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Este trabalho parte da observação de duas festas públicas do candomblé, a 
Lavagem da Catedral Metropolitana de Campinas e a Lavagem da Capela de 
Nossa Senhora Aparecida em Carapicuíba, e como se dá  as relações dos 
adeptos com a Igreja Católica e as igrejas neopentecostais. Quando os rituais e 
as manifestações religiosas afro-brasileiras saem da esfera privada e são 
realizadas em lugares públicos, seus adeptos ficam expostas e são alvo de 
preconceitos e ataques. 
Característica da formação de identidades de povos que foram separados para 
sempre da sua terra natal, os africanos que vieram para o Brasil, ao 
atravessarem  e intersectarem as fronteiras naturais, reinterpretaram os 
elementos católicos numa cosmovisão afro-brasileira. Mesmo com a presença 
desses símbolos a relação com o catolicismo não se dá de maneira fácil. Além 
disso, observa-se que devido ao acirramento, nas últimas décadas,  dos ataques 
das igrejas neopentecostais às religiões afro-brasileiras, as cerimônias religiosas 
públicas afro-brasileiras expõe seus adeptos a diversos tipos de ofensivas, 
desde  a distribuição de panfletos aos participantes, sermões proselitistas, 
ofensas verbais até a tentativa de interrupção à força dos ritos. 
No entanto, o momento histórico marca a necessidade  das religiões afro-
brasileiras de criar estratégias de sobrevivência frente às condições adversas. 
Assim, podemos pensar que a iniciativa de colocar o candomblé nas ruas, pode 



ser traduzida como uma atitude de resistência às perseguições que sofreu e que 
vem sofrendo desde seus primórdios. A visibilidade  que o evento proporciona 
às religiões e à cultura afro-brasileiras, é uma forma de se posicionar 
politicamente perante as instituições e a sociedade. 

Palavras Chaves: Religiões afro-brasileiras, intolerância religiosa, identidade, 
hibridações, conflitos. 

Introdução 
Desde os primeiros contatos com os europeus, as divindades africanas foram 
associadas a demônios, e seus sacerdotes, a ministros de Satanás.No século 
XVII Cavazzi1(1965), sobre os diversos tipos de sacerdotes que existiam na 
África Central, narrou: 

Chama-se vulgarmente nganga-itiqui aquele que, com 
autoridade de ministro de Satanás recebe as ofertas e as vítimas 
das mãos dos oferentes e as coloca sobre os altares, perante as 
estátuas dos ídolos. Muitas destas estátuas têm feições de 
homens ou de mulheres; outras de animais, feras, monstros e 
demónios, conforme o diferente costume de cada província, 
população ou comunidade. 

 
A Igreja estava preocupada com a conversão, por isso constantemente, cartas 
eram  escritas para Roma relatando o processo de conversão dos africanos. 
Cavazzi (1965, p.102) escrevia: 

Esta é a escola dos ministros de Satanás , que têm muitos outros 
discípulos mais sujos , mais ocultos e de pouca ou nenhuma 
consideração, os quais, conforme a diversidade dos seus 
encargos, vagueando por toda parte, alimentam a perfídia, 
semeiam erros e contaminam os rebanhos cristãos récem-
constituídos.  Eles é que limitam o fruto de nossas diligências , 
e contra eles é que precisamos de empregar toda vigilância e 
todo trabalho. Com efeito , não ficando completamente apagada 
a inclinação destes povos para as cerimónias supersticiosas, 
facilmente se deixam seduzir e voltam a recair, mais por 
ignorância  e deficiência de instrução que por maldade. 
É muito necessária esta advertência para qualquer missionário, 
pois descobri que muitos depois de recebido o santo baptismo , 
continuavam a viver como dantes, não tendo escrúpulo nenhum 
de certas ações certamente diabólicas e condenáveis. 
 

Certamente, não se tratava de ministros de satanás tampouco mera superstição 
diabólica, ou  feitiçaria. Eram rituais que serviam para lidar com as doenças e 
com os conflitos sociais. Vale notar que, além da hegemonia católica no mundo 
religioso africano, as tradições religiosas locais (tradicionais) africanas também 

                                                             
1  P.e João António Cavazzi de Montecúccolo (b. 1621) foi um padre italiano que 1654-
1667 se juntou à missão dos Capuchinhos, no que é hoje o norte de Angola, e depois de uma 
visita à Europa, retornou a Angola, nomeadamente o Reino do Kongo, onde permaneceu de 
1672-1677. Morreu em Génova em 1678 

 



sofreram ameaças de outros grupos religiosos, como os muçulmanos, judeus, 
anglicanos e luteranos (SWEET, 2007). 

Com o advento da escravatura tanto os africanos trazidos para o Brasil 
continuaram a recorrer aos rituais baseados em suas crenças, como também os 
cristãos continuaram a demonizar seus deuses e crenças.  Durante o Brasil 
colonial as manifestações religiosas afro brasileiras  sofreram repressões tanto 
pela inquisição quanto pela polícia. Qualificadas como feitiçaria as religiões afro-
brasileiras eram desqualificadas e levaram muitos adeptos e sacerdotes para a 
prisão.. 

O aumento da população escrava e de libertos estimulava a repressão, e 
qualquer ritual comunitário afro-brasileiro invariavelmente exigia uma legislação.  
Foi a partir do código penal republicano de 1890 que práticas qualificadas como 
feitiçaria, curandeirismo e espiritismo passaram a se enquadrar como crimes e 
se tornaram passíveis de penas (NEGRÃO, 1996). 

No final do século XIX, em São Paulo, a intolerância contra as manifestações 
culturais afro-brasileiras acompanhou as transformações urbanas da cidade. 
Para as elites, a presença das populações de negros cativos e forros no centro 
da cidade assumia a conotação de agitação.  

