o respeito à pluralidade humana; no século XVII e XVIII a tolerância estava ligada, 

sobretudo, a cultura europeia, considerada superior às demais. 

Entre estas outras culturas e outras religiões – é relevante frisar o termo outro 

– estavam as religiosidades de vários povos da África, que chegaram às colônias 

europeias através do tráfico de escravos africanos. Esta intolerância que à época era 

contra os rituais africanos; hoje perdura, com novas formas e novos discursos, contra 

as religiões afro-brasileiras (construídas a partir destes rituais africanos e várias outras 

influências culturais e religiosas dos diferentes grupos que habitaram o Brasil ao longo 

da sua história). 

Beatriz Pereira da Silva (2015), exemplifica esta questão quando trata da 

atuação de Mãe Malvina, que no decorrer do século XX, foi um dos principais nomes 

da Umbanda em Florianópolis. Entrevistas realizadas com pessoas que a conheciam 

apontam que até mesmo a polícia teria perseguido Mãe Malvina de forma insistente 

após ela ter criado o primeiro terreiro na cidade na década de 1940. Foi somente na 

década de 1980 que os jornais começaram a tratar a Umbanda de forma mais positiva.   

Importa-nos recuar um pouco mais no tempo, para refletir acerca de como essa 

intolerância religiosa começou a tomar a forma que tem hoje. Gonçalves (2013) coloca 

que a relação do homem com a religião mudou, através do tempo algumas religiões 

politeístas foram perdendo força e diminuindo. Estas religiões são consideradas pelo 

autor como “o mais puro conceito de liberdade religiosa desde o começo dos tempos” 

(GONÇALVES, 2013, p.91). 

Em contrapartida, Gonçalves explicita que as religiões monoteístas (como o 

cristianismo e o islamismo) foram aumentando cada vez mais o seu alcance, 

conquistando um número cada vez maior de adeptos. Com uma proposta universalista 

– de servir a todos os povos – os líderes de Estados cristãos e islâmicos, conforme 

conquistavam novos territórios, costumavam impor, também, sua religiosidade.  
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Ainda segundo Gonçalves (2013), atualmente existe um aumento de 

representantes (também os chamo de apóstolos) que buscam atrair a maior 

quantidade de fieis possíveis, e mais do que isso: mantê-los e torná-los imunes às 

propagandas das demais religiões, assim cuidando do seu rebanho e os protegendo.  

Este autor aponta que são elaboradas estratégias para propagandear 

determinadas religiões, e no tempo presente situações deste tipo podem ser vistas na 

internet, televisão, jornais e outras maneiras (mesmo as mais subliminares), onde 

cada religião procura oferecer uma salvação ou adoração melhor que outra. Sobre 

isso, o supracitado autor defende que:  

O ponto que cerca o proselitismo não é a liberdade religiosa e nem o 

convertimento das pessoas a sua crença religiosa. O problema impera 

na forma como alguns procedimentos são feitos, pois, se transforma 

em verdadeiras práticas de (in)tolerância religiosa, especialmente em 

locais em que o Estado adota uma religião de forma oficial. 

(GONCALVES, 2013, p. 96) 

A intolerância religiosa passa também pelo preconceito. Retomamos o texto de 

Oliveira (2007), que classifica o preconceito como uma opinião formada 

antecipadamente, sem que o indivíduo pondere ou busque conhecer o alvo do seu 

preconceito, suspeitando dele de forma gratuita. Isto geraria, portanto, ódio e 

intolerância frente àquilo que é diferente de mim. A partir de uma ótica preconceituosa 

a desigualdade é vista como natural.  

Vagner Gonçalves da Silva (2015) aponta para um aumento da intolerância 

religiosa das Igrejas Pentecostais contra as religiões afro-brasileiras enquanto uma 

espécie de “cruzada proselitista” que visa cada vez mais recrutar os chamados 

“soldados de Jesus”. Para este autor, os casos de intolerância vêm ganhando 

visibilidade, sendo noticiados em jornais nas diversas regiões do país. 

Para este autor, existe um tipo de intolerância que é praticada no discurso destas 

igrejas, que fazem associações negativas do panteão afro-brasileiro, como a 

associação de Exu (que pode ser o Orixá Exu ou os guias espirituais – como Exu 

Caveira, Exu Tiriri, Exu Marabo, Exu Maré e muitos outros) com o Diabo (figura 

identificada ao mal no imaginário cristão); além de desqualificar estas religiões 

afirmando que as mesmas trabalham para o mal. Programas religiosos na televisão 
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costumam chamar entrevistados que se dizem ex- praticantes de religiões afro-

brasileiras e confessam seus atos maléficos. O Bispo Edir Macedo, da Igreja Universal 

do Reino de Deus, chegou a publicar um livro denominado: “Orixás, Caboclos e Guias: 

Deuses ou Demônios?” 

Nossa pesquisa trabalha com fatos noticiados por jornais e páginas on-line. 

Muitas vezes, para que a intolerância chegue a estas vias midiáticas, ela não está 

apenas no discurso, mas também em atos físicos de violência. A invasão de terreiros 

para sua destruição é, segundo Silva (2015) uma prática que ocorre não raras vezes 

por membros de igrejas pentecostais estimulados por seu discurso proselitista e 

intolerante.  

Atualmente, o preconceito contra religiões distintas que gera atos de intolerância 

é combatido por diversas leis e documentos. Conforme apontam Jorge Scola e 

Giumbelli (2015), a Declaração Universal dos Direitos Humanos (que inspirou várias 

legislações no pós-guerra), criada em 1948, defende a liberdade de todos os 

indivíduos, inclusive no que concerne à livre escolha e manifestação de sua 

religiosidade.  

Jorge Scola e Emerson Giumbelli (2015) tratarão, também, dos marcos 

legislativos que vão regrar as questões religiosas na sociedade brasileira. Os autores 

citam três importantes documentos para regulamentação de diferentes origens 

políticas, dentre eles; O Estatuto da Igualdade Racial (2007-2010), Acordo Brasil-

Vaticano (2010), e a Lei Geral das Religiões (2009). 

Estes documentos, segundo os supracitados autores, defendem a diversidade 

entre religiões de um modo geral, estabelecendo que o Brasil tem muitas formas de 

religiosidade e o país não deve restringir-se a um único credo, mas que fossem 

amparadas pela lei a expressão e a manifestação de todas religiões sem distinção. 

Isto salvaguarda então a livre expressão destas religiosidades e prevendo punição 

daquele que infringir tais leis. 

Cabe ressaltar, como afirmam tais autores, que a legislação não tem foco na 

proteção das religiões afro-brasileiras, que acabam por ser invisibilizadas pela   

generalização a respeito da laicidade presente na lei. Quando se fala especificamente 

destas religiões, o enfoque está na cultura e em suas tradições, não em sua proteção 

no âmbito jurídico. Os autores citam que “a ‘Laicidade’ e a ‘liberdade religiosa’, nos 
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instrumentos regulatórios hegemônicos vindos do poder legislativo, portanto, está em 

geral calcada nos seus entendimentos particulares, porém trazem pretensões 

generalistas”. (GIUMBELLI; SCOLA, 2015, p. 81) 

A liberdade religiosa, conforme aponta Ricardo Mariano (2015), pode ser, muitas 

vezes, utilizada como argumento não para que uma religião defenda as próprias 

liberdades de culto, mas para atacar outras religiões. A democracia e seus princípios 

de liberdade e respeito a uma sociedade considerada diversa e plural, não obrigam 

uma convivência pacífica e tolerante entre as religiões.  

Ari Pedro Oro (2015) argumenta que os praticantes das religiões afro-brasileiras 

costumam recorrer à justiça para queixar-se das violências sofridas, muito mais do 

que às mobilizações na forma de manifestações públicas ou passeatas (embora estas 

também ocorram). Em sua maioria, estes processos não tiveram êxito, principalmente 

pelo argumento da Igreja Universal do Reino de Deus (religião da qual trata o autor) 

de que tem direito à liberdade religiosa. Apesar disso, Oro afirma que os processos 

“contribuíram para força-la a proceder a um certo arrefecimento do seu discurso e de 

práticas mais virulentas contra as religiões afro-brasileiras, sobretudo nas mídias” 

(ORO, 2015, p.57) 

Oro trata, ainda, de um relativo conformismo por parte das religiões afro-

brasileiras frente às agressões e aos ataques que sofrem – ao menos no Estado do 

Rio Grande do Sul, foco de seu estudo. O autor lança algumas hipóteses para este 

quadro; uma delas é de que a desmobilização e o silêncio vem de uma postura de não 

dar importância à intolerância e de manter-se em uma posição de vítima, não de 

agressor que “revida”. Além disso, Oro propõe que pelos praticantes destas religiões 

considerarem que suas formas de culto já passaram por estigmatizações piores no 

passado, esta intolerância atual não seria vista de forma tão grave.  

A questão da intolerância às religiões afro-brasileiras também atravessa outra 

questão bastante delicada: os sacrifícios animais para fins religiosos (prática presente 

em algumas destas religiões, como é o caso do Batuque e dos diferentes tipos de 

Candomblé). O Estado do Rio Grande do Sul – que é a região com maior índice 

populacional de pertencentes a Umbanda e ao Candomblé; conforme será abordado, 

de forma mais aprofundada, no segundo capítulo – aprovou em 2004 a lei estadual nº 
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12.131/04 que permite que sejam sacrificados animais em rituais religiosos, para qual 

o argumento foi a concretização da liberdade de religião.  

No Rio de Janeiro, a Lei nº 3900 de 19 de julho de 2002 institui o Código 

Estadual de Proteção aos Animais, no artigo 2º está posto que “é vedado não dar 

morte rápida e indolor a todo animal cujo extermínio seja necessário para consumo”, 

mas nada dispõe sobre a morte necessária em sacrifícios religiosos, em nenhum 

trecho da lei.  

No estado de São Paulo, tramitou o Projeto de Lei nº 992, de 2011; cuja 

intenção era proibir o sacrifício de animais para fins religiosos no estado. Na 

justificativa, o redator do projeto coloca que a Constituição da República Federativa 

do Brasil veda práticas que “submetam os animais a crueldade”. Porém, o projeto foi 

arquivado. No Rio Grande do Sul, também já teria tramitado um projeto semelhante 

(PL 21 2015) cuja proposta era revogar a lei de 2004, mas o mesmo teve parecer 

contrário aprovado.  

Câmaras municipais também fazem tentativas de criar sua própria legislação 

para regulamentar essa questão. Exemplo é município de Valinhos (SP) que aprovou 

o projeto de lei n.º 147/2015 que também proíbe estas práticas, assim como o 

município de Cotia (SP), através da lei Lei 1.960/2016. Porém, o Tribunal de Justiça 

de São Paulo declarou a proibição inconstitucional. 

Cabe ressaltar que a Constituição brasileira é ambígua em relação a isso, ao 

mesmo tempo vedando essas práticas e garantido, em outro trecho, a liberdade 

religiosa. Essa ausência de clareza da constituição federal quanto aos sacrifícios 

animais em rituais religiosos, é o que permite que as constituições estaduais e 

municipais aprovem suas próprias leis a respeito do tema.  

O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou um Recurso 

Extraordinário (494601) para questionar a já citada lei estadual de 2004 que permite 

os sacrifícios, recurso este que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal, 

mostrando um posicionamento de caráter nacional acerca do tema. O recurso está 

sendo discutido, mas ainda não foi julgado. 

