MANIFESTO DOS (AS) ADEPTOS (AS) DOS CULTOS
AFRO-BRASILEIROS E PELO COMBATE À INTOLERÂNCIA
RELIGIOSA E O RACISMO DO SINASEFE
Nós, adeptos (as), simpatizantes e admiradores dos cultos afro-brasileiros, sindicalizados
(as) ao Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica –
SINASEFE - manifestamos nossa posição sobre o drama enfrentado por todas e todos que se
posicionam no enfrentamento ao racismo, ao preconceito e a intolerância religiosa na sociedade
patriarcal e racista, nos nossos locais de trabalho e também como reminiscências na estrutura da
nossa entidade classista. Acreditamos que os ritos afro-brasileiros formam um espetro rico e
matizado. Não obstante a variedade, é muito o que eles têm em comum, por causa de ligações de
origem e também por conta de aproximações feitas neste país. A diáspora negra nos trouxe as
riquezas religiosas de diferentes povos da África, de que somos herdeiros. Não há dúvida de que
assim a cultura nacional se enriqueceu muito.
Hoje o próprio Estado brasileiro reconhece o valor desse legado: cinco terreiros de
candomblé baianos foram tombados como patrimônio histórico do país; quase uma dezena tem o
título excepcional de patrimônio imaterial. Outros, muitos, mantêm convênios com órgãos de
governo (da União, do estado e do município), para desenvolver importantes trabalhos de
promoção social que resultam na melhoria da qualidade de vida do povo. As associações que
representam terreiros no plano civil são geralmente reconhecidas como de utilidade pública. Uma
Ialorixá e um Babalaô receberam títulos de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal da
Bahia. Delegações de sacerdotes do candomblé foram recebidas com todas as honras no
Congresso Nacional e na Corte Suprema do país. Homenagens a essas autoridades religiosas têm
acontecido em diversas Assembleias. Para dar um só exemplo, terreiros já foram visitados por
Presidente da República, Governadores e parlamentares, por um escritor agraciado com o prêmio
Nobel e por autoridades religiosas cristãs, a saber, representantes do Vaticano e um grupo de
pastores evangélicos noruegueses. É normal que pessoas cultas, civilizadas, educadas, demonstrem
respeito e consideração pelos cultos afro-brasileiros. Só a ignorância, o racismo e o fanatismo
explicam a atitude de quem os desrespeita e ataca com gratuita hostilidade.
No candomblé (a forma de culto afro-brasileiro que prevalece no país), muitos negros têm
encontrado um caminho de afirmação, um fundamento de autoestima que os ajuda a superar a
discriminação racial. O mesmo se aplica a Umbanda em outras partes do país. A ideia da
ascendência é retrabalhada nesse contexto de uma forma enriquecedora: quem se inicia em um
terreiro torna-se, em termos espirituais, descendente dos seus fundadores. Por isso, os iniciados
passam a considerar-se angolas, congos, jejes, ou nagôs, por exemplo. Assumem e vivenciam (seja
qual for sua procedência) identidades afro-brasileiras. As origens negras são valorizadas,
veneradas. Mas não existe barreira étnica que proíba a quem quer que seja esta identificação. Nos

terreiros também se encontram brasileiros e até estrangeiros brancos, convivendo
harmonicamente com pessoas negras e negro-mestiças. No culto do candomblé não se admite
preconceito, não se condena o próximo, não se faz pouco das crenças alheias, não se discrimina.
Por isso mesmo tais formas de culto são respeitadas e tidas em alta conta por pessoas das mais
diversas origens, de diferentes crenças.
É impossível pensar o Brasil de forma positiva sem uma valorização das suas origens negras
e caboclas. Somos um país latino, sim, mas negro e caboclo também. Não há dúvida de que
esquecer nossa ligação com o continente negro equivale a esquecer, ignorar o Brasil.