Segundo a análise de Koguruma ( 2001, p.76): 
 
Tratava-se de um confronto entre a “civilização” e a “barbárie”, 
isto é, de uma multiplicidade de tensões e conflitos entre os 
“ilustrados” e “refinados” membros das elites dominantes, 
sincronizados com o processo da burguesia d’além mar, e uma 
enorme massa de gente “ignorante” e “mestiça”. Os ex-escravos, 
mulatos, brancos nacionais, caipiras, imigrantes empobrecidos, 
pedintes, bêbados, prostitutas, indigentes, enfim, os pobres, que 
lutavam por sua sobrevivência nas fímbrias do sistema. 
“Selvagens” e “atrasados” porque não enquadrados aos padrões 
do universo de valores burgueses, à visão de mundo das elites 
dominantes. 

 
A coerção às manifestações culturais afro-brasileiras relacionava-se com o 
crescimento desordenado de São Paulo. As grandes transformações da cidade 
vieram acompanhadas pela ideia de disciplinar e controlar a população, que se 
tornava muito diversificada. A política migratória do Estado brasileiro trouxe 
muitos imigrantes europeus, de modo que, num curto espaço de tempo, a cidade 
teve um grande crescimento demográfico.  Dessa forma, a repressão aos cultos 
afro-brasileiros tinha muito a ver com o processo civilizador e  adequação dos 
indivíduos na ordem vigente resultando em várias tentativas de dominação. 
As práticas religiosas dos negros e mestiços, frequentadas por diversos setores 
da população paulistana no final do século XIX e nos primeiros anos do século 
XX, deram subsídios para a instalação e estabilização da umbanda em São 
Paulo. A partir de 1929, a umbanda já aparecia nos noticiários dos jornais, 
representada por entidades organizadas, e, segundo Negrão, sob o “disfarce” de 
nomes espíritas e de Jesus Cristo.  



A repressão às práticas mágico-religiosas, que no final do século XIX era forte, 
continuou após 1930. “Mais do que isso se tornou mais intensa e, no caso dos 
cultos afro-brasileiros tornou-se mais específica” (NEGRÃO, 1996, p. 69). No 
Estado Novo, a repressão no campo religioso foi, em todo o Brasil, mais voltada 
às religiões afro-brasileiras.  
O kardecismo deixou de pertencer ao rol dos cultos criminalizados, e as religiões 
afro-brasileiras passaram a ser explicitamente criminalizadas. O “baixo 
espiritismo”, como eram qualificadas as religiões afro-brasileiras, frequentado 
pelos negros e os mais pobres, se contrapôs ao kardecismo, considerado como 
“alto espiritismo”, que, embora enfrentasse resistência da Igreja Católica, tornou-
se uma religião respeitável, frequentada por uma classe média branca e cristã.  

 
Enquanto o “alto Espiritismo” dava passos firmes e seguros no 
sentido de sua completa legitimação, sob o rótulo de “falso”, 
“suposto” ou “baixo” Espiritismo estavam agrupados os cultos de 
raízes africanas – as macumbas, os canjerês e os candomblés 
citados pelos repórteres – cultivados por negros, mulatos e 
mesmo brancos de classes subalternas, objetos de intensa 
repressão (NEGRÃO, 1996, p.73). 
 

A campanha contra as religiões afro-brasileiras foi, segundo Negrão, muito 
intensa entre 1936 e 19402. A partir de 1940, a repressão continuou, embora os 
noticiários não mais se ativessem aos “macumbeiros”, talvez pelo maior 
interesse por notícias sobre a Segunda Grande Guerra. Na década de 1950, a 
umbanda, que surgira em 1920 no do Rio de Janeiro, tomou força em São Paulo, 
onde encontrou terreno fértil e propício para seu crescimento. 

A cidade de São Paulo, nos anos de 1950, contava com 3,5 milhões de 
habitantes, e desenvolvera um dinamismo econômico que, impulsionado pelo 
crescimento do setor industrial, atraía correntes migratórias principalmente do 
Nordeste. A migração inter-regional foi, em grande parte, responsável pelo 
aumento da população. Era o momento em que o Brasil se modernizava e o 
parque industrial de São Paulo estava em plena expansão. Foi uma época em 
que “a adesão, a filiação, as crenças e as práticas religiosas tornam-se uma 
questão de opção pessoal consciente, voluntária e deliberada. Fenômeno que 
contribuiu para legitimar e dinamizar o trânsito religioso no país” (MARIANO, 
2011, p. 247). 

O trânsito religioso proporcionou mudanças no quadro das religiões brasileiras. 
O Brasil deixou de ser um país unicamente católico, pois a concorrência religiosa 
acarretou o crescimento dos pentecostais e dos umbandistas, nas classes 
populares, e dos espíritas, nas classes médias. No campo competitivo das 
religiões, a Igreja Católica criou o Secretariado Nacional para a Defesa da Fé, 

                                                             
2  No período de 1929 a 1944, os registros jornalísticos mostraram, segundo Negrão, que 
: “Das 86 notícias conseguidas para o período, 79 são policiais, envolvendo atividades 
repressivas, prisões de pais-de-santo, ou curandeiros e de seus adeptos ou cliente, apreensão 
de objetos rituais ou de remédios populares, instalação de inquéritos ou de processos.(...) 63 
registros ou 73,2% do total, referiam-se claramente a práticas ou cultos de raiz africana(...) ( 
Negrão,1996, p. 71) 



que operaria contra as “falsas religiões e as falsas ideias” com o intuito de frear 
a imoralidade. Ao mesmo tempo, o pentecostalismo questionava a hegemonia 
do catolicismo em relação ao Estado e à nacionalidade brasileira.  
Isso rompeu, segundo Mariano, 

com o modelo hegemônico de relação inter-religiosa que 
prevaleceu no país até meados do século XX: o sincrético 
hierárquico. Esse modelo combinava uma “relação [de pertença 
religiosa] não-exclusiva com a aceitação da hegemonia 
institucional católica”, que tolerava as demais como satélites ao 
seu redor, nos termos de Paul Freston.(1993, p.6)  O modelo 
pluralista difere radicalmente do sincrético hierárquico, por ser 
composto de “várias opções em pugna” e ter como motor a 
disputa por mercado. (MARIANO, 2011, p. 248).  