Desta forma, podemos afirmar que o presente capítulo traçou algumas 

considerações a respeito da intolerância religiosa sofrida pelas religiões afro-
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brasileiras em nosso país. A seguir, buscaremos refletir acerca do cenário religioso 

brasileiro, sobretudo no que concerne as religiões afro-brasileiras.  
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CAPÍTULO 2 – CENÁRIO RELIGIOSO AFRO-BRASILEIRO  

Antes de tratar mais propriamente da religiosidade afro-brasileira, cabe fazer 

aqui uma análise do quadro religioso no Brasil, numa perspectiva mais geral. O censo 

de 2010, publicado pelo IBGE, aponta que no ano de 1970 a população católica 

apostólica romana configurava 91,8% da totalidade, reduzindo-se para 89,0% em 

1980, para 83,0% em 1991 e 73,6% em 2000. No sentido oposto, houve um 

crescimento das religiões evangélicas, que eram 5,2% da população em 1970, 6,6% 

em 1991, e 15,4% em 2000. 

Segundo a análise feita pelo IBGE o censo do ano de 2010 aponta para um 

aumento da diversificação da religiosidade. Nele os evangélicos somam 22,2% da 

população e os católicos apostólicos romanos somam 64,6%. Aqueles que se 

declaram seguidores da Umbanda e Candomblé somam apenas 0,3% da população, 

demonstrando a condição minoritária dos declarados como sendo destas religiões. 

Além disto 2,7% das pessoas se declararam de “outras religiões”, não sabemos 

se dentro deste grupo podem estar inclusas outras religiões afro-brasileiras que não 

sejam as já citadas Umbanda e Candomblé. Ressaltamos que existem variados tipos 

de Candomblé e de Umbanda e outras religiões que não se denominam nem uma 

coisa nem outra, como o Batuque no Rio Grande do Sul que tem aproximações com 

o Candomblé queto (ou ketu) mas não é igual ao mesmo; e a Quimbanda, que tem 

aproximações tanto com o Candomblé tanto com a Umbanda, mas também não 

equivale a qualquer um dos dois.  

Existe uma variação regional desta porcentagem no Nordeste os auto 

declarados pertencentes da Umbanda e ao Candomblé são 0,2% da população, no 

Norte são 0,1%, no Sudeste são 0,4%, no sul são 0,6% e no Centro-Oeste 0,1%. A 

análise do IBGE diferencia a Umbanda e o Candomblé, colocando que em grande 

parte os que se declararam umbandistas residem no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio 

Grande do Sul; enquanto parte significativa dos seguidores do Candomblé estão nos 

estados da Bahia e do Rio de Janeiro. 

Certo equilíbrio entre homens e mulheres pertencentes a Umbanda e ao 

Candomblé são verificados pelo censo, porém não existe o mesmo equilíbrio entre a 

zona urbana e a rural. Na população urbana 0,4% das pessoas são seguidores destas 

religiões, enquanto na população rural representam 0,0% da população. Quanto à 
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idade, o maior índice de seguidores da Umbanda e do Candomblé estão em indivíduos 

de 25 a 59 anos. 

No que concerne à questão étnica, dentre os pertencentes as religiões 

Umbanda e Candomblé 21,1% são negros e 30,8% são pardos. Cabe ressaltar que 

no censo de 2010, nesta pesquisa relativa a religiosidade, apenas 7,5% das pessoas 

se declararam negras enquanto 43,4% se declararam pardas. Apesar da tradição das 

religiões afro-brasileira estar na população negra, segundo o censo de 2010 a 

população branca constituiu 47% dos seguidores da Umbanda e do Candomblé; de 

modo que apesar da matriz africana, atualmente estas religiões, brasileiras, já não 

estão mais restritas aos descendentes dos africanos que vieram para o Brasil 

escravizados.  

Especificamente a respeito da religiosidade afro-brasileira, é importante 

ressaltar que muitas destas religiões estão pautadas na cultura Iorubá, que pertence 

a um grupo de homens e mulheres negros que foram escravizados e trazidos pelo 

Brasil e aqui classificados como “sudaneses”. Os sudaneses, conforme aponta Corrêa 

(2006), são vários povos – como os jejê e os nagô – que viviam no norte da África, 

onde estava situado o Sudão. Porém, estes não foram o único grupo que veio para o 

Brasil, na realidade a maioria dos escravizados negros tinha origem Banto – um tronco 

linguístico que englobava vários povos – cuja cultura e religiosidade eram distintas. 

Sobre este assunto, Prandi (2000) esclarece que estas classificações entre 

bantos e sudaneses são generalizantes. Existe uma grande quantidade de povos 

distintos entre si – no que concerne ao elemento cultural e ao étnico – classificados 

nestes dois grupos. Com o final da escravidão, muito destas culturas originadas da 

África se dissolvem na cultura nacional em formação, porém, o autor coloca que nas 

grandes cidades as tradições permaneceram, fomentadas nas residências coletivas 

muito comuns no Brasil do século XIX. A partir daí, muitas destas tradições vão se 

constituir como religiões afro-brasileiras.  

Diversas religiões – com diferenças rituais e de nomenclatura que surgiram no 

Brasil, embasadas pelas tradições que vieram da África com os negros escravizados. 

Em um ensaio anterior, Prandi (1996) aponta que, na Bahia, surgiu o Candomblé que 

tem algumas variações. O principal é o Candomblé queto, também denominado 

“Nação” queto, que tem seus rituais baseados na cultura Iorubá, cultuando orixás 
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deste panteão. Este Candomblé teria influenciado outras religiões que também se 

denominam “Nação”.  

Prandi (1996) coloca que existe o Candomblé Angola, cuja origem é Banto, 

embora tenham sido influenciados pelo Candomblé queto (com origem nagô, ligada a 

cultura Iorubá). Na pesquisa que originou a Tese de Doutorado em História de Rodrigo 

Casali (2016), este autor faz entrevistas com alguns Pais e Mães de Santo, buscando 

pensar a História do Candomblé no Mato Grosso do Sul. Casali aponta que nos 

diferentes Candomblés o que se chama de “Santo” pode corresponder a um Orixá, 

um Inquice ou um Vodun – sendo o primeiro próprio do Candomblé queto de cultura 

Iorubá, o segundo do Candomblé Angola de cultura banto, e o terceiro do Candomblé 

Gege.  

Estes três tipos de divindade, conforme Casali (2016) verifica em sua entrevista 

com Pai Robson, variam muito no que concerne à maneira de cultuá-los. Mesmo que 

Pai Robson tenha feito correspondências, como a afirmação de que o Orixá Ogun do 

Candomblé queto corresponde ao Inquice Roximocubi do Candomblé Angola, ele 

também aponta que as vestes usadas nos rituais, as comidas típicas e outras 

questões também variam de um Orixá para seu “correspondente” Inquice. Muda-se, 

também segundo Casali, a língua utilizada nas rezas que no Candomblé queto é o 

Iorubá e no Candomblé Angola é o Kimbundo. 

O Candomblé de Caboclo originou-se do Candomblé Angola, mas com 

caracteres indígenas acentuados, pois cultua ancestrais indígenas. Prandi (1996) 

argumenta que este Candomblé pode estar ligado ao início da Umbanda, também 

religião alinhada à cultura Banto, surgida no início do século XX. A Umbanda une 

elementos africanos, espiritas e católicos; buscando constituir-se como uma Religião 

Universal, pois pode ser cultuada por todas as pessoas.  

Conforme aponta Prandi (1996), na Umbanda a iniciação é muito mais simples 

e não há necessidade de sacrifício animal como em outras religiões afro-brasileiras (o 

que a torna mais barata). Com elementos do espiritismo de Kardec acentuados, a 

Umbanda é, para este autor, a mais ocidentalizada das religiões afro-brasileiras, que 

desde sua criação emancipou-se do Candomblé e deixou para trás um pouco dos 

caracteres africanos. O Candomblé, por sua vez, também se expandiu atingindo a 

população branca.  
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Sobre esta diversidade afro-religiosa no Brasil, Prandi esclarece: 

Formaram-se em diferentes áreas do Brasil, com diferentes ritos e 
nomes locais derivados de tradições africanas diversas: Candomblé 
na Bahia, xangô em Pernambuco e Alagoas, tambor de mina no 
Maranhão e Pará, batuque no Rio Grande do Sul, macumba no Rio de 
Janeiro. (PRANDI, 1996, p.65) 

Mesmo dentro do Batuque no Rio Grande do Sul, citado por Prandi no trecho a 

cima, não é uno em seus rituais. Norton Corrêa menciona a existência de vários 

“lados” ou sub grupos dentro do Batuque: o Oió, o Jexá, o Jêjo, o Nagô, o Cambína, 

Oiá e Maçambique. No Rio Grande do Sul, o Batuque e a Umbanda misturam-se em 

muitos templos religiosos, formando o que Oro (2012) e Corrêa (2006) chamam de 

Linha Cruzada.  

A Linha Cruzada mostra que mesmo dentro na Umbanda, com suas pretensões 

universais, há diversidade. Conforme aponta Prandi: 

No Estado do Rio de Janeiro, cerca de 1920, foi fundado o primeiro 
centro de Umbanda, que teria nascido como dissidência de um 
kardecismo que rejeitava a presença de guias negros e caboclos, 
considerados pelos espíritas mais ortodoxos como espíritos inferiores. 
[...] Logo seguiu- se a formação de muitos outros centros desse 
espiritismo de Umbanda, os quais, em 1941, com o patrocínio da 
União Espírita Brasileira, promoveram no Rio o Primeiro Congresso de 
Umbanda, congresso ao qual compareceram umbandistas de São 
Paulo. (PRANDI, 1996, p.68-69) 

Mesmo havendo congressos e associações que tornam os centros de Umbanda 

menos independentes entre si do que são os templos de Candomblé, por exemplo, 

ainda assim existem diferenças entre as formas de praticar Umbanda. Rubens 

Saraceni estabeleceu a Umbanda Sagrada, um tipo de Umbanda com doutrina e 

teologia específica que difere em certos pontos daquilo que se fazia e continua se 

fazendo no primeiro centro de umbanda fundado no Brasil. A Umbanda Sagrada de 

Saraceni – defendida na obra Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada – difere da 

Umbanda fundada por Woodrow Wilson da Matta e Silva, a chamada Umbanda 

Esotérica; defendida no livro “Umbanda Sua Eterna Doutrina”.  

Neste capítulo, portanto, foi possível perceber que apesar de ser minoritário o 

número de pessoas que se declaram como pertencentes às religiões afro-brasileiras, 

estas religiões são múltiplas e trazem consigo heranças culturais advindas de diversos 

povos africanos podendo, também, incluir em seus ritos e práticas elementos culturais 
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indígenas, cristãos e kardecistas. No capítulo seguinte explanaremos a respeito dos 

referenciais teóricos e metodológicos.  
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CAPÍTULO 3 - REFERENCIAIS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

A pesquisa está adequada à História do Tempo Presente, que segundo Tetart 

e Chauveau (1999) recebeu muitas críticas em seu surgimento, pois ela seria melhor 

feita por sociólogos, jornalistas, etc. São recentes as produções historiográficas que 

foram cientificamente aceitas, esta aceitação se deu juntamente a uma aproximação 

de temáticas como a história cultural e das mentalidades. 

Estes autores querem entender como o historiador está posicionado e inserido 

em seu próprio tempo. Assim, ele é historiador – porque precisa estar sempre atento 

às regras científicas para produzir – e é também ator do processo histórico. Tetart e 

Chauveau (1999) não desconsideram a inexatidão desta história, produzida no 

decorrer dos acontecimentos, mas, por outro lado, chamam atenção para a sua função 

social. Sobre a História do Tempo Presente, Fiorucci (2011) aponta que uma de suas 

vantagens é a possibilidade de encontrar cada vez mais fontes. Para o autor, o 

pesquisador precisa tomar cuidado com isso, para que não fuja do objetivo da 

pesquisa.  

