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RESUMO 

A proposta deste trabalho é discutir a importância do candomblé para a 
construção identitária de crianças que fazem parte deste universo religioso. 
Partindo da ideia de que a religião está amparada em um corpo doutrinário e que 
o mesmo se reflete em símbolos, imagens e discursos, pretende-se analisar a 
importância desse conjunto de mitos, ritos e práticas para a construção identitária 
de crianças adeptas do candomblé jeje-nagô. A escolha pelo grupo infantil deve-
se ao fato de o mesmo evidenciar os conflitos e tensões entre o mundo religioso 
e várias outras esferas da vida social que sofrem influência de outras 
racionalidades como a lógica de consumo e a competição infantil na escola.  Nas 
sociedades complexas o indivíduo compõe sua individualidade a partir de várias 
identidades sendo a religião apenas uma delas. De todo modo, para o 
desenvolvimento infantil e, na medida da vinculação dos pais e responsáveis, a 
religião pode ter uma grande centralidade estabelecendo um estilo de vida 
bastante peculiar o qual incide, diretamente, na construção da identidade infantil. 
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Pretende-se, portanto, a partir de uma abordagem qualitativa abordar essas 
questões à luz da teoria antropológica.  

Palavras-chave: crianças – identidade – candomblé  

 

ABSTRACT 
 
This paper discusses the importance of Candomblé for constructing the identity 
of their children followers.  Assuming that religion is supported by a doctrinaire 
corpus that is reflected on symbols, images and speeches, the paper aims to 
analyse the importance of such a group o myths, rituals, and practices for 
constructing the identity of children followers of Candomblé Jeje-Nago. The 
reason for selecting a group of children is because it shows the conflicts and 
tensions among the religious world and the several other environments of social 
life that go under the influence of other rationalities, such as the logic of 
consumption and the competition among children at school. In complex societies 
the individual composes his individuality by means of several identities, being 
religions just one of them. Anyway, for child development and according to the 
relationship with parents or responsibles, religions may have a major centrality, 
establishing a lifestyle very peculiar, in order to influence directly the construction 
of identity on children. 
Therefore, by using a qualitative approach, these questions will be discussed in 
the light of anthropological theory. 
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1. 

2.INTRODUÇÃO 

Para iniciar nossas discussões faz-se necessário apresentar rapidamente 

o universo pesquisado. Referimo-nos às religiões afro-brasileiras praticadas em 

diversas regiões do país. As religiões afro-brasileiras são compostas por uma 

grande diversidade e recebem em seu seio contribuições culturais e religiosas 

de várias etnias africanas que chegaram ao Brasil na diáspora. A estas somam-

se religiões já existentes e que cultuavam o xamanismo e pajelança indígenas 

e, ainda, recebem bastante influências de religiões europeias tais como o 

catolicismo e o kardecismo. 

Com essa amplitude de crenças pode-se imaginar a complexidade que é 

estudar esse universo, justamente porque ao fazê-lo é preciso recuperar 

variadas formas de pensar o que é a religião, religiosidade, o que é a terra, a 

vida, a morte, a saúde e doença. Misturam-se concepções africanas e indígenas 

a estilos de vida ocidentalizados. Em um primeiro momento eles parecem 

incompatíveis e é justamente essa bricolagem de valorações que tornam o 



campo religioso afro-brasileiro tão rico e não menos complexo de ser 

compreendido. Necessário mencionar que esse contato nem sempre é tão 

amistoso e há uma série de conflitos existentes em seu interior.  

A possibilidade de abarcar um espectro enorme de crenças não faz do 

campo religioso afro-brasileiro mais amigável. Muitas disputas internas reificam 

um debate maior que perpassou a sociedade brasileira e que, vez ou outra 

ressurge, que é o contraste racial. A demarcação em termos de raça, conceito 

este bastante em voga no século XIX (Rodrigues, 1935) acaba sendo deslocado 

e apropriado pelo universo afro-brasileiro. É por isso que existe uma tentativa de 

se distinguir o que é umbanda e o que é candomblé. A primeira herdou 

características muito mais europeizadas do catolicismo e do kardecismo 

enquanto o candomblé é compreendido como a religião afro-brasileira que 

assegurou os valores africanos. 

Tomando o devido cuidado em não homogeneizar cada um desses 

grupos, falamos em umbandas e candomblés, ou seja, cada uma dessas 

categorizações afro-brasileiras recebe em seu interior uma série de variações, 

daí os termos umbanda branca, umbanda esotérica, umbandaime entre outros. 

Da mesma maneira é possível ouvir falar em candomblé angola, candomblé ketu 

e candomblé jeje-nago: 

Nas religiões afro-brasileiras ou afro-americanas, pela 
diversidade de seus adeptos, há também uma diversidade de 
ritos e formas de transmissão do conhecimento. Essas várias 
formas de entendimento e vivências das religiões afro-brasileiras 
denominamos Escolas. [...] As escolas são as diversas 
linguagens de pensar, ou praticar, caracterizadas pela maior ou 
menor influência das matrizes formadoras: americana, africana 
e indo-europeia. (Rivas Neto, 2012, p. 105). 

Retomando, em um grande período da história que podemos demarcar a 

partir da década de 1940 aparece, claramente, a tentativa de diferenciação da 

umbanda por ela ser “branca”, estar mais próxima de valores cristãos e praticada 

por brancos em relação ao candomblé, religião de negros e vivido por negros. 

Esse conflito pode ser chamado de embranquecimento e empretecimento dos 

cultos afro-brasileiros (Hofbauer, 2011) e que acaba por demostrar como 

questões de ordem social mais abrangente incidem na esfera religiosa. Da 

mesma maneira que o debate racial era evidente no Brasil, ele era transposto 



para a religião fazendo com que setores se colocassem a favor ou contra o “ser 

negro”. 

Essa introdução é necessária pois a infância que mencionamos nesse 

artigo refere-se à vivência em grupos do candomblé e que, portanto, possuem 

experiências bastante diversas de uma infância umbandista.  

1. 

2.O CANDOMBLÉ E O APRENDER 

Diferentemente do que era (e ainda é) veiculado na mídia, o candomblé é 

uma religião brasileira, mas com intensa expressividade dos conteúdos 

transmitidos, no Brasil, das nações africanas na época da diáspora.  

Sua crença está assentada nas famílias de Orixás, divindades que 

sustentam toda a cosmogonia do candomblé. Essa religião se pauta na 

presentificação dos mitos africanos como forma de reviver uma história ancestral 

e milenar. A mitologia africana, especificamente, a yorubana é baseada nas 

histórias de Orixás e no entrelaçamento de vários deles. Nelas é possível 

conhecer como o mundo foi criado, como os homens e mulheres passaram a 

existir, as maneiras pelas quais um grupo se erige, se solidariza. E como é 

possível compreender, inclusive, os desentendimentos entre pessoas no interior 

do terreiro.  

Cada Orixá possui um arquétipo, que, para Jung, é a “parte herdada da 

psique, que manifesta-se como padrões imagéticos do inconsciente coletivo. 

Pode ser entendido como o correspondente do inconsciente coletivo aos 

complexos do inconsciente individual, como imagens atratoras de significado” 

(Rafaelli, 2002, p. 