Na disputa pelo mercado de bens simbólicos, a umbanda procurava se firmar na 
cidade, e passou a se organizar em federações e associações contra a 
perseguição policial, da Igreja Católica e os noticiários pejorativos dos jornais. A 
partir de 1964, as festas umbandistas passaram a ser incluídas nos calendários 
turísticos regionais (NEGRÃO, 1996), demonstrando certo arrefecimento das 
forças contrárias à sua instituição. 
Foi também em meados da década de 1960 e início de 1970, num contexto social 
em que a dinâmica capitalista coordenava as relações sociais, que surgiram os 
“novos” candomblés em São Paulo.  
"No Brasil a partir da segunda metade do século XX a vida religiosa mudou e 
tem mudado em um grau, uma extensão e uma velocidade nunca dantes visto 
em nossa história" (PIERUCCI;PRANDI, 1996,p.9) 
Houve uma expansão do pentecostalismo, do Kardecismo,  e da Umbanda em 
relação a um declínio do catolicismo até então religião dominante. O panorama 
religioso brasileiro mudou e tem mudado, com a laicização dos valores da vida 
e novas adesões a outras religiões. 
 A concorrência religiosa no Brasil se acirra a partir dos anos 1980.  A Igreja 
católica através dos carismáticos procura enfrentar a expansão pentecostal. A 
televisão entra nesta disputa, e a Igreja católica expande o numero de canais 
televisivos vinculados a ela, para enfrentar a supremacia pentecostal nos meios 
de comunicação.  
Ao mesmo tempo, os evangélicos, encabeçados pelos pentecostais, entram para 
a política. Mariano (2011, p. 238-258)  escreve:  

Os pentecostais abandonaram sua tradicional auto-exclusão da 
política partidária, justificando seu inusitado ativismo político – 
antes proibitivo, porque tido como mundano e diabólico – com a 
alegação de que urgia defender seus interesses institucionais e 
seus valores morais contra seus adversários católicos, 
homossexuais, “macumbeiros” e feministas na elaboração da 
carta magna. A partir daí, sob o lema de ‘irmão vota em irmão’, 
[...] mais que duplicaram o tamanho de sua bancada parlamentar 
– alcançando a cifra de 71 deputados federais e três senadores 
na eleição de 2010. Promoveram, além disso, a 
confessionalização da política partidária (Machado, 2006) e até 



criaram partidos próprios, como o Partido Republicano Brasileiro 
(PRB), comandado pela Igreja Universal do Reino de Deus. 

Do final do século XX às primeiras décadas do século XXI, os ataques às 
religiões afro-brasileiras que se resumiam a episódios sem grande repercussão, 
conforme Silva (2007, p.10)  

avolumaram-se e saíram da esfera cotidiana para ganhar 
visibilidade pública." Esses ataques são efetivados, 
principalmente  pelas igrejas "neopentecostais", mas  Silva 
escreve que "podemos incluir nesse processo também algumas 
igrejas mais antigas, as quais, talvez por influência das mais 
recentes, estão adotando posições cada vez menos tolerantes 
em relação às religiões afro-brasileiras. 

 

Nas Lavagens da Catredal Metropolitana da Campinas como  da 

capelinha de Nossa Senhora Aparecida em Carapicuíba revelaram a relação do 

candomblé com a cidade, com a comunidade de adeptos católicos, com as 

religiões neopentecostais, com a igreja católica, entre outras relações que 

desvendam tanto a história das cidades quanto a do candomblé, mostrando 

como ele é hoje  visto pela sociedade. 

 

As lavagens  

As comemorações de rua do candomblé paulista diferem das realizadas dentro 
dos terreiros. Isto é, na Lavagem de igrejas, o corpo litúrgico do candomblé, ao 
sair do espaço sagrado do terreiro e tomar as ruas, onde o modo de ser é 
profano, não há manifestação dos inquices nem dos orixás. Entretanto, a festa é 
realizada ao som dos tambores e das cantigas do candomblé que são 
normalmente tocadas e cantadas nas quizombas3. Na Lavagem, é identificável 
uma mistura de elementos católicos e religiosos afro-brasileiros, que é resultado 
da “tradução” característica das “formações de identidade que atravessaram e 
intersectaram as fronteiras naturais, composta por pessoas que foram dispersas 
para sempre de sua terra natal” (HALL, 2004, p. 88). Nesse contexto, a fusão de 
diferentes culturas mostrou-se como uma poderosa fonte criativa para o 
candomblé. 