Ferreira (2000) nos traz a ideia que, na antiguidade, a História do Tempo 

Presente era algo muito valorizado, nela o testemunho ocular da cena era o mais 

privilegiado e tinha uma posição de destaque. A autora percebe também que houve 

uma mudança drástica na História do Tempo Presente quando essa se 

institucionalizou como disciplina universitária, mas foram gerados questionamentos a 

respeito da veracidade desta produção histórica. As metodologias deixavam dúvidas 

sobre como produzir esta história e até a atualidade a História do Tempo Presente é 

um tema de ampla discussão. 

Dosse (2012) nos coloca que a história do tempo presente, inicialmente, foi 

vista como controversa e instável, uma vez que na França esta nova proposta teórica 

quebrava o marco da dimensão memorial e a busca pela diferenciação das ciências 

sociais que tentava a qualquer custo criar uma identificação própria da História, que a 

fizesse única. O autor ainda cita que em 1992, em Paris, no simpósio de IHTP (instituto 

de História do Tempo Presente) foi defendida a ideia de que a História do Tempo 

Presente não deixava margem para dúvidas, mas a verdade é que essa defesa tinha 

sido performática, essa linha teórica ainda era muito questionada. 
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Fiorucci (2001) vai ao encontro da ideia do autor quando cita que no sec. XIX 

– XX há um número muito grande de documentos a serem estudados, e que não 

significa que sejam fontes pobres, mas que permanecia a discussão do método e da 

maneira de tratar as fontes utilizadas. Os embates teóricos que alcançaram o Brasil, 

com grande bibliografia produzida, nas mais diversas perspectivas sobre a História do 

Tempo Presente. O quadro político estimulou o apoio a este tipo de produção 

historiográfica.  

Ferreira (2000) cita que, no início do século XIX, a história era estudada a 

distância, ou seja o historiador necessitava estar distante do seu objeto e assim, 

através dos documentos, ele poderia discutir e analisar seu tema, interpretando o 

passado. Dosse (2001) colabora com este contexto quando aponta que existe uma 

problemática acerca da História do Tempo Presente: Soulet defende a ideia de história 

imediata, Laborie a ideia de história contemporânea, já Proust diz que a História do 

Tempo Presente nada mais é que a própria história. 

Fiorucci dá seguimento à discussão evidenciando que não se pode deixar para 

trás a ideia que a história do tempo presente é móvel e com o tempo também será 

estudada em arquivos, tornando-se assim a história do passado; e que, neste futuro, 

a história do tempo presente já será outra, com novas fontes e objetos retirados do 

contexto imediato. Dosse colabora quando cita Marrou, onde tenta expressar uma 

equação que expressa que a história não é apenas o que passou, mas sim a união 

entre o passado e presente. 

Retomando Ferreira (2000), percebemos o porquê desta ser uma emblemática 

questão, na qual cita que no século XIX a questão da história do tempo presente era 

um estudo de amadores, e com isto nas universidades apenas Professores de História 

Antiga e Medieval eram aceitos, deixando assim a história do tempo presente jogada 

a marginalidade, sendo desprezada e entendida como uma história sem métodos pela 

qual apenas amadores se interessariam, uma vez que não necessitava de cultura 

clássica para seu desenvolvimento e estudo. 

Porém, segundo a mesma autora, em estudos mais recentes, Hobsbawm teria 

colocado que História do Tempo Presente faz o historiador rever a ideia que ele dá ao 

passado e questionar a noção da periodização histórica. Assim, em função do olhar 

do presente a História terá um novo significado. A autora diz ainda que algumas 
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questões do passado permanecem relacionadas à História do Tempo Presente como 

a falsificação de documentos, a competição entre pesquisadores amadores, e 

questões metodológicas a serem sanadas. Porém, a História do Tempo Presente 

também impulsiona o interesse pela história política e pedagógica.  

Por fim, trazendo novamente o pensamento de Dosse, ele descreve que a 

História do Tempo Presente deixa de ser uma continuação, e passa a ser uma ruptura, 

uma lacuna na continuação histórica que precisa ser investigada. Ele defende também 

que este tipo de produção historiográfica de sobressai ao passo em que lhe é 

evidenciada como válida para explicar a estrutura do presente específica de 

determinado grupo. 

Outra questão teórica que precisa ser trabalhada é o conceito de religião, 

central na pesquisa. A religião é definida por Kalina Silva e Maciel Silva (2013) como 

um grupo de crenças que formam um “artigo de fé” e que pode ser estudada histórica 

e socialmente. Segundo os autores, por muito tempo as diversas experiências 

religiosas dos grupos humanos não foram um objeto de estudo frequente. Neste 

sentido, Sandra Pesavento (2012) coloca que a emergência da História Cultural traz 

o conceito de imaginário, do qual fazem parte vários elementos como valores, 

identidades e também as crenças e mitos.  Para Mircea Eliade (1992) religião permeia 

a maneira como um indivíduo vê o mundo e os elementos que formam a natureza, 

pois estes sempre agregarão valores sagrados, visto que os deuses se manifestam 

através das estruturas do mundo. 

Além do conceito de religião, importa também abordar um pouco a respeito da 

representação (e dos sistemas de representação) e a maneira como estes atuam na 

construção dos sujeitos. É importante ressaltar que a pesquisa quer compreender as 

representações que são feitas sobre a intolerância religiosa nestas páginas de notícia, 

que tem discursos próprios que podem (e querem) influenciar seus leitores.  

Ao trabalhar com o conceito de representação, Kathryn Woodward (2014) 

afirma que os sistemas de representação produzem significados cuja compreensão 

ocorre quando compreendemos que sujeitos estes sistemas estão produzindo. 

Woodward cita a obra de Althusser, que refletiu a respeito da subjetividade humana a 

partir de uma ótica marxista. Para ele, as relações sociais estão intimamente ligadas 

à ideologia, de modo que as ideologias constituem sistemas de representação, cuja 
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intenção é recrutar sujeitos que também reproduzirão estas ideologias. Desta forma, 

dizer “sujeito” não é o mesmo que dizer “ser humano”, visto que o sujeito é construído 

pela ideologia.  

Tomaz Tadeu da Silva (2014) trata da história do conceito de representação, 

apontando que na tradição filosófica do Ocidente, “representação” trouxe, durante 

muito tempo, a ideia de evocar aquilo que é real da forma mais verossímil possível. 

Isto poderia se dar tanto externamente, através de signos (que não correspondem ao 

objeto, apenas tomam seu lugar; como é o caso da língua, onde uma palavra 

representa um objeto, mas não é o próprio objeto), tanto internamente, ou seja, a 

representação mental daquilo que existe de fato.  

Posteriormente, continua o autor, o pós-estruturalismo passa a entender os 

sistemas de significação, inclusive a linguagem, como instáveis. Esta instabilidade 

modificou o tradicional conceito de representação, pois nesta lógica, não é mais 

possível uma representação mental, apenas uma representação através de signos. 

Como os signos são instáveis o conceito de representação passa a ter também esta 

característica, de modo que a representação não pode ser entendida como uma 

expressão daquilo que é real, mas como um modo de atribuir sentido. 

É dentro desta perspectiva que analisamos as fontes desta pesquisa, as 

reportagens não foram consideradas como sinônimos dos casos de intolerância que 

estudamos, mas como atribuições de sentido para estes casos. A intolerância religiosa 

no Brasil é representada nos textos e imagens das reportagens estudadas não tal qual 

ocorreram, de modo transparente e absolutamente verdadeiro; mas importou aqui 

pensar de que modo foram feitas estas representações, ou seja, pensar, afinal, quais 

os sentidos que foram atribuídos por estas páginas on-line para a intolerância religiosa 

que existe na atualidade.  

Sobre a metodologia, ao mesmo tempo que a pesquisa usará fontes 

jornalísticas, estas não serão impressas, mas reportagens publicadas na internet. 

Assim, a análise das fontes precisa considerar estes dois aspectos. A respeito das 

fontes jornalísticas, Tania Luca (2008) sugere que ao analisa-las o pesquisador deve 

prestar atenção em questões como: o público que aquele jornal pretende atingir, quem 

é o jornalista que escreveu publicação e a maneira como o texto está disposto junto 

às imagens trazidas pela notícia. Segundo a autora, entender a história de um jornal, 
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identificar quais grupos colaboram financeiramente para ele, sua posição ideológica e 

o grupo editorial que o idealizou e é responsável por ele é essencial para trabalhar 

com uma fonte jornalística.  

Leite (2015) sugere que façamos uma reflexão entorno do uso da imprensa e 

de reportagens impressas, existe uma problematização no uso destas fontes, que tem 

sido crescentemente inclusas nas pesquisas acadêmicas; uma das problemáticas é o 

fato de que estas fontes sofrem mudanças ao longo dos anos, destacando ainda a 

resistência dos historiadores em recorrer a tal fonte para pesquisa. Calonga (2012) 

vai ao encontro desta perspectiva colocando que a escrita da História teve um outro 

enfoque quando do advento dos Annales por Bloch e Febvre, e com isto a ruptura da 

metodologia tradicional histórica, que permite a ampliação da noção de fonte, inclusive 

as fontes jornalísticas, que passam a ser consideradas válidas para o estudo da 

História. 

Aguiar (2010) defende a ideia de que no Brasil, mais precisamente no Rio 

Grande do Sul, O jornalismo foi muito utilizado quando tratamos de revoluções e 

notícias políticas, que através do tempo configuraram documentos muito ricos nos 

quais os historiadores encontraram importantes informações. Conforme cita a autora, 

existe o exemplo do Jornal Correio do Povo, muito utilizado como fonte de pesquisa. 

Conforme nos traz Araujo (2014) as práticas de pesquisa se transformaram 

através do advento da internet, hoje podemos pesquisar locais distantes e a cada 

momento outras fontes virtuais são lançadas, mas permanece o papel do historiador 

de ter um olhar minucioso e crítico sobre as fontes escolhidas. 

Já Almeida (2011) nos cita que com a introdução da web 2.0, que é aquela na 

qual se torna mais fácil a criação de conteúdos pelos indivíduos, surgindo os blogs, 

nos quais cada pessoa compartilha a sua própria história; além da criação da 

Wikipédia – uma compilação de termos que gerou uma enciclopédia virtual onde 

várias pessoas contribuem com informações. Para definir o que são documentos 

virtuais o autor relembra a noção de Documentos, que nada mais é que o registro de 

uma informação independente do suporte material, ou no caso, virtual. 

Rodrigues (2014) vai ao encontro desta aceleração do advento da web 2.0, 

quando identifica que após o advento da internet, a produção de informações é 

tamanha e que seria como se corrêssemos “contra um tempo acelerado” no qual, em 
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questão de segundos, as informações estariam dispostas, o que antes da internet 

podia levar dias ou até mesmo anos. Mas o autor também defende a ideia do que, na 

verdade, os historiadores questionam o local onde estas fontes estão armazenadas, 

ou seja, um meio virtual. No entanto, a internet possibilita vários olhares e nuances 

históricos. 
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CAPÍTULO 4 - DISCUSSÃO DAS FONTES E RESULTADOS 

Antes de discutir propriamente as fontes analisadas, explicaremos 

minuciosamente o recorte dos documentos. A pesquisa se deu com duas empresas 

de conteúdo digital: a UOL (Universo Online) e a Globo.com. A UOL denomina-se em 

seu site como “a maior empresa brasileira de conteúdo, serviços digitais e tecnologia 

com vários canais de jornalismo”. Ela tem várias páginas de notícias, mas em seu 

próprio site ela elenca a principal: a UOL Notícias.  