Aqueles que condenam as religiões de matriz africana e lhes movem uma guerra sem
quartel, à base de calúnias e agressões de todo o tipo, apenas difundem um triste preconceito. Há
mesmo igrejas em busca de crescer parasitando os ritos que assim perseguem. Mas nisso destoam
dos verdadeiros evangélicos.
Por muito tempo, neste país, alimentamos o furor de um racismo hipócrita fazendo de
conta que isso não existia por aqui, fingindo que não temos “problema racial”. Hoje, poucos
apregoam a “democracia racial brasileira”. Mas agora nos defrontamos com um triste casamento
de racismo com intolerância religiosa. Ora, convém lembrar que racismo é crime e intolerância
religiosa também. Representam um desacato a nossas leis maiores, a começar pela própria
Constituição Brasileira.
Por ironia, os atingidos por esses crimes são praticantes de ritos que muito contribuíram
para um autêntico avanço democrático no Brasil, difundindo aqui um generoso espírito de
tolerância. Como religiões não dogmáticas, os cultos afrobrasileiros não reivindicam qualquer
monopólio da verdade. Consagraram, assim, uma mentalidade aberta, que admite e acolhe a
diferença. Isto é uma autêntica conquista civilizatória, que hoje se vê ameaçada pela agressão do
fanatismo.
O culto dos orixás enriqueceu o Brasil com a beleza de seus ritos e símbolos, inspirando
inúmeros artistas. (Lembremos Carybé, Mario Cravo, Agnaldo Santos, Dorival Caymmi, Gilberto Gil,
Tati Moreno, Capinan, Roberto Mendes, Bel Borba… A lista seria interminável). Seus adversários
lhe opõem o vandalismo, a injúria e a calúnia. Enquanto a ética dos terreiros e locais de adoração
consagram a poesia do corpo, a dignidade das mulheres, os encantos do amor, a alegria das
festas, o esplendor da natureza, seus detratores cultivam tristes preconceitos, semeiam racismo e
sexismo.
É momento de cobrar com vigor o resgate da imensa dívida do Brasil para com os
afrodescendentes. Neste contexto, torna-se imperativo reconhecer que é imoral e ilegal o ataque
aos adeptos dos cultos afro-brasileiros e a sua religião. Cidadãs e cidadãos dignos (as), seja qual
for sua crença, não podem admitir que a liberdade religiosa seja violada, que os adeptos (as) sejam
desrespeitados (as), ofendidos (as), injuriados (as), maltratados (as), perseguidos(as).

Os terreiros não são apenas templos religiosos aonde uma parte significativa da população
vai em busca de remédio para suas aflições. São ainda agências culturais, centros de educação.
Têm sido um espaço onde pessoas pobres podem desfrutar de um ensinamento voltado para sua
valorização e efetiva integração comunitária. Não são apenas mitos, ritos, orações, uma complexa
liturgia que se aprende nos terreiros; não só as fórmulas de um código religioso, os padrões de
uma música e de uma dança magníficas, os segredos místicos e terapêuticos de uma notável
etnobotânica, os procedimentos de uma culinária sagrada, o jogo dos símbolos que inscrevem
valores no corpo através de sutis paramentos; não só uma estética vivificadora, embebida de amor
pela riqueza da criação; nem só um cálido apreço pela vida. Nos terreiros, um homem negro, uma
mulher negra, reencontra uma história que lhe foi tirada, reconquista seus ancestrais, reinventa-se
o tempo perdido, vive tradições que o referenciam; qualquer homem, qualquer mulher, assim
acolhido no seio dos antepassados africanos (e caboclos), aprende uma fraternidade que
ultrapassa todos os limites de cor e classe; aprende a amar sua origem e nela, em seu horizonte,
sentir o divino. Ganha respeito por si mesmo e pelos outros.
O ataque aos cultos afro-brasileiros compromete estas conquistas. Reativa o racismo. Traz
consigo uma ameaça de desagregação, de incremento da violência. Mas não atinge apenas suas
vítimas diretas. O progresso da intolerância é um surto de barbárie que pode destruir um país e as
instituições democráticas construídas através de muita luta.
Asè Camaradas!