Assim, os santos, da mesma forma que os inquices e os orixás, são fontes de 
veneração e respeito pelos adeptos do candomblé, que os colocam em pé de 
igualdade segundo suas forças “sobrenaturais”. Não que o encontro das culturas 
de herança africana e a cultura do senhor branco colonizador não tenha sido 
permeado pelo poder e a força do dominante. Porém, não podemos deixar de 

                                                             
3  Quizomba: a festa do candomblé angola referente às iniciações, às confirmações de 
filhos e filhas de santo, e às louvações aos inquices.  



constatar que desse encontro resultou a fusão entre tradições culturais 
diferentes, que produziu uma nova forma de cultura.  
As lavagens de igrejas chamam a atenção pois, ao sair do barracão, da 
peri feria, tornar o candomblé visível  e ser reconhecido como 
religioso, é sair do âmbito da magia e ir para o da religião, é deixar  
de ser fei t iceiro, charlatão para se tornar sacerdote (PREVITALLI,  
2008). No entanto, quando as atividades rel i giosas afro-brasileiras 
são real izadas em lugares públ icos, os adeptos ficam mais expostos 
e por isso têm que dialogar com di ferentes posturas rel igiosas. 
Detentoras de um passado de perseguições, e, que persistem até 
hoje, o diálogo nem sempre é fáci l  pois o lugar que cada um ocupa 
na sociedade desnuda preconceitos e poderes.  

No entanto não podemos pensar que as perseguições do presente 
têm o mesmo sentido das do passado. Sabemos que o catol icismo e  
o Estado desde o Brasil  colônia perseguiram as rel igiões de origens 
africanas. Hoje em dia, embora haja na igreja catól ica a missa 
"incul turada" (muito polêmica entre os sacerdotes católicos), 
popularmente conhecida como missa afro, não signi fica que as 
religiões afro-brasileiras atingiram algum status no seio da igreja 
catól ica, nem que haja aceitação dessa manifestação rel igiosa entre 
os catól icos. Ainda há muito preconceito e discriminação, como os 
que surgiram nas lavagens observadas neste trabalho.  

A questão mais polêmica que, atualmente, envolve a intolerân cia 
religiosa, preconceito e discriminação,  está relacionada aos 
ataques "neopentecostais" que,   como pode ser constado nas 
mídias, t iveram um acirramento nas três ul timas décadas. Embora,  
nas Lavagens de igrejas observadas, não houve nenhum ataque que 
envolvesse embates físicos, reuniões de grupos de crentes com 
bíbl ias na mão e gri tando por Jesus são, organizadas próximo a 
praça onde acontece a Lavagem de Campinas, por onde a comitiva 
de rel igiosos afro-brasileiros passam.Também presenciei  
distr ibuição de panfletos neopentecostais durante os festejos. Um 
fato a ser notado é que  a iniciativa da Lavagem de Campinas surgiu 
a parti r de um ato de preconceito contra mãe Dango, uma das 
protagonistas da festa. Em Carapicuíba, o pai de santo que realizou 
a Lavagem contou em sua entrevista as di f iculdades em l idar com 
os vizinhos do terreiro que são segundo ele, na maioria "crentes", 
além de que contamos mais de 30 igrejas organizadas em pequenos 
locais, como garagens, na avenida por onde a comitiva passou para 
chegar à Capela. 

Para esse trabalho foram observadas duas lavagens de Igrejas, uma em 
Campinas outra em Carapicuíba e que fizeram parte dos trabalhos de campo 
realizados no meu mestrado e no doutorado, consecutivamente. 

As Lavagens  
 



O interesse de mãe Dango em real izar a Lavagem de Campinas 
começou quando ela sofreu um ato de preconceito ao candomblé 
que fora cometido contra ela na mesma praça onde hoje é real izada 
a festa.  

 Mameto Dangoroméia  conta:  

 Eu era conserva4, na época chamada laranjinha5. 
Aí eu me iniciei. . .  Eu t inha um uniforme, mas t inha que 
pôr branco por baixo. Eu punha meus mijeloguns6...  os 
meus f ios de contas e o ojá7 na cabeça, porque eu 
estava careca e punha meu chapeuzinho por cima, e ia  
trabalhar. Um dia eu ali varrendo, tomei um tamanho  
tapa no bumbum, que eu caí em cima do engraxate. 
Esse homem disse assim: Sua feit iceira, isso, aquilo e 
me xingou de outros nomes. Eu caí e ele correu (. . .) A í 
eu comecei a chorar, f iquei tão nervosa e olhei assim 
na igreja, e aí eu falei:  Olha, minha san ta Nossa 
Senhora da Conceição, a senhora me viu em perigo...  
Se a Senhora é de verdade...  Se a Senhora representa 
a Iemanjá de nossa religião...  naquela época não 
conhecia Caiá8...  Eu vou entrar aí (referia -se a lavar o 
adro da igreja). Essa é a única coisa que eu falo pra 
Senhora. Porque esse mistério desse preconceito tem 
que acabar. Campinas foi a últ ima que aderiu à 
abolição...  E continuei varrendo. Tinha que 
trabalhar.”(mameto Dangoroméia).(PREVITALLI, 2008, 
p. 116) 

Isso aconteceu há 30 anos,  

Naquele momento, a mãe-de-santo, além de mulher,  
pobre, negra, era também a feit iceira aglutinando toda 
uma gama de atributos pejorat ivos outorgados pela 
sociedade branca, cristã e masculina representada 
pelo homem que a agredira na praça. (PREVITALLI,  
2008, p.116) 

As mães de santo, foram conversar com a imprensa porque 
precisavam de apoio. Segundo mãe Dango não foi um diálogo, mas 
um debate, “o jornal ista retrucava, porque... Cidade das 

                                                             
4  Funcionária da limpeza pública que conserva limpas as ruas da cidade. 

5  Funcionária da limpeza pública que, por vestir uniforme cor de laranja, era chamada de 
laranjinha. 

6  Corruptela da palavra de origem ioruba merindelogum que significa dezesseis e que no 
candomblé são dezesseis longos fios de contas fechados por uma pedra maior chamada firma 
e que tem a cor representativa do orixá ou inquice correspondente. 