Sobre empresa Globo.com, cuja página inclui todo conteúdo produzido pelo 

Grupo Globo, um outra grande empresa de mídias. O carro chefe em termos de notícia 

é apontado pela Globo.com como sendo a página G1. Será esta, portanto, a página 

da qual serão retiradas as reportagens, fontes para a presente investigação. Tendo 

dimensão nacional as reportagens da UOL e da G1 serão comparadas com 

reportagens, também publicadas em páginas de noticia on-line, mas cuja a dimensão 

é local. 

Serão trabalhadas aqui 41 reportagens3 ao todo (entre reportagens da UOL, 

Globo.com e páginas locais), algumas versam sobre o mesmo caso de intolerância, 

mas acredito que isto também seja interessante, pois permite compreender os casos 

que geraram mais repercussão. Também, permite comparar como as duas empresas 

(UOL e Globo.com) apresentaram o mesmo caso e, também, comparar com outras 

páginas de notícia (locais) e suas versões sobre determinado acontecimento. É 

importante que as fontes encontradas sejam salvas através da ferramenta “prt sc” que 

“fotografa” a tela do computador, uma vez que as matérias poderão ser excluídas dos 

sites dos jornais e revistas nos quais estavam. Essa medida evitará a perda de 

determinados documentos, fazendo com que o acesso aos mesmos não seja 

interrompido. 

Cinco acontecimentos bastante abordados nas páginas de notícia, ocorridos 

entre de 2014 à 2016, serão alvos das comparações, constituindo 5 casos nas quais 

as reportagens serão divididas para fins desta análise. Há ainda um sexto caso, que 

                                                 
3 Embora neste trabalho nós tenhamos optado por designar as páginas estudadas pelo termo 

genérico “páginas on-line”, cabe ressaltar que as matérias analisadas não são notícias, mas 
reportagens sobre os casos de intolerância religiosa. O texto jornalístico pode ser uma notícia, que é 
um texto mais curto, não trata das causas ou consequências do acontecimento, nem traz imagens; ou 
uma reportagem – que é o caso das fontes desta pesquisa – que trazem ilustrações e desdobramentos. 
(Esta diferenciação foi retirada do site academiadojornalista.com.br).  
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não é propriamente um acontecimento, mas reportagens sobre a intolerância religiosa, 

de modo geral, no Brasil (sobre seu crescimento, aumento no número de denúncias, 

etc.); este sexto caso será denominado aqui como Caso Geral. 

Os cinco casos e o Caso Geral serão analisados dentro de algumas categorias:  

 Categoria 1 - Identificação do envolvidos, sobretudo vítima e agressor. 

 Categoria 2 - Se o jornal identifica a violência ocorrida como intolerância 

religiosa e se notícia com o quadro geral da intolerância religiosa no 

Brasil. 

 Categoria 3 - As imagens presentes na notícia (se possuem função de 

prova, ilustrativa ou simbólica).  

 Categoria 4 - Se a notícia traz relação de violência ou aproximação entre 

Religiões distintas. 

O Caso 1 foi o de maior repercussão (baseado no número de reportagens) nas 

páginas estudadas, trata-se de uma agressão a uma criança de 11 anos, atingida por 

uma pedra ao sair de um culto de Candomblé no Rio de Janeiro (noticiadas pela UOL 

e G1). No que concerne as páginas locais, também foram reportagens sobre o caso 

em páginas como: O Correio Brasiliense (Brasília), o VG Notícias (Várzea Grande-

MT), O Jornal O Dia (Rio de Janeiro) e o Diário Gaúcho (Rio Grande do Sul). 

Reportagens do Caso 1 (14):  

PÁGINA DATA  MANCHETE 

G1 16/06/15 Criança é vítima de intolerância religiosa no Rio. 

G1 16/06/15 Menina vítima de intolerância religiosa diz que vai 

ser difícil esquecer pedrada. 

G1 16/06/15 Tia da menina apedrejada no Rio diz que 

agressores “acham de são Deus “. 

G1 19/06/15 Criança vítima de intolerância religiosa no rio se 

encontra com Dom Orani. 

G1 26/06/15 Apedrejada no Rio pede a ministro campanha por 

liberdade religiosa  

Uol Noticias  16/06/15 Menina é apedrejada na saída de culto de 

Candomblé no Rio. 
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Uol Noticias 21/06/15 Menina atingida por pedra diz que Oxalá é quem 

deve perdoar agressores. 

Uol Noticias 21/06/15 Após agressão de menina, ato contra intolerância 

religiosa reúne 400 no Rio. 

Correio Braziliense 

(DF) 

16/06/15 “Ela não quer mais usar roupa branca”, diz avó da 

menina apedrejada no Rio. 

VG Notícias 

(Várzea Grande) 

16/06/15 Vítima de intolerância religiosa, menina de 11 anos 

é apedrejada na cabeça após festa de Candomblé. 

O Dia (RJ) 16/06/15 Intolerância religiosa leva menina a ser apedrejada 

na cabeça. 

Diário Gaúcho 

(RS) 

16/06/15 Menina de 11 anos leva pedrada ao sair de festa de 

Candomblé. 

Estadão (SP) 16/06/15 Menina leva pedrada na cabeça na saída de culto 

de Candomblé no Rio. 

Correio (BH) 16/06/15 Menina é atingida por pedrada na cabeça ao sair de 

culto de Candomblé. 

 

Sobre a primeira categoria de análise que trata da identificação dos envolvidos, 

iremos, em primeiro lugar, comentar de que forma estas páginas de notícia tratam a 

identificação da vítima. A UOL Notícias também identifica assim, sem citar nem 

mesmo suas iniciais em sua primeira notícia sobre o caso no dia 16 de junho de 2015; 

em suas reportagens posteriores sobre o caso, passa a trazer o nome da vítima. 

Todas as reportagens da página G1, por sua vez, trazem o nome (em algumas até 

mesmo o nome completo) da menina e não apenas iniciais, além de trazer também o 

nome completo de sua avó, que estava com ela quando ocorreu a agressão.  

Um fator relevante neste caso é visto que menina tem 11 anos de idade. A 

revelação da identidade de uma pessoa passa por uma questão ética e até mesmo 

legal, ainda mais no caso de uma criança. Segundo o ECA (Estatuto da Criança e 

Adolescente) os menores devem ser preservados da exposição. O ECA traz que a 

proteção à criança e ao adolescente deve ser integral de tal forma que, não só sua 

integridade física fique a salvo, mas também sua imagem e identidade. Estes são 

direitos fundamentais também garantidos em clausula pétrea da Constituição Federal 
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de 1988; o artigo 5°, X da Constituição Federal é uma regra de preservação da 

imagem que visa resguardar a honra e a imagem da pessoa. 

No que concerne aos jornais locais, as páginas do Correio (BH), VG notícias 

(Várzea Grande), O Dia (RJ), Diário Gaúcho (RS), Estadão (SP) e Correio Braziliense 

(DF), trazem apenas “menina de 11 anos” como identificação ou como sendo a neta 

de Katia Marinho, sem fazer referência ao nome da vítima. Apenas jornal O Dia traz a 

inicial do nome da vítima, chamando-a de “Menina K”. 

Cabe ressaltar que todas as reportagens dos jornais locais foram publicadas 

no dia 16 de junho de 2015, assim como a notícia da UOL que não identifica o nome 

da vítima; uma hipótese é nesta data o nome ainda fosse desconhecido pela maioria 

dos jornais (ou ainda não houvesse autorização de publicação do mesmo), de forma 

que apenas a UOL e a G1 – que trazem reportagens posteriores a esta data de 

desdobramentos do caso – puderam tratar do nome da menina nas reportagens 

publicadas. A página G1 divulgou o nome da vítima desde sua primeira notícia 

também no dia 16 de junho, pode ser que o tenha feito mediante autorização junto 

dos responsáveis pela criança vítima de agressão.  

Outra relevância para a identificação da vítima, neste caso, além do nome da 

menina, são as imagens da mesma que aparecem nas reportagens. Na página G1, 

na primeira notícia, aparecem apenas fotografias que mostram a menina com o rosto 

desfocado e outras que mostram o ferimento e o sangue da menina no chão e na 

roupa que ela usava. Em uma das reportagens posteriores a G1 um vídeo que mostra 

o rosto da menina (com foco), sendo possível, assim, identifica-la visualmente. 

A UOL Notícias cita sua primeira matéria sobre o caso como uma reprodução 

do jornal Estadão, e também não mostra o rosto da menina, apenas sem foco. Mas 

assim como G1, após a segunda notícia traz a menina com o foco no rosto, sendo 

assim possível identificação. Dentre os jornais locais que não haviam feito exposição 

do nome da menina, cabe ressaltar que a página on-line do Estadão traz inclusive foto 

das redes sociais da menina (facebook).  

Já no que concerne à identificação dos agressores, esta é feita de modo bem 

semelhante em várias reportagens. A G1 nos traz esses agressores como sendo 

possivelmente evangélicos, uma vez que balançavam a bíblia contra a menina ao 

atirarem a pedra (É característica dos adeptos de muitas igrejas, carregarem sempre 
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a bíblia para levar ao culto) e proferiram palavras tais como, “jesus está voltando”, “vai 

para o inferno” entre outras. 

A UOL Notícias, por sua vez cita com veemência que os agressores eram 

evangélicos em uma das reportagens, mas em outras nem mesmo traz quem seriam 

os agressores. Dentre as páginas locais, quem fornece algum tipo de identificação é 

o Correio Brasiliense que cita que avó da menina agredida disse que os agressores 

seriam evangélicos; o jornal O Dia afirma que os agressores seriam um grupo de 

evangélicos que xingavam os praticantes do Candomblé; e o jornal Correio 24 Horas 

que coloca mais evasivamente a questão, afirmando que testemunhas disseram que 

os agressores eram evangélicos. As demais páginas locais afirmam apenas que eram 

dois homens que xingavam e gritavam “palavras de ódio”.   

Esta identificação dos agressores está relacionada a demonização dos cultos 

afro-brasileiros feita por igrejas pentecostais, conforme já apontamos em capítulos 

anteriores. Aqui, fica claro um dos tipos de intolerância que trata Vagner Goncalves 

da Silva (2015), que é a intolerância gerando violências físicas aos adeptos das 

religiões afro-brasileiras.  

No que se diz respeito a identificação da violência como sendo intolerância 

religiosa, a página G1 em todas reportagens tratou do caso como sendo um caso de 

intolerância religiosa; assim também procedeu a página UOL Notícias. Ambas 

enunciam diversas vezes, nas manchetes, o caso como sendo intolerância religiosa. 

As páginas locais também atrelam o ocorrido à intolerância religiosa, apenas o 

Estadão usa o somente o termo discriminação.  

Sobre isso, cabe ressaltar ainda que as páginas G1 e UOL Notícias, quando 

fazem menção ao quadro geral de intolerância em outras matérias utilizam o caso 

como menina como um exemplo de vítima desta intolerância, sendo assim esse caso 

repercute nas reportagens sobre ele próprio, mas em matérias sobre o panorama 

geral da intolerância religiosa e crimes de ódio ligados à religiões afro-brasileiras. 

Exemplo disso é a matéria da G1 publicada em outubro de 2015 (que nesta pesquisa 

inserimos no Caso Geral) que trata do registro de casos de intolerância religiosa no 

Rio de Janeiro e ao longo do texto, a reportagem traz o caso da menina como 

exemplo.   
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Retornamos à questão das imagens para tratar da sua função na notícia. Neste 

caso, as páginas G1 e UOL Notícias trazem imagens com função de prova da 

agressão ocorrida, mostrando o trauma físico sofrido pela menina, verifica-se então 

muito sangue nas imagens - no chão, nas roupas e o ferimento em si. Também são 

mostradas imagens do ferimento com o curativo. A mesma imagem é reproduzida em 

diversas páginas de notícias, o que enfatiza a importância que as páginas on-line 

estudadas dão a mostrar a gravidade do ato cometido, como sendo uma violência 

física grave. 

