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AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

LÍNGUA PORTUGUESA
Muitas palavras usadas no nosso dia-a-dia
têm em origem nas línguas bantas, faladas
por povos da atual Angola, como umbundo
(das montanhas centrais), quimbundo (da
região onde fica Luanda) e o quicongo, do
norte do país, onde fica Cabinda, e falada
no antigo Reino do Congo

CULINÁRIA
As ofertas de comida para os orixás do candomblé
acabram gerando pratos que caíram no gosto
popular e, somados à cultura indígena e européia,
contribuíram para criar a culinária rica e variada que
caracteriza o Brasil. Os pratos preferidos dos orixás:

Vem do quimbundo
muleke: “garoto,
filho pequeno”

Em umbundo, okamundongo
quer dizer “rato”;
kamundongo, em
quimbundo, é o “indivíduo
civilizado, citadino”

Do quicongo: Kende é o
pudim de mandioca ou
milho fresco, foi
aportuguesado para
“quendinho” e quindim

Mo-le-que

Ca-mun-don-go

Do quimbundo kitanda: “feira”
kitânda “estrado de bordão
entrelaçado que servia de colchão”

Qui-tan-da

Quin-dim

Influência no cotidiano
Apesar da discriminação, as tradições afro-brasileiras plantaram suas raízes
na cultura brasileira. Parte delas, disseminada com a ajuda do candomblé
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RÉVEILLON
O calendário de
festas também é
profundamente
marcado pelas tradições
afro. O mundialmente
famoso réveillon na praia
de Copacabana começou
com as homenagens dos grupos de
umbanda e candomblé a Iemanjá. Até
hoje, mesmo se tornando uma festa
turística, as pessoas mantêm o
costume de usar branco e levar
flores para o mar

Oxossi
A comida é o axoxô: milho vermelho cozido
enfeitado com lascas de coco

Iansã
Acarajé

Ossaim
Milho vermelho

Logun Edé
Milho vermelho e feijão fradinho

Ewa
Feijão fradinho temperado no azeite doce

Oxumaré
Ebô, milho branco cozido

Iemanjá
Dibô (canjica cozida temperada com azeite
doce, camarão seco e cebola ralada)

Oxum
Feijão fradinho cozido temperado no azeite
doce com cebola ralada e camarão seco

Obá
Acará (massa com feijão fradinho enrolado
em folha de bananeira) e amalá (quiabo
cortado em miúdo cozido e temperado com
dendê, cebola ralada e camarão seco de
Xangô)

Xangô
Amalá ou o ajabó (quiabo batido com a
mão com azeite doce e mel de abelha

Oxalá
Canjica branca ou ebô

Ogum
Inhame

Exu
Farofa de dendê com bife acebolado por
cima

Nanã
Feijão roxinho temperado azeite doce e
cebola ralada

CARNAVAL
O Carnaval brasileiro também não
seria o mesmo sem o samba, que
tem sua origem nos toques dos
candomblés principalmente das
nações de Angola, e sem a
tradicionalíssima ala das baianas.
A folia baiana também é herdada
das manifestações culturais
africanas, com o axé e o afoxé

GERAL

INIMIGOS DE FÉ

No trabalho, a religião é outra
Com medo de sofrer preconceito, praticantes do candomblé não revelam a crença no emprego
■ CLARISSA MONTEAGUDO
clarissa.monteagudo@extra.inf.br

■ O preconceito que deixa
marcas profundas nas crian-
ças do candomblé durante
sua vida escolar acompanha
os praticantes da religião no
mercado de trabalho. Invisí-
veis nos processos de sele-
ção, muitos se declaram “ca-
tólicos” na hora de traçar
seu perfil em entrevistas de
emprego. Ou não declaram
crença religiosa com medo
da discriminação.

O técnico em telecomuni-
cações João (nome fictício),
de 30 anos, trabalha em uma
grande empresa de telefonia
celular. Ele é um pai-de-san-
to da nação ketu, mas, no
trabalho, todos pensam que
é católico.

— É triste porque você
nunca pode dizer quem é.
Tenho medo porque o pre-
conceito é uma arma. Se
descobrem que sou um sa-
cerdote de religião afro, vão
pensar que sou do mal — de-
sabafa João.