7   Faixa de pano usada para diversos fins litúrgicos e rituais no candomblé e em cultos a ele 
associados. 

8  Caiá- inquice correspondente ao orixá Iemanjá. 



andorinhas... é, é, como é que se fala? invadida por fei ticeiros 
baianos, mineiros... Ah menina, foi  uma luta.”  

Como diz o di tado popular, "a praça é do povo", mesmo assim 
tiveram que pedir autorização da prefei tura e do Bispo, pois para 
dançar condomblé em  praça "públ ica" só com o aval do governo e 
da Igreja, afinal  a escadarias são da Catedral  católica. Mãe Dango 
contou que:  

Eu fui falar com ele (Don. Gilberto) e ele me 
questionou muito. Falou que eu estava misturando a 
igreja dele com aquela história de "Santos", que todo 
mundo bebia, que todo mundo quebrava garrafa. 
Falava  da festa de Iemanjá ,  né!?  
Aí falei pra ele que não era nada daquilo, que a gente 
não ia incorporar na f rente da igreja dele. O papo 
demorou mais ou menos umas duas horas até quand o 
ele disse assim: Olha, e se a Senhora for proibida de 
fazer? Eu disse: Olha, vai ser dif íci l o senhor me 
proibir,  sabe por quê? Se o senhor for pôr guarda lá, 
nós vamos levar uma torcida. Aí vai ter  uma torcida  
para o senhor e uma para mim. Porque um terço da sua 
população católica vai ao meu candomblé.  
Eu já sou mulher, negra e do candomblé, não vai afetar 
minha moral.  Que moral se dá para isso? A sociedade 
não dá moral mesmo..Agora, o senhor já pensou 
metade da torcida do senhor e outra metade minha? Ai  
ele deu aquela risada e falou: A senhora quer saber de 
uma coisa? Faça.  

O bispo recuou perante os argumentos da mãe de santo e passaram 
a discuti r sobre o dia em que seriam real izados festejos afro -
brasileiros. As mães de santo pensavam em fazer em Janei ro por 
causa da festa de Oxalá e da lembrança da festa do Bom Fim de 
Salvador, mas o bispo por meios hábeis sugeriu que fosse fei ta no 
sábado de Aleluia. Vale notar que no sábado de aleluia as portas da 
igreja estão fechadas, além de que é o dia de malhar o Judas. Assim 
parece que tudo ficou no seu lugar , os pagãos do lado de fora e o 
que é sagrado para Igreja, encerrado e resguardado. Assim, nada 
se mistura. 
A primeira Lavagem aconteceu no sábado de aleluia de 1985.  
Nesses 30 anos a festa acabou por agregar várias manifestações 
cul turais afro brasileiras tais como o Jongo, o samba de roda 
paulista, a capoeira entre outros.  
Nos vários anos que fui  ver a Lavagem, presencie na hora da 
Lavagem,alguns poucos evangél icos com bíbl ia na mão gri tando por 
Jesus e distr ibuindo panfletos. Um grupo, todos os anos se reúne 
numa praça anterior à praça da Catedral  de Campinas por onde a 
comitiva de adeptos vestidos de branco passam para chegar à 
Catedral . No entanto o pol iciamento é forte e a prefei tura dá todos 
os aparatos necessários para a real ização dos festejos sem 
incidentes maiores.  



Outra Lque foi  observada foi  realizada em Carapicuíba na Capela de 
Nossa Senhora Aparecida, porém até chegar à essa capela 
aconteceram muitos problemas com a comunidade catól ica.   

 
Negros e italianos - um embate entre religiosos afro-brasileiros 
e católicos. 
  
O pai de santo que organizou a Lavagem, Nzazi9 Ankembo, tem uma ligação 
com o catolicismo, pois participa das missas afros realizadas na igreja de São 
Pedro. Assim, os integrantes do rito afro-brasileiro por participarem das missas 
afros e desejarem fazer a Lavagem, certamente, crêem tanto nos santos 
católicos quanto nos inquices e orixás. 
No entanto, essa forma de pensar era muito diferente na comunidade católica 
italiana, que não aceitou que a Lavagem acontecesse em frente da igreja de São 
Pedro.10 Conhecido do pároco e parceiro na realização de missas afros, o pai 
de santo foi procurá-lo para conversar sobre a intenção de realizar a Lavagem 
das escadarias da igreja. O padre foi gentil, e aceitou a proposta do pai de santo.  
Depois desse aceite, no entanto, o pároco sofreu pressão dos fiéis. A 
comunidade italiana protestou e foi contra a Lavagem. O pároco ficou numa 
situação difícil, pois a comunidade, inconformada com a possibilidade de a 
Lavagem acontecer em frente à praça da igreja, o denunciou à CNBB. A igreja 
não era lugar de festa de preto, afinal, “o negro sempre teve o seu lugar lá no 
terreiro”11 (BERNARDO, 1998, p. 158).O pai de santo nos contou:  

A discriminação é muito grande. O padre Mauro é muito legal... 
nós chegamos a fazer muita coisa juntos, mas não deu para 
fazer a Lavagem. Ela (a igreja) fica numa comunidade de 
italianos... a comunidade até chegou a denunciar o padre na 
CNBB. (Pai Nzazi Ankembo) 
 

Bernardo (1998, p.133), ao estudar a memória dos negros e italianos em São 
Paulo, escreveu que a memória dos velhos negros a respeito da religião católica 
é 

 
sobretudo de discriminação. Em relação a essa modalidade 
religiosa, a memória da discriminação aparece com maior 
intensidade, talvez porque as expectativas em relação ao 

                                                             
9  Nzazi (Zazi): é uma divindade do panteão do candomblé angola que é associado aos 
raios e ao trovão. Encontramos outra grafia para o nome desta divindade, que é Zaze. 