Outras reportagens sobre o caso trazem imagens com funções simbólicas. A 

notícia do Estadão traz imagens retiradas do Facebook, inclusive da campanha “Eu 

visto branco, branco da paz e você?” criada pela tia da menina agredida, mostrando 

a luta contra a intolerância. Outro exemplo é a imagem que mostra a menina sorrindo 

no ato contra a intolerância que reuniu 400 pessoas no Rio de Janeiro, com muitas 

pessoas ligadas a religiões afro-brasileiras, trazida pela UOL Notícias: 

 

Imagem 1: Fotografia de ato contra intolerância religiosa no Rio de Janeiro. Fonte: UOL 
Notícias. Acesso em: 18 de julho de 2017.  

Esta imagem relaciona-se com a última categoria de análise, que estuda a 

relação entre diferentes religiões. Esta notícia sobre o ato contra a intolerância 
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religiosa promove aproximações entre religiões, pois a ideia da manifestação é 

justamente promover a paz e o respeito entre pessoas de religiões diferentes; na 

legenda da imagem lê-se que participaram pessoas católicas, evangélicas, 

umbandistas, candomblecistas e entre outras religiosidades.  

Também é bastante simbólica a imagem da menina em seu encontro Dom 

Orani (em data próxima ao apedrejamento), que vem trazer a solidariedade do 

catolicismo à intolerância ocorrida. Esta imagem, assim como a que trouxemos 

anteriormente, também está relacionada com a categoria de análise que reflete sobre 

as aproximações entre religiões. Esta notícia, publicada pela G1, quer mostrar que 

mesmo que o crime tenha sido praticado por cristãos, há uma manifestação da Igreja 

Católica condenando tal crime, evidencia-se isto na fala de Dom Orani quando cita 

que “as pessoas que cometeram o crime nem podem ser chamados de cristãos”.  

 

Imagem 2: Fotografia de menina atingida por pedrada em encontro com Dom Orani. Fonte: 
G1. Acesso em: 18 de julho de 2017.  

 

Esta solidariedade do catolicismo é elucidada por Ricardo Mariano (2015). Este 

autor afirma que na primeira metade do século XX, as crenças católicas foram usadas 
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para acusar praticantes de religiões afro-brasileiras de curandeirismo e magia negra, 

inclusive nos âmbitos policiais e judiciais. Nesta época, a Igreja Católica predominava, 

hegemônica, tornando qualquer outra prática religiosa marginalizada. A situação se 

alterou na segunda metade deste mesmo século, pois a Igreja Católica perde muitos 

adeptos.  

Além disso, Mariano argumenta ainda que no final do século XX a defesa da 

liberdade religiosa passou a ser feita com mais veemência no Brasil, mas isso não fez 

com que a discriminação contra as religiões afro-brasileiras terminasse. A intolerância, 

que antes vinha do catolicismo, passa a vir das Igrejas Pentecostais. Atualmente, este 

autor aponta que a Igreja Católica tem uma postura de defesa da livre escolha e 

manifestação de culto religioso, inserida em uma perspectiva recente do catolicismo 

de defesa aos direitos humanos.  

Vagner Gonçalves da Silva (2015) aponta ainda certa união entre as religiões 

afro-brasileiras e o catolicismo vem sendo verificada no que concerne ao combate à 

intolerância religiosa. Para o autor, isto se dá devido ao proselitismo das igrejas 

neopentecostais também atingir o catolicismo. Manifestações católicas também tem 

sofrido com a intolerância destes grupos, como os tumultos que foram provocados por 

pentecostais durante procissões católicas – como a do Senhor Morto ou a romaria 

popular de Padre Cícero.  

Um dos casos famosos foi o que ficou conhecido como “chute na santa”. A este 

respeito, Ronaldo de Almeida (2015) aponta que: 

O “chute na santa” ficou conhecido como o episódio, em 1995, no qual 
um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus (doravante Igreja 
Universal) chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida justamente 
em seu dia, 12 de outubro, durante um programa religioso na Rede 
Record. A cena foi mostrada no Jornal Nacional da Globo e 
exaustivamente em toda sua programação, o que potencializou ainda 
mais o conflito entre Igreja Católica que, em reação, realizou vários 
atos de desagravo. (ALMEIDA, 2015, p.172) 

Claro que a intolerância sofrida pela Igreja Católica não pode ser comparada 

pela intolerância sofrida pelas religiões afro-brasileiras. Almeida esclarece que dado 

ao prestígio da Igreja Católica e ao fato que o catolicismo é ainda a religião mais 

cultuada no Brasil, este caso do “chute na santa” teve uma repercussão enorme e 

muito negativa, forçando o Bispo a desculpar-se. Não há repercussão semelhante 
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diante de todos os ataques às religiões afro-brasileiras feitos nos programas religiosos 

que cita Silva (2015), conforme já apontamos no primeiro capítulo.  

As reportagens trazem também o conflito entre as religiões, porque conforme 

já apontamos, várias páginas identificam como evangélicos os homens que agrediram 

a menina. Embora não seja possível definir qual a igreja frequentada por estes 

indivíduos, que não foram identificados pela policia, há ao menos uma identificação 

do tipo de religiosidade que os mesmos praticam; demonstrando que não se trata 

apenas de uma discriminação ou preconceito contra os praticantes do Candomblé, ou 

um preconceito unicamente de cunho étnico-racial (visto que a menina é negra), mas 

uma violência fruto da convivência conflituosa entre as religiões no Brasil. Aqui, cabe 

retomar a perspectiva de Ricardo Mariano (2015), já tratada no capítulo sobre a 

Intolerância Religiosa, de que a liberdade religiosa garantida pela Constituição não 

garante uma relação pacífica entre as religiões no Brasil.  

A respeito do Caso 2, G1 e UOL noticiaram também o acontecimento do aluno 

barrado pela diretora de sua escola por usar guias do Candomblé e roupa branca por 

debaixo do uniforme (alguns rituais do Candomblé necessitam que se utilize 

determinadas vestes por um tempo após sua realização, como apontou a mãe do 

menino à diretora, o que foi noticiado na página Correio, da Bahia. Este caso também 

foi noticiado pelo jornal O Dia (Rio de Janeiro), O GLOBO (Rio de Janeiro), O ESTADO 

(Ceará) e Diário MS (MS).  A diretora da escola, posteriormente, foi inocentada no 

inquérito conduzido pelo delegado da 20º DP que concluiu não ter havido intolerância, 

o que revoltou a mãe do menino, conforme apontam as páginas Correio (BA) e Globo 

(RJ).  

Reportagens do Caso 2 (08):  

PÁGINA DATA  MANCHETE 

G1 02/09/14 Aluno é barrado em escola municipal do Rio por usa 

guia de Candomblé 

G1 03/09/14 Paes pede desculpas a aluno barrado em aula por 

usar guias de Candomblé. 

O Dia (RJ) 02/09/14 Aluno barrado por usar guias de Candomblé muda 

de escola. 
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Correio (BA) 02/09/14 Menino de 12 anos é proibido de entrar em escola 

no rio de janeiro após aderir ao Candomblé. 

Correia (BA) 24/10/14 Diretora de escola acusada de barrar aluno com 

guias de Candomblé é inocentada. 

Globo (RJ) 24/10/14 Inquérito inocenta diretora de escola acusada de 

barrar aluno com guias de Candomblé. 

O Estado (CE) 03/09/14 Aluno é barrado em escola do RJ por usa colar de 

Candomblé. 

Diário (MS) 03/09/14 No RJ, aluno é barrado em escola por usar colar de 

Candomblé. 

 

Neste caso, a identificação dos envolvidos, principalmente em relação a vítima, 

que assim como no caso anterior também é um menor de idade, todas as reportagens 

não mencionam nenhuma informação que identifique o nome do menino que sofreu a 

intolerância, apenas referindo-se a ele como um “menino de 12 anos”. A página da 

Globo do Rio de Janeiro é a única que dá mais informações, mencionando que o aluno 

é um estudante da 4ª série do Ensino Fundamental da escola Francisco Campos; 

talvez devido à dimensão local do jornal que quer identificar uma escola que seu 

público reconhece. Não é mencionado nas reportagens se houve proibição da 

exposição do menino por parte dos responsáveis, mas esta é uma possibilidade que 

gostaríamos de apontar. Cabe ressaltar que não há reportagens das páginas 

estudadas da rede UOL sobre este caso (UOL Notícias e Folha de São Paulo). 

Já em relação ao agressor, a página G1 trata como sendo apenas a “diretora 

da escola”, sem citar os nomes. Em alguns casos de jornais locais, como o do Correio 

(BH), traz a escola na qual a agressora é diretora – a Escola Municipal Francisco 

Campos. A página da Globo no Rio de Janeiro novamente é que mais fornece 

informações, trazendo o nome completo da diretora da escola; porém, é importante 

ressaltar que a notícia trazida por esta página dá conta do inquérito que inocentou a 

diretora, portanto trazer o nome da mesma não traz uma conotação negativa ou de 

acusação. Em sua notícia sobre o fato da diretora ser inocentada, a página Correio 

(Bahia) também traz o nome da diretora.  
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Já em relação sobre a identificação da violência ocorrida como intolerância 

religiosa, ela é apresentada de forma menos categórica do que no Caso 1. As páginas 

O Dia (RJ), correio (BH), Globo (RJ), O Estado (CE), Diario (MS) e a própria página 

G1 tratam como sendo um caso de discriminação, sem utilizar o termo intolerância 

religiosa, tratando muito indiretamente da intolerância como um problema em nosso 

país. 

No que concerne às imagens, estas tem sobretudo funções simbólicas, de 

trazer as vestes e guias do Candomblé, sem mostrar o rosto do menino ou da diretora 

da escola. Como a imagem a seguir trazida pelo G1: 

 

Imagem 3: Fotografia simbolizando as guias utilizadas pelo menino barrado ao entrar na 
escola. Fonte: G1. Acesso em: 18 de julho de 2017.  

 

Outra imagem interessante, também trazida pelo G1, é a que mostra o prefeito 

da cidade recebendo o menino e sua família, para desculpar-se sobre o que teria 

ocorrido em uma escola do município. Neste caso, há uma função simbólica que quer 

mostrar o poder público da cidade do Rio de Janeiro como defensor da liberdade 

religiosa; a imagem, neste caso, também tem função de prova, como a confirmar ao 
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leitor que o prefeito do Rio de Janeiro deu atenção ao caso e agiu de alguma forma 

contrário à intolerância sofrida pelo menino.  

 

Imagem 4: Fotografia demonstrando encontro entre o prefeito do Rio de Janeiro e o menino 
barrado ao entrar na escola utilizando suas guias. Fonte: G1. Acesso em: 18 de julho de 2017.  

 

A respeito da categoria de análise que trata das relações entre as religiões no 

Brasil, no que diz respeito a este caso, não há muito o que dizer, visto que não há 

nenhuma menção à religiosidade da diretora da escola. Em uma das reportagens da 

G1, é trazido que a escola aponta que ele não foi barrado por intolerância religiosa, 

mas por questões de regimento da escola, no caso o uso do uniforme. Já a mãe do 

menino, também segundo a G1, disse que ele foi impedido mesmo ela já tendo falado 

previamente com a diretora que o rapaz teria que usar roupa branca por 3 meses 

devido a sua iniciação, e que ela o constrangeu na frente de outros alunos e 

funcionários da escola, o que acarreta em uma maior violência psicológica e simbólica. 