Quem foi “descoberto”
sabe o preço da revelação re-
ligiosa. A doméstica Sandra
Maria da Cruz, de 36 anos,
foi dispensada em março
após cinco anos de trabalho
na casa de uma família de
italianos. No dia anterior à
demissão, ela conta que o
patrão a viu com suas roupas
afro, obrigatórias para quem
cumpre sua “obrigação de
sete anos”, período de retiro
espiritual, que corresponde
à maturidade religiosa no
candomblé.

— Meu patrão estava de
férias, mas a casa é monito-
rada por câmeras da Itália.
Ele já tinha me dito que
“não gostava de macumba”.
Quando voltou para o Bra-

‘ ’
O católico tem que defender
a sua liberdade religiosa

Dom Antônio Augusto
Dias Duarte
Bispo auxiliar do Rio de
Janeiro

■ Para que haja uma cul-
tura de paz é preciso que
as pessoas das diversas
religiões pensem no bem
comum da humanidade,
em tudo que é preciso
para o desenvolvimento
de uma sociedade basea-
da na justiça, na solida-
riedade, na valorização e
no respeito da dignidade
humana. Se houver um
acordo na busca desses

objetivos haverá, em di-
versas situações onde as
religiões estão presentes,
uma cultura de paz.

O católico quando está
defendendo a sua liber-
dade religiosa, ele não es-
tá defendendo uma posi-
ção unilateral, ele está
defendendo a liberdade
de todos. A defesa de li-
berdade religiosa é a ati-
tude que o católico tem
que tomar quando al-
guém ameaça sua dimen-
são ínfima: escolher a re-
ligião a seguir de acordo
com os valores ele tem.

sil, me viu com a roupa da
minha obrigação de sete
anos, e levou um susto. E me
demitiu no dia seguinte. De-
pois disso, nem pude entrar
no prédio — conta Sandra
Maria, hoje a mãe-de-santo
Mameto Monalumpanzo,
que quer dizer “mulher de
Xangô em nação Angola”.

Sonhos adiados
Por causa do desemprego,

ela teve que fechar sua casa,
em Belford Roxo, onde so-
nha instalar seu barracão, no
futuro. E deixar sua filha
com a madrinha para morar
em uma quitinete improvisa-
da, em Campo Grande. Ho-
je, vive de bicos e sonha em
reestruturar sua vida:

— Ninguém dá emprego a
quem está de preceito no
candomblé, só se pertencer à
religião. É injusto porque so-
mos iguais, trabalhamos
igual a qualquer um e somos
capazes — encerra.

SANDRA MARIA e sua filha Stephanie, de 14 anos: elas tiveram que deixar a casa depois da demissão da doméstica em março

PABLO JACOB

D

Vítimas aprendem a denunciar
■ A história de Sandra é a
mesma de tantas vítimas de
preconceito religioso. Um
roteiro comum que mistura
mágoa, indignação e a total
falta de informações sobre
como lutar por seus direitos.
Para Carlos Nicodemos, co-
ordenador jurídico de aten-
dimento às vítimas assistidas
pela Comissão de Combate
à Intolerância Religiosa,
nunca houve no Brasil estru-
turas preparadas para prote-
ger e defender quem sofreu
algum crime contra a liber-
dade de crença.

— Não há uma política de
controle de violação de Di-

reitos Humanos por intole-
rância religiosa. Agora, o
poder público começa a pen-
sar, mas por causa de um
movimento criado pela so-
ciedade civil — diz o advo-
gado, organizador-executivo
da ONG Projeto Legal.

Quem ajuda
De acordo com a ouvido-

ria da Secretaria estadual de
Assistência Social, no segun-
do semestre de 2008, foram
registradas 150 denúncias
sobre preconceito religioso.
O Disque Intolerância Reli-
giosa da secretaria (2531-
9757) dá informações às ví-

timas de intolerância e tam-
bém presta assistência.

Há diversas entidades en-
gajadas no combate à intole-
rância religiosa, entre elas o
Centro Espírita Umbandista
do Brasil e o Centro de Ar-
ticulação de Populações
Marginalizadas. A lista com-
pleta das instituições envol-
vidas consta na lista elabora-
da no Guia de Luta contra a
Intolerância Religiosa, pu-
blicana no Extra Online.

AMANHÃ, A VIOLÊNCIA AMEAÇA OS

RELIGIOSOS ❁❁

❁ Veja o espec ia l
“Inimigos de fé” e
assista aos vídeos

extraonline.com.br