10  Essa igreja foi construída por volta dos anos de 1970, em função da festa de São Pedro, 
que é o padroeiro da cidade. Disponível em: 

 0<http://187.17.112.116/carapicuiba.sp/secretarianoticias.php?id_secretaria=5&id_notici
a=727>. Acesso em: 7 de novembro de 2011 

11  A igreja da Achiropita, que é frequentada pela comunidade negra, segundo Bernardo, 
“não é somente outra religião; é uma religião de negros; e não é uma igreja qualquer; é a igreja 
da Achiropita. O conflito existe e parece que, em termos concretos, encontra-se latente” 
(BERNARDO, 1998, p. 158). 



catolicismo fossem justamente opostas. Em outras palavras, os 
negros esperavam da igreja um tratamento igualitário. 
 

Quando a questão é intolerância religiosa, vale novamente relembrar que as 
religiões afro-brasileiras foram perseguidas pela igreja católica ao longo dos 
séculos. Nos últimos anos, temos presenciado o aparecimento de missas afros, 
onde são utilizadas roupas africanas e certos rituais estilizados do candomblé. 
Todavia, nem sempre são aceitas pela comunidade católica, gerando muitas 
discórdias e até mesmo o afastamento de alguns padres. 
A aceitação de elementos da cultura afro-brasileira e do candomblé nas missas 
não é uma tarefa fácil. Para isso, há de se compreender as identidades culturais 
como não sendo fixas. Elas transitam entre diferentes posições, e isso muitas 
vezes os adeptos católicos não as assimilam, pois pensam as identidades 
culturais fixas, e não querem religião de preto maculando seus ritos católicos. 
O pai de santo traduziu esse preconceito quando disse: “Eles não querem a 
gente lá. Os macumbeiros que fiquem nos terreiros”.  Assim, mesmo que o 
candomblé não tenha mais exclusivamente negros, é uma religião de origem 
negra, então sofre preconceito de cunho racial por ser um elemento da cultura 
afro-brasileira. 
Em outro sentido, podemos também pensar as missas afros como resultado da 
emergência do “sujeito fragmentado”, motivado pelas “identidades abertas, 
contraditórias, inacabadas, fragmentadas do sujeito pós-moderno” (HALL, 2004, 
p. 46). Dessa forma, sujeitos de tradições religiosas diferentes podem ser 
agregados às missas afros, tais como os adeptos do candomblé, que retiram 
seus recursos de diferentes tradições culturais. 
A assimilação de elementos religiosos afro-brasileiros nas missas não significa 
que a comunidade católica aceite o candomblé, sendo muito mais uma atitude 
da Igreja que tem a ver com a disputa pelo mercado de bens simbólicos do que 
a aprovação da cosmogonia do candomblé.12 Tanto é que a celebração é 
realizada em território católico, a igreja. Percebe-se, assim, com quem ainda está 
o poder. 
Além da relação do candomblé com a igreja e com os italianos católicos, ainda 
posso perguntar: Que outras relações a ocorrência da Lavagem transmite?  Para 
obtermos uma resposta, devemos olhar o fenômeno por outros ângulos, pois as 
Lavagens de igrejas podem conter significados de caráter político. 
Uma primeira implicação é que, devido ao momento histórico, o candomblé, ao 
se mostrar em espaço público, pode estar afirmando sua resistência às 
perseguições que sofreu e que vem sofrendo desde seus primórdios. Na avenida 
por onde passaria o cortejo da Lavagem, contamos, na época, cerca de vinte 
igrejas neopentecostais. Isso foi contabilizado da entrada do terreiro até o início 
da rua onde foi realizada a Lavagem, que tinha por volta de 3 km. A maior parte 
delas, instaladas em garagens e pequenos locais de comércio.  
Sobre esse fato vale uma notificação, pois nos últimos vinte anos houve um 
acirramento dos ataques das igrejas neopentecostais contra as religiões afro-
                                                             
12  De acordo com a pesquisa de Bernardo, “a partir da década de 60, com o Vaticano II, a 
Igreja Católica passou a reconhecer as religiões afro-brasileiras como religiões [...]. Todavia, a 
aceitação atual por parte da Igreja Católica das religiões afro-brasileiras não assegura que os 
velhos descendentes de italianos também as aceitem” (BERNARDO, 1998, p. 157).  



brasileiras. Conforme Silva, “os casos de intolerância, antes apenas episódicos 
e sem grandes repercussões, hoje se avolumaram e saíram da esfera das 
relações cotidianas menos visíveis para ganhar visibilidade pública, conforme 
atestam as frequentes notícias de jornais que os registram em inúmeros pontos 
do Brasil” (SILVA, 2007, p. 10). 
A intolerância religiosa está presente tanto nas igrejas neopentecostais quanto 
na comunidade católica dos descendentes de italianos, de forma que podemos 
pensar que a iniciativa de colocar o candomblé nas ruas de Carapicuíba assim 
como nas de Campinas, pode ser traduzida como uma atitude de resistência à 
intolerância religiosa. 
 Pai Nzazi, ao contar sobre sua convivência com a vizinhança “crente”, revela o 
embate entre estas duas modalidades religiosas:  

 
Os daqui chamaram polícia para mim várias vezes. Faziam 
aquele fuzuê. Mas, como eles viram que eu não sou um Zé 
ninguém... Ele parou. Mas, se eu tivesse baixado a cabeça, tinha 
me comido vivo. Hoje nós temos a lei do psiu aqui na cidade. Eu 
tenho uma boa relação com o capitão Diniz aqui na cidade... E 
uma das coisas que eu consegui segurar foi a questão dos 
toques, principalmente para quem toca à noite. Mas a gente tem 
que ser aberto, fazer política. Eu entrei para a política, porque 
sem a política você não faz nada. Porque desde a hora que você 
nasce até a hora que você morre, tudo é política. Você faz 
política até dentro de casa, com os filhos, negociando... 
 