Cabe ressaltar, que a discriminação em relação símbolos das religiões afro-

brasileiras utilizados por seus praticantes é mais uma forma comum de intolerância 

religiosa contra estas religiões. Conforme aponta Vagner Gonçalves da Silva (2015), 
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estes símbolos são alvos de grupos que querem vê-los fora dos espaços considerados 

públicos (como são as escolas municipais). Este autor cita um caso publicado em 

2005 no jornal “A tarde”, no qual uma diretora escolar foi obrigada (por pressão de 

pais evangélicos) a apagar uma arte em um painel da escola que contava com um 

símbolo afro-religioso – uma imagem de Ogum. Além disso, Silva aponta que em 

1988, a revista Veja teria noticiado um caso no qual foi expulsa de um ônibus uma 

moça que vestia um turbante de cor branca no Rio de Janeiro.  

No que concerne ao Caso 3, G1 e UOL tratam sobre o incêndio de um terreiro 

em Paranoá no Distrito Federal. Páginas locais que noticiaram o caso são Correio 

Brasiliense e Metrópoles (DF). Trouxemos também a reportagem da EBC Agencia 

Brasil, embora essa tenha dimensão nacional porque esta última página afirma que a 

Polícia afirmou que a causa do incêndio foi um curto-circuito e não um incêndio 

criminoso; nesta notícia a polícia argumenta não ter havido disputas anteriores pelo 

local que dessem motivo para que alguém causasse o incêndio. A notícia afirma 

também que o laudo da perícia do Corpo de Bombeiros trouxe informações de que as 

instalações elétricas do terreiro eram precárias. 

No entanto, apesar disso, as outras reportagens, do ano anterior, ainda sem 

estas informações, tratam do caso como intolerância religiosa. Visto que esta 

pesquisa visa compreender de que forma as páginas on-line tratam as reportagens de 

intolerância contra as religiões afro-brasileiras e quais são as representações feitas 

por estes jornais (e não estudar os casos em si), acreditamos ser importante manter 

este caso na pesquisa, afim de estudar as construções das reportagens por parte das 

páginas.  

Reportagens do Caso 3 (7):  

PÁGINA DATA  MANCHETE 

G1 28/11/15 Após fogo em terreiro, DF anuncia delegacia 

contra intolerância religiosa. 

G1 28/11/15 MP do DF acompanha apuração de incêndio em 

terreiro de Candomblé 

G1  27/11/15 Incêndio atinge terreiro de Candomblé no Paranoá 

em Brasília. 
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Uol Noticias  27/11/15 Terreiro de Candomblé é incendiado no Distrito 

Federal. 

Correio Brasiliense 27/11/15 Terreiro de Candomblé é incendiado na região do 

Lago Norte 

Metrópoles 27/11/15 Incêndio destrói terreiro de Ylê Axé Oyá Bagan, no 

Paranoá 

EBC Agencia 

Brasil 

11/02/16 Polícia diz que causa de incêndio em terreiro no 

Paranoá foi curto-circuito. 

 

A respeito da identificação dos envolvidos, quando tratamos da vítima neste 

caso, identifica-se a vítima como sendo o terreiro que sofreu agressão. Ressaltamos 

aqui que nestes casos de destruição de terreiros, a vítima não é o lugar enquanto 

apenas espaço físico, falar de terreiro é também falar da comunidade de praticantes 

que frequentam e tornam este terreiro um lugar de religião e práticas rituais. Desta 

forma, temos além de uma violência física, pela destruição do local, uma dimensão 

simbólica devido àquilo que o local representa.  

As páginas G1, Metróples, Correio Brasilense e EBC Agência Brasil, trazem o 

nome do templo: Ylê Axé Oya Bagan ou templo religioso Axé Oyá Bagan da Mãe 

Baiana. A UOL Notícias, por sua vez, apenas afirma que trata-se do templo religiosos 

da Mãe Baiana. Apenas em uma das reportagens do G1, traz apenas a informação 

de que foi incendiado um terreiro em Paranoá, no DF, mas pelas fotos é possível 

identificar que se trata do mesmo local.   

No que concerne ao reconhecimento do ocorrido como intolerância religiosa, 

dentre as reportagens, a G1 traz o caso como uma suspeita de intolerância religiosa 

contra as religiões afro-brasileiras, inclusive ao noticiar que após o incêndio, o Distrito 

Federal teria anunciado uma delegacia contra a intolerância religiosa. A UOL Notícias 

traz em sua notícia sobre o caso a fala de uma integrante do terreiro, que acredita 

tratar-se de intolerância religiosa. Além disso, a UOL Notícias afirma que o incêndio é 

já o caso mais recente, pois anteriormente outros dois terreiros já teriam sido 

incendiados próximos à região. 

O Correio Brasiliense também traz um panorama local, com os crimes contra 

templos religiosos afro-brasileiros, ocorridos em cidades vizinhas; de modo a inserir o 
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ocorrido em contexto de intolerância religiosa na região. Assim, como a página 

Metrópoles, que também faz referência ao quadro regional da intolerância, e trata da 

representatividade de Mãe Baiana na luta contra a intolerância religiosa. A EBC 

Agencia Brasil, conforme já apontamos, traz uma perspectiva posterior, que afirma 

que o incêndio foi acidental e não criminoso.  

A respeito das imagens, todas as páginas de notícia buscam trazer uma prova 

do ocorrido e demonstrar o nível de destruição causado pelo incêndio, de modo que 

trazem a mesma foto do local em chamas. Acrescentamos que a página Metrópoles 

traz também uma fotografia de Mãe Baiana registrando o boletim de ocorrência. A 

página EBC Agencia Brasil apenas noticia e não traz imagens do local. A seguir, a 

imagem trazida pela maior parte das páginas: UOL Notícias, Metrópoles, G1 e Correio 

Brasiliense.  

 

Imagem 5: Fotografia mostrando incêndio em terreiro no DF. Fonte: G1. Acesso em: 18 de 
julho de 2017.  

 

Sobre este terceiro caso, nenhum agressor é acusado, de forma que não há 

reportagens que nos permitem tratar de conflito ou de solidariedade entre religiões. 

Deste modo, seguimos para o caso seguinte, o Caso 4, que trata do incêndio de outros 

terreiros, desta vez em Goiás. Este caso foi noticiado – além da página G1 – pelo 

Circuito Mato Grosso e pela página Bahia Notícias. Novamente, não foi encontrada 

publicação da UOL Notícias.  
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Reportagens do Caso 4 (3):  

PÁGINA DATA  MANCHETE 

G1 15/09/15 Polícia investiga invasão e incêndio de 

terreiros de Candomblé em Go. 

Circuito Mato 

Grosso 

15/09/15 Polícia investiga invasão e incêndio de 

terreiros de Candomblé. 

Bahia Notícias 13/09/15 Terreiros de Candomblé são incendiados 

em Goiás.  

 

No que concerne à identificação dos envolvidos, trata-se dos terreiros em 

Águas Lindas e em Santo Antônio Descoberto por todas as páginas citadas na tabela. 

São estes terreiros que a UOL Notícias, ao tratar do terreiro do DF (sobre o qual trata 

o Caso 3) afirma terem sido incendiados alguns meses antes na região próxima ao 

terreiro de Mãe Baiana. Conforme referenciamos a cima, outras páginas também 

tratam do Caso 3 inserido no contexto da intolerância religiosa da região, na qual está 

também o Caso 4.  

A página Bahia Notícias aponta que o caso do Santo Antônio Descoberto teria 

sido mais grave, pois em Águas Lindas os vizinhos teriam ouvido barulhos e o fogo 

pôde ser contido antes que causasse tanto estrago ao local. Circuito Mato Grosso e 

G1 publicaram a mesma notícia, que citava também que o terreiro de Santo Antônio 

Descoberto já teria sido alvo de furto um mês antes (em agosto, o incêndio ocorreu 

em setembro de 2015); o Bahia Notícias se refere ao fato ocorrido em agosto como 

um ataque. Outro ponto relativo à identificação das vítimas, é que o G1 e o Circuito 

Mato Grosso trazem os nomes do babalorixá e da ialorixá responsáveis pelos templos.  

Quanto à identificação do agressor, G1 (e consequentemente Circuito Mato 

Grosso) coloca que a polícia não tem suspeitos, mas trabalha com a hipótese de 

intolerância religiosa. Aí parece não haver dúvidas que os incêndios foram criminosos, 

pois as páginas de notícia apontam que Em Santo Antônio Descoberto teria havido 

uma janela arrombada e em Águas Lindas um portão arrombado. A página Bahia 

Notícias acrescenta que o portão foi derrubado com um carro e foi isso que despertou 

os vizinhos para o acontecido; mas sobre os agressores aponta somente que ainda 

não há suspeitos.  
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Em diversos momentos G1 e Circuito Mato Grosso trazem que o crime foi de 

intolerância religiosa, de forma que acreditamos que estas páginas reconhecem o 

caso desta forma sim. O Bahia Notícias não chega a falar de intolerância, tratando o 

fato apenas como um crime e dizendo que teria ocorrido antes um ataque ao terreiro 

de Santo Antônio Descoberto. A respeito das imagens, há apenas fotos de como ficou 

o terreiro de Santo Antônio Descoberto, que foi o mais afetado pelo incêndio. 

Acreditamos tratar-se, novamente, de uma tentativa de ilustrar o nível de destruição e 

gravidade do ocorrido, como no Caso 3. A seguir, imagem do Circuito Mato Grosso: 

 

Imagem 6: Fotografia mostrando o estado do terreiro em Santo Antônio Descoberto, em 
Goiás, após incêndio. Fonte: Circuito Mato Grosso. Acesso em: 18 de julho de 2017.  

 

Não há muitas discussões a serem feitas sobre a relação entre as religiões, 

pois os culpados não foram identificados. Apesar disso, é importante ressaltar que a 

destruição de terreiros – conforme aponta Silva (2015) é um dos tipos de intolerância 

praticados por pentecostais. No mesmo sentido, Ricardo Mariano (2015) afirma que o 

discurso de intolerância e de incentivo ao combate às religiões afro-brasileiras feito 

pelas Igrejas Pentecostais resultaram em várias formas de violência física; o autor fala 
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em “invasões de centros e terreiros, de imposições forçadas da Bíblia, de agressões 

físicas à adeptos dos cultos afro-brasileiros e espíritas e até da prática de cárcere 

privado (MARIANO, 2015, p.137).  

O Caso 5 trata de uma solicitação de investigação contra a Igreja Universal 

feita pelo seguidores da Umbanda e Candomblé também, desta vez noticiada apenas 

pela UOL – não foram encontradas reportagens da G1 sobre o assunto. Assim, as 

reportagens da UOL serão comparadas com reportagens publicadas em páginas on-

line locais, como Diário Digital (Campo Grande), O Globo (Rio de Janeiro) e O Povo 

Online (Rio de Janeiro). 

A UOL Notícias trata de uma solicitação de investigação do grupo Gladiadores 

do Altar formado pela Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) e tido por ela como 

sendo o “exército de cristo”. Segundo a mesma página, a investigação solicitada por 

líderes de cultos afro-religiosos, entregue ao Ministério Público Federal do Rio e em 

outras 22 capitais (O Globo diz 26, O Povo e Diário Digital dizem 24 capitais), é no 

sentido de que o grupo seria paramilitar e os candomblecistas e umbandistas 

argumentam que os Gladiadores do Altar poderiam pegar em armas para perseguí-

los – o que, de modo geral, os membros da Iurd já vem fazendo mesmo sem o 

“exército de cristo”.  