As Lavagem podem, então, ser pensadas como uma atitude política contra a 
intolerância religiosa e o racismo, uma vez que a visibilidade da cultura afro-
brasileira que o evento proporciona é uma forma de se posicionar politicamente 
perante as instituições e a sociedade. 
Em Campinas mãe Dango está envolvida com diversos grupos que atuam na 
política da cidade em prol dos interesses das religiões afro-brasileiras, da mulher 
negra, do jovem negro, etc.. Em Carapicuíba, pai Nzazi também  aproveitou o 
momento de abertura política, em que há possibilidade de conversar com o 
governo da cidade, para propor a Lavagem: “Aí surgiu da gente fazer a Lavagem, 
já que a gente está com espaço no governo... a gente tem que pegar tudo que o 
que der para pegar. Era para as pessoas começarem a ver a religião com outros 
olhos.” 
No cortejo da Lavagem havia a presença de diferentes elementos da cultura afro-
brasileira. Além dos pais, mães e filhos de santo, havia integrantes da ala das 
baianas da escola de samba Unidos da Casa Verde e o afoxé Filhos da Coroa 
de Dadá. Essa composição peculiar do cortejo vincula-se à relação que o povo 
do santo estabelece com outros grupos, por compartilhamento de determinados 
códigos. 
 
Tanto as escolas de samba quanto os afoxés são muitas vezes organizados por 
gente do santo, como, por exemplo, o que estava no cortejo. Assim, há uma 
tendência da Lavagem de igrejas pelo candomblé de aglutinar outras 
manifestações afro-brasileiras. Essas ocasiões são momentos propícios para 
que elementos da cultura afro-brasileira se mostrem em público, onde são muitas 



vezes segregados, além de ter a oportunidade de tornar manifestas as 
reivindicações desta população. 
Dessa forma, a Lavagem de Carapicuíba, composta por elementos diversos da 
cultura afro-brasileira, proibida de ser realizada em frente à igreja de São Pedro, 
foi transferida para as escadas da capela de Nossa Senhora Aparecida. 

A Igrejinha sem preconceito 
 
A história da capela de Nossa Senhora Aparecida começa com uma senhora 
chamada Maria Antunes, umbandista que havia feito uma promessa de construir 
uma igreja para Nossa Senhora Aparecida. Souza relata que Maria Antunes 
também era conhecida como “Maria do Vô”, e construiu a igrejinha “na década 
de 70 como réplica da Igreja do Bom Jesus do Bonfim das Águas Vermelhas, 
fundada na cidade de Sorocaba em 1906, pelo ex-escravo João de Camargo 
com quem Dona Maria teve contato” (SOUZA, 2010, p. 28). 
A história revelada pela filha de Dona Maria conta que Vô Catinguelê, o guia de 
Dona Maria, disse a um cliente que ele ganharia duas vezes na loteria. O cliente 
ganhou e doou o terreno onde foi construída a capelinha e uma casa, onde, até 
hoje, mora sua família (SOUZA, 2010). Neste local, nos anos de 1980, foram 
realizadas inúmeras festas, “Congadas, Moçambiques, Divino, Folia de Reis e 
outros festejos (que) também se configuram no que podemos definir como um 
“catolicismo de preto no Brasil”, visto que se diferenciam do catolicismo das 
populações denominadas brancas, pela presença de danças, batuques e cantos, 
batizados, festas afro-brasileiras, congadas” (SOUZA, 2010, p. 84).   
De acordo com a narrativa acima, o pai de santo conta: “Lá, padre ia fazer 
batizado, casamento, tinha congadas, muitas festas...”. Estas manifestações 
afro-brasileiras, que são resultado do processo de hibridação entre as tradições 
culturais indígenas, africanas e católica, marcaram o espaço onde perdura a 
memória coletiva. É essa memória que leva o candomblé a procurar a capela 
para fazer a Lavagem. Na verdade, “o lugar recebeu a marca do grupo, e vice-
versa” (HALBWACHS, 1990, p. 133). 
Parte da comunidade local considera a capela como ilegítima, por não pertencer 
à Igreja Católica, e por esse motivo, as pessoas dizem que a igreja “não presta”. 
Esse preconceito pode ser constatado na própria história de Souza, quando ela 
revela sua experiência da infância, relacionada a eventos afro-brasileiros e à 
igrejinha: 

 
De minha infância trago recordações de quando estava com 
mais ou menos oito anos de idade, ao passar em frente à 
“Igrejinha Amarela” e ver a Congada se apresentando, falaram-
me: não olhe, esta é a igrejinha do diabo! E essa foi a forma com 
que passei a nomear a partir daquele momento a Capela Nossa 
Senhora de Aparecida, embora eu nunca tivesse participado das 
programações litúrgicas/religiosas ou festivas daquele local, 
esta era a referência que eu tinha (SOUZA, 2010, p. 85). 
 

Halbwachs (1990, p.143) observa: “Há lugares sagrados; há outros que evocam 
lembranças religiosas; há lugares profanos; alguns que estão povoados de 
inimigos de Deus, onde é preciso fechar os olhos e ouvidos; outros sobre os 



quais pesa a maldição”. No caso desta capela, para sua fundadora, seus clientes 
e os integrantes das inúmeras manifestações culturais afro-brasileiras, assim 
como para o candomblé que recentemente realizou a Lavagem, ela é um espaço 
sagrado. Pois não importa que “os outros” a designem como ruim ou do demônio, 
já que “uma igreja é como um livro do qual somente um pequeno número, pode 
soletrar e decifrar todos os caracteres” (HALBWACHS, 1990, p. 157). 
 Após o falecimento de Dona Maria Antunes, as festas acabaram. Era ela quem 
fazia as relações com os festeiros. A capela, por sua vez, ficou meio esquecida, 
tirando de evidência as manifestações populares afro-brasileiras. O pai de santo 
me contou que houve padre e pastor querendo comprar a capela, mas a filha de 
dona Maria resistiu. Pai Nzazi conta: “O pessoal da igrejinha é muito legal. É uma 
família. Um montão de vezes quiseram comprar a igreja, mas eles não vendem. 
Mesmo com dificuldades, eles não vendem. Dizem que tem nos fundos da igreja 
um congá13, com tudo.”    
Isso é facilmente compreensível, pois conforme Halbwachs, a religião se 
expressa “sob formas simbólicas que se desenrolam e se aproximam no espaço: 
é sob essa condição somente que asseguramos que ela sobreviva” 
(HALBWACHS, 1990, p.157). Por isso o interesse de outras tradições religiosas 
tomarem posse da capela, que seria a forma de apagar da memória dos homens 
a lembrança dos cultos afro-brasileiros ali realizados.  
Infelizmente, hoje não são mais realizadas as congadas, as festas de Reis, as 
novenas, tampouco outras tantas possibilidades que a igrejinha ainda poderia 
proporcionar à comunidade local. Mesmo assim, a capela, de nome “Casa de 
Caridade João de Lima Catinguelê”, recebeu mais uma vez outra manifestação 
religiosa afro-brasileira. O candomblé foi fazer a festa neste espaço de fé que 
também pode ser interpretado como um espaço de fortalecimento da identidade 
afro-brasileira. 
A capel inha tinha um  altar, pintado de azul e branco, coberto com toalhinhas 
rendadas que comportava em destaque uma imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, coberta com manto de veludo e lantejoulas. Em um plano mais 
abaixo, ladeando a santa, do lado esquerdo uma imagem de São Sebastião, e 
do lado direito, uma imagem de Jesus, de braços abertos, em uma menção à 
benção aos fiéis. No meio, quase imperceptível estava a pombinha do espírito 
santo, que tinha a seus pés um crucifixo. Vasos de porcelanas rosa, azul e 
branca, carregados de rosas artificiais coloridas e flores de maio, enfeitavam o 
altar. Esse altar me fez lembrar os “congá” dos antigos terreiros de umbanda de 
São Paulo, onde se podiam ver imagens dos santos e de Jesus Cristo, flores 
artificiais, lamparinas e toalhinhas que revelavam uma estética muito peculiar 
das religiões afro-brasileiras.  
A capela, com ares de terreiro de umbanda, mantinha suas portas abertas, 
aguardando a chegada do candomblé, quase como quando esperamos a visita 
de um parente próximo que há muito não vemos. 
 

                                                             
13   Congá: Altares dos terreiros de umbanda onde estão colocadas imagens de santos 
católicos, e não raro com estátuas de indígenas, preto-velhos. Encontramos também a grafia 
Gongá com mesma significação. 



Considerações finais 
 
Os padres portugueses do século XVII, que estiveram na África consideravam 
as religiões locais com culto aos demônios, feitiçaria, considerando seus 
adeptos, pessoas difíceis de  conversão. Embora padres queimassem altares 
dos nativos africanos e os batizavam, eles estavam preocupados com a 
conversão e Portugal com o domínio sobre a África. 
Mais tarde no Brasil a perseguição contra as religiões afro-brasileiras se  deu 
como uma confrontação, nas palavras de Koguruma ( 2001), entre a "civilização 
e a "barbárie". uma faixa mais pobre da população entre eles os ex-escravos não 
se enquadravam nos padrões burgueses e da elite dominante. 
Depois da constituição de 1988 a proteção da pratica religiosa foi ampliada. As 
religiões historicamente excluídas e desvalorizadas passaram a ter seu direito 
de existir reconhecidos, e com garantias legais contra a eventual perseguição 
religiosa. Mesmo assim, a intolerância religiosa continuou existindo, tornando os 
ataques mais violentos nos programas televisivos, nas ruas , nos terreiros, contra 
símbolos afro-brasileiros, realizados, principalmente, pelos neopentecostais. A 
igreja católica embora não incentive ataques, não tem uma postura tolerante às 
religiões afro-brasileiras. Nas Lavagens de igrejas essa questão aparece nas 
negociações com os católicos. Nos dias de hoje as religiões afro-brasileiras 
precisam se afirmar perante a sociedade como religiões e não  seitas de 
feiticeiros ignorantes para serem respeitadas. 
Desta forma, os estandartes e as faixas escritas em alguma língua africana que 
vêm puxando o cortejo do candomblé e as manifestações culturais afro-
brasileiras que acompanham as Lavagens, retomam  a uma África metafórica 
que torna pronunciáveis o negro e  o afro-brasileiro, por uma “lógica diferente” e 
permitem não-ditos virem à tona, as memórias subterrâneas serem 
desenterradas, mostrando uma cultura afro-brasileira, que diz  “não” à 
marginalização e à subordinação. 
A Lavagem anarquiza, subverte e dá como resposta ao racismo manifestado pelo 
homem que agrediu mãe Dango e pelo "não" dito pela comunidade italiana em 
Carapicuíba, uma “política de reconhecimento”, ao lado das lutas contra o 
racismo e pela justiça social (Hall, 2003). 
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