Este caso, em relação aos demais estudados nesta pesquisa, é um caso 

atípico. Não se trata de uma agressão (física ou simbólica) praticada contra um adepto 

de religiões afro-brasileiras ou contra os templos destas mesmas religiões. Trata-se 

de uma reação dos umbandistas e candomblecistas frente a um histórico de 

perseguições e agressões que a Iurd e seus membros vem fazendo às religiões afro-

brasileiras e seus adeptos. Este Caso 5, portanto, não pode deixar de ser estudado 

por esta pesquisa, visto que consideramos a criação de um grupo como os 

“Gladiadores do Altar” um caso de intolerância religiosa.  

Os motivos para isto, está nas razões da Iurd para a criação deste grupo. No 

site deste Igreja, aparece uma notícia com uma imagem do grupo, dizendo que há na 

fotografia “jovens fardados” e que carregam “a disciplina de militares”; o grupo é 

inclusive chamado de “um exército contra o mal”. Fica claro, pelos termos utilizados, 

que se trata de uma postura bastante combativa frente ao que a Iurd considera nocivo.  
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No entanto, o que seria este combate contra o mal? Ricardo Mariano (2015) 

afirma que os cristãos pentecostais – onde se inclui a Iurd – creem em uma guerra 

cósmica de Deus e seus anjos contra o Diabo e os demônios, esta guerra se reflete 

no mundo material e na vida humana. Assim, o autor aponta que os pentecostais 

compreendem que seu papel está em combater as ações dos demônios que buscam 

retirar a humanidade do caminho para a salvação; este combate passa pela conversão 

das pessoas.  

Neste sentido, Mariano argumenta que, diferente das igrejas protestantes 

históricas, que não praticam a intolerância abertamente ou de modo tão hostil, as 

igrejas pentecostais demonizam os cultos afro-brasileiros (não apenas, mas 

principalmente estes) rotineiramente. Algumas Igrejas o fazem estritamente no campo 

de discurso – o que também pode ser bastante nocivo – outras não, incentivando 

fortemente a “perseguição aos demônios”.  

Deste modo, fica clara a razão pela qual os candomblecistas e umbandistas 

entenderam que quando a Iurd cria um grupo para “combater o mal”, este é mais um 

desdobramento de sua postura combativa frente às religiões afro-brasileiras, 

consideradas pela Iurd como manifestações do demônio. Assim, insere-se este caso 

nos casos de intolerância religiosa no Brasil.  

Reportagens do Caso 5 (4):  

PÁGINA DATA  MANCHETE 

UOL Notícias 28/03/2015 Representantes da Umbanda e 

Candomblé pedem investigação contra a 

Igreja Universal. 

Diário Digital 24/03/2015 Adeptos do Candomblé e Umbanda 

pedem investigações ao MPF sobre 

“Gladiadores do Altar” 

O Globo 24/03/2015 Adeptos do Candomblé e Umbanda 

pedem inquérito contra Universal e 

“Gladiadores do Altar” 

O Povo Online 24/03/2015 Umbandistas e candomblecistas pedem 

investigação para Gladiadores do Altar 
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A categoria de identificação dos envolvidos indica dois lados, bem marcados 

por todas as páginas estudadas, já na manchete: no primeiro estão os praticantes da 

Umbanda e do Candomblé (colocados pelas notícia de forma unificada, embora não 

se possa perder de vista, conforme já abordamos no capítulo três, que há vários tipos 

de Candomblé e até mesmo de Umbanda, além de outras religiões afro-brasileiras 

que nãos e denominam desta forma); e no segundo a Igreja Universal do Reino de 

Deus, e de modo mais específico o seu grupo denominado Gladiadores do Altar.  

É preciso abrir um parênteses para tratar das especificidades da Iurd frente às 

demais religiões pentecostais do Brasil. Ari Pedro Oro (2015) fala da criação dessa 

igreja por Edir Macedo, no ano de 1977, que desde então teve um enorme 

crescimento, sem se conformar com o segundo plano das igrejas pentecostais no 

Brasil – aonde os católicos ainda são maioria –, buscou expandir-se dentro e fora do 

país, tendo templos em 80 países. Oro afirma também que se trata de uma igreja 

religiofágica, ou seja, que absorveu muito de diversas religiões; além do uso amplo de 

símbolos e objetos muito próprio do catolicismo, a Iurd faz ainda rituais como as 

“sessões espirituais de descarrego” muito relacionada às práticas dos cultos 

mediúnicos (inclusive os afro-brasileiros).  

Ao falar destes dois grupos envolvidos, acreditamos caber aqui explicitar os 

espaços destinados a cada um deles nas reportagens. Na página da UOL Notícias há 

quatro parágrafos contendo a manifestação de adeptos das religiões afro-brasileiras, 

enquanto apenas nas últimas linhas do texto é apresentada uma curta defesa da Iurd 

manifestada por sua assessoria: “São jovens com vocação missionária e que estudam 

a Bíblia, sem desenvolver qualquer prática militar”.  

O Diário Digital apresenta uma notícia curta, que traz apenas uma manifestação 

do advogado responsável pela solicitação da investigação ao MPF do Rio de Janeiro. 

A página O Globo é a que concede mais espaço para a manifestação da Iurd, mas faz 

uma notícia mais longa, concedendo espaço também aos líderes dos cultos afro-

religiosos e ao MPF de diferentes estados. O Jornal on-line O Povo, em notícia mais 

curta, oferece um parágrafo para a manifestação de casa um dos grupos. 

Todas as páginas on-line, ao longo das reportagens, relacionam o caso com a 

intolerância religiosa e tratam da relação entre as religiões (segunda e quarta 

categoria de análise definidas para esta pesquisa), até mesmo o Diário Digital, que 
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faz uma notícia de poucas linhas, afirma no corpo do texto que a investigação foi 

solicitada ao MPF do Rio de Janeiro em meio uma manifestação contra a intolerância 

religiosa que teria contado com um “louvor em iorubá a Xangô, orixá da Justiça no 

Candomblé”.  

A página UOL Notícias, traz que no caso de ser confirmado o caráter militar dos 

Gladiadores do Altar pela justiça, as lideranças dos cultos afro-brasileiros que pediram 

o inquérito solicitarão ser indenizados. Além disso, afirma que os jornalistas que 

cobriram a manifestação às portas do MPF viram o grupo de pessoas pertencentes 

às religiões afro-brasileiras serem ofendidos por pessoas que presenciavam a 

manifestação. 

A UOL Notícias apresenta também a fala de três candomblecistas: uma mãe 

de santo de 79 anos, uma mãe pequena (segunda na hierarquia de um terreiro) de 55 

anos e uma jovem candomblecista de 19 anos. Todas elas tratando do preconceito 

que sofrem por serem do Candomblé, fazendo uma relação entre a notícia e o quadro 

geral da intolerância religiosa no Brasil. 

As páginas O Globo e O Povo mostram a perspectiva da Iurd e também dos 

membros das religiões afro-brasileiras; O Globo traz a visão da Iurd, que teria afirmado 

que o programa Gladiadores do Altar teria sido mal interpretado e que a disciplina que 

ele prega é unicamente espiritual. A página traz também uma nota da Iurd que afirma 

que está utilizando a “analogia militar de forma positiva e pacífica” e afirma que a Iurd 

se comunicou com o jornal O Globo a respeito de seu “apreço pelos seguidores de 

todas as religiões”. 

Este posicionamento, no entanto, não condiz com a postura real da Iurd; 

conforme aponta Oro (2015) o Bispo Edir Macedo, fundador da Iurd, teria afirmado em 

obra publicada em 1987 que a “Umbanda, a Quimbanda, Candomblé e o espiritismo 

de um modo geral, são os principais canais de atuação dos demônios, principalmente 

em nossa pátria. (MACEDO, 1987, p.113 Apud ORO, 2015, p.42) 

A tentativa de retirar parte da responsabilidade da Iurd está refletida nas 

primeiras linhas do texto, quando O Globo fala de mais um capítulo do “embate 

religioso entre os neopentecostais da Igreja Universal e os adeptos de religiões de 

matriz africana”. Neste trecho, a página faz referência a relação entre estes dois 

campos religiosos é conflituosa que já se refletiu em outros acontecimentos; mas o 
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termo “embate” e a constituição da frase sugere que o ataque viria de ambas as 

partes.  

Apesar disso, O Globo, ao longo do texto, afirma que “episódios que ocorreram 

antes da formação do grupo [Gladiadores do Altar] servem como justificativa para o 

receio entre as lideranças de religiões africanas”. A página traz a fala de um babalorixá 

denunciando o preconceito sofrido pela associação das religiões afro-brasileiras ao 

mal; e em seguida confirma a existência desta intolerância dos pentecostais para com 

estas religiões, à medida que afirma que no ano anterior o jornal Extra teria noticiado 

que praticantes de religiões afro-brasileiras teriam sido expulsos de morros no Rio de 

Janeiro por moradores evangélicos.  

A página O Povo afirma que o posicionamento dos umbandistas e 

candomblecistas como estando “assustados com a composição de grupos como os 

Gladiadores do Altar” e que o documento entregue ao MPF do Rio contava com 

denúncias de intolerância religiosa praticada pela Iurd, como a destruição de terreiros. 

Assim, a página demonstra a relação feita entre este caso e o histórico de intolerância 

religiosa que permeia a postura da Iurd frente às religiões afro-brasileiras. 

O Povo também abre espaço para a visão da Iurd, que teria afirmado em nota 

à esta página que os vídeos gravados pelos Gladiadores do Altar, onde eles se dizem 

prontos para batalha e fazem saudação militar, tratam apenas de uma “coreografia 

ensaiada para marcar festivamente a ocasião”. Porém, em seguida, traz o 

posicionamento do advogado que defende os umbandistas e candomblecistas sobre 

os mesmos vídeos, afirmando que eles “assustaram a comunidade” visto que a Iurd – 

que já vem promovendo discursos violentos – passaria a ter um grupo “paramilitar”.  

No que concerne as imagens, todas as páginas de notícia trazem a mesma 

imagem que também é mostrada no próprio site da Iurd, quando a mesma anuncia a 

formação do grupo “Gladiadores do Altar”. Trata-se de uma fotografia de alguns jovens 

pertencentes a este grupo, evidenciando uma espécie de disciplina militar na postura 

e inclusive nas vestes que se assemelham a fardas. A seguir, a imagem a qual nos 

referimos: 
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Imagem 7: Fotografia mostrando grupo Gladiadores do Altar, pertencente à Iurd. Fonte: Uol 
Notícias. Acesso em: 18 de julho de 2017.  

 

Por fim, cabe tratarmos aqui das reportagens que foram enquadradas no 

quadro geral da intolerância religiosa no Brasil, constituindo o que optamos por 

denominar como Caso Geral. Aqui, como não se trata de caso específico, iremos 

analisar apenas as reportagens publicadas pelas páginas G1 e UOL Notícias, que são 

os objetos de nosso estudo. 

As categorias de análise serão distintas, pois todas as reportagens tratam da 

intolerância religiosa de forma mais abrangente, sem haver envolvidos como em um 

caso específico. Vamos analisar as reportagens, portanto, a-) quanto às informações 

e imagens que trazem para construir este quadro da intolerância religiosa no Brasil; 

b-) o destaque que dão para as intolerâncias sofridas especificamente pelas religiões 

afro-brasileira; c-) e de se elas apontam grupos religiosos como agressores.  

São as reportagens do Caso Geral (5): 

PÁGINA DATA  MANCHETE 

G1  05/09/14 RJ tem o 2º maior número de casos de 

intolerância religiosa do país.  

G1 18/08/15 RJ registra mil casos de intolerância 

religiosa em 2 anos e meio.  
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UOL Notícias 21/01/16 Número de denúncias de intolerância 

religiosa no Disque 100 é maior desde 

2011 

G1 06/11/16 “Sinto na pele a intolerância religiosa” diz 

candidato sobre tema do Enem.  

UOL Notícias 06/11/16 Denúncias de intolerância religiosa 
crescem 3706% nos últimos 5 anos 

 

Sobre a primeira notícia, publicada no dia 5 de setembro de 2014 pela página 

G1, a mesma informa que o Rio de Janeiro tem o segundo maior número de denúncias 

de intolerância religiosa. O Disque 100 – serviço de Direitos Humanos da Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da República – teria registrado, logo no primeiro 

semestre de 2014, 21 denúncias no RJ (apenas uma a menos em relação às feitas no 

estado de São Paulo.  

O texto relembra o caso do menino discriminado por utilizar guias do 

Candomblé – Caso 2 desta pesquisa – que teria ocorrido na mesma semana, trazendo 

inclusive fotos já utilizadas nas reportagens sobre este caso. O foco dado na 

intolerância sofrida pelas religiões afro-brasileiras se dá justamente pela atenção 

especial reservada a este caso na notícia, além de destacar também ataques contra 

terreiros de Candomblé que teriam sido denunciados ao MP. 

Um segundo caso – mais relacionado à identificação de grupos religiosos como 

agressores – é um caso de um delegado que, em meio a um conflito com integrantes 

da Igreja Geração Jesus Cristo (contra os quais ele movia ações judiciais) atirou e 

acabou acertando um policial civil. A G1 dá amplo espaço para a defesa do delegado, 

trazendo a fala da advogada do mesmo, que afirmou que o pastor dessa igreja já teria 

sido preso por destruir imagens de um Centro Espírita e que o delegado moveria 

várias ações contra o grupo por práticas deste tipo. 

A advogada afirma ainda que em um conflito com membros desta igreja na 

saída de uma audiência, os mesmos teriam agredido o delegado que reagiu atirando 

e atingiu um policial civil que estava no local. Apenas algumas linhas são destinadas 

a fala do pastor desta Igreja que afirma que o pastor movia mais de 10 ações contra 

ele e os fiéis de sua Igreja.  
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A segunda notícia, publicada no dia 18 de agosto de 2015 pela página G1, traz 

a informação de que quase mil denúncias foram feitas ao Centro de Promoção da 

Liberdade Religiosa e Direitos Humanos no período de 2 anos e meio, no Rio de 

Janeiro. Este centro tem, segundo elucida a G1, o propósito de garantir o direito de 

crença religiosa do indivíduo.  

A notícia traz a imagem da menina atingida por pedrada no Rio de Janeiro – 

Caso 1 desta pesquisa – relembrando o acontecido, destinando um grande espaço 

(sete parágrafos) para trazer novamente o assunto e colocar links que levam às 

reportagens publicadas pela G1 já trabalhadas no Caso 1. De novas informações 

sobre este caso, há apenas um trecho no qual a avó da menina afirma que ainda não 

se identificou quem são os agressores e que a ausência de punição faz com que esta 

violência não cesse. 

Desta forma, existe um foco indireto na questão afro-religiosa pela importância 

dada ao caso específico da menina agredida, que teve bastante repercussão. O 

apontamento de grupos religiosos como agressores não ocorre, pois o caso não 

relembra que os xingamentos direcionados a menina agredida foram de cunho 

religioso, afirmando que os agressores apenas proferiram insultos, atiraram a pedra e 

em seguida fugiram.  

A questão da intolerância, no entanto, não é citada pela G1 apenas no que 

concerne as violências contra adeptos de religiões afro-brasileiras; a página traz o 

depoimento de uma muçulmana que teria sido ameaçada de morte ao usar o véu 

islâmico no mesmo local em que a menina candomblecista foi agredida. O depoimento 

é acompanhado, ainda, da manifestação do presidente da Associação Beneficente 

Muçulmana do Brasil, denunciando a intolerância sofrida pelos seguidores do islã no 

país.  

No que concerne à terceira notícia, publicada no dia 21 de janeiro de 2016 pela 

página UOL Notícias, a mesma trata das denúncias de discriminação religiosa 

realizadas no Disque 100 – Disque Direito Humanos – que teria tido seu maior número 

desde sua criação em 2011. Até aquele momento do ano de 2015, já havia 252 

denúncias; sendo 42% na região sudeste. 

A página aponta que as religiões de matriz africana são as mais atingidas pela 

intolerância religiosa e que, na realidade, muitos dos casos de intolerância que 
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ocorrem no Brasil não são denunciados, de modo que o número é ainda maior do que 

o registo do Disque 100. A UOL Notícias cita Cida Abreu – presidente da Fundação 

Cultural Palmares – que teria afirmado que o preconceito contra as religiões afro-

brasileiras está ligado ao preconceito, de forma geral, contra a cultura de matriz 

africana de maneira geral. Abreu relembra o incêndio no terreiro de Mãe Baiana no 

DF – Caso 3 desta pesquisa – afirmando que na época o delegado se mostrou 

relutante em registrar a queixa.  

A quarta e a quinta notícia foram publicadas no dia 6 de novembro de 2016. A 

respeito da quarta notícia, publicada pela página G1, apontamos que ela trata do Caso 

Geral de maneira diferente das demais, pois está relacionada ao tema da redação do 

ENEM do ano de 2016, que foi justamente “Os caminhos para combater a intolerância 

religiosa no Brasil”. A G1 entrevistou candidatos na saída do exame a respeito do 

tema da redação – sendo um rapaz umbandista de 18 anos, uma moça católica de 21 

anos e uma moça de 19 anos que não declara religião, mas podemos identifica-la 

como pertencente à alguma religião evangélica, pois faz apontamentos sobre a fala 

do pastor quando ela vai a Igreja.  

A relevância que a notícia dá para a intolerância sofrida pelas religiões afro-

brasileiras está na escolha do depoimento do candidato umbandista para ser a 

manchete da notícia. O rapaz, segundo a página G1, teria afirmado sentir na pele a 

intolerância religiosa. No que concerne ao depoimento das duas moças, estes não 

tratam do preconceito para com as religiões afro-brasileiras, tratando do tema de 

modo mais generalizado; uma delas teria afirmado que o preconceito estava na 

religião da mesma forma que está no restante da sociedade. No texto da notícia a G1 

passa a tratar da prova do ENEM em si, sem apontar em nenhum momento grupos 

religiosos como agressores.  

A quinta notícia, publicada na mesma data pela página UOL Notícias também 

cita a redação do ENEM e a importância de se debater o tema, mas o texto está mais 

voltado para o crescimento das denúncias de intolerância religiosa em um período de 

5 anos. A Secretaria de Direitos Humanos afirma que enquanto em 2011 foram 

registradas 15 denúncias, em 2015 o número teria subido para 556 denúncias em todo 

o país. A UOL considera que as denúncias aumentaram devido ao reconhecimento 

da intolerância religiosa como crime. 
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É trazida, nesta notícia, uma imagem cuja função é simbólica, de unir em um 

quadro a diversidade religiosa e propor que deve haver respeito entre estas religiões, 

como é indicado na frase “Intolerância Religiosa é crime de ódio e fere a dignidade 

humana”. Porém, ressaltamos que a imagem, do jeito que é posta na notícia, não traz 

representações sobre as religiões afro-brasileiras.   

 

Imagem 8: Imagem de combate à intolerância religiosa. Fonte: Uol Notícias. Acesso em: 18 
de julho de 2017.  

 

No que concerne ao foco nas religiões afro-brasileiras, a notícia traz a opinião 

de uma antropóloga da UFF, que teria afirmado que estes crimes de intolerância 

ocorrem em sua maioria contra estas religiões. A UOL afirma também o aumento no 

número de invasões e incêndios de terreiros presentes no relatório da Secretaria de 

Direitos Humanos. Porém, em boa parte da notícia a intolerância é tratada de forma 

mais generalizada e não há apontamentos de grupos religiosos agressores. 

 

 

 

 

 



48 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A fim de concluir este trabalho, é válido retomar determinadas questões 

abordadas durante o texto que nos permitirão fazer algumas reflexões acerca do modo 

como as páginas on-line estudadas trazem os casos de intolerância religiosa. Uma 

destas questões é a intolerância religiosa como parte de um discurso advindo de 

religiões cristãs, sobretudo, Pentecostais. 

Conforme já abordamos, Gonçalves (2013) aponta que religiões que cultuam 

muitos deuses perderam muitos adeptos ao longo dos séculos, dando lugar às 

religiões monoteístas, que ao contrário da maioria das politeístas, pretendem 

universalizar seus cultos, exercendo certo proselitismo que pode vir carregado de uma 

perspectiva de intolerância. 

Nas fontes analisadas vemos a ocorrência de ataques a terreiros (como ocorreu 

em Goiás) e a membros de cultos afro-brasileiros (como no caso da criança atingida 

por uma pedra, enquanto seus agressores gritavam frases de intolerância); existe um 

estímulo para agressões deste tipo, pautadas no que Vagner Gonçalves da Silva 

(2015) chama de “cruzada proselitista” feita pelas Igrejas Pentecostais.  

Um outro ponto que cabe retomar, visto que aqui tratamos da intolerância 

religiosa frente à religiões afro-brasileiras, é que precisa ser considerada a diversidade 

de cultos das mesmas. Já tendo tratado desta questão no segundo capítulo, 

reafirmamos que embora o IBGE divida os praticantes de religiões afro-brasileiras 

entre umbandistas e candomblecistas, estas duas categorias possuem várias 

subdivisões, existindo diferentes umbandas e diferentes camdomblés. Ainda existem, 

também, religiosidades que não se denominam nem Umbanda nem Camdomblé, com 

é o caso do Batuque rio-grandense, abordado por Corrêa (2006) em sua obra. 

Tendo reafirmado as questões da intolerância aos cultos afro-brasileiros – 

pautada, muitas vezes, no discurso pentecostal – e da diversidade dos mesmos; 

concluímos este trabalho fazendo algumas considerações: a primeira é que nas 

representações dos casos de intolerância feitas pelas páginas on-line, a grande 

maioria considera os casos como intolerância e em algumas reportagens até se 

promove uma discussão sobre o quadro geral da intolerância no Brasil. 

Uma segunda reflexão que propomos é que embora a intolerância seja 

reconhecida, o agressor como um cristão pentecostal e o discurso proselitista destas 
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igrejas, na maior parte dos casos não aparece ou é deixado em segundo plano. 

Apenas no último caso, que aborda a criação do grupo Gladiadores do Altar pela Igreja 

Universal do Reino de Deus, esta discussão acerca do proselitismo é ligada a 

intolerância e fica latente na forma como são construídas as reportagens.  

Por fim, a terceira consideração que fazemos é a respeito da diversidade entre 

as religiões afro-brasileiras, esta completamente omitida (ou não compreendida) pelas 

páginas on-line. Em nenhum momento se informa de modo específico a religião 

cultuada pelas pessoas ou terreiros dos quais as reportagens tratam. No caso do 

aluno barrado ao entrar na escola, as reportagens tratam a religiosidade do menino 

como um tipo de Candomblé, usando esta nomenclatura em alguns pontos; porém ao 

trazer a imagem das guias que o menino utilizava, a página G1 coloca uma legenda 

que associa estas guias à Umbanda. Isto pode estar relacionado com a falta de 

conhecimento (e talvez de interesse) de vários setores da sociedade, de modo geral, 

a respeito da religiosidade afro-brasileira. Deste modo, sugerimos, que a intolerância 

para com estas religiões pode estar relacionada à ignorância acerca das mesmas.  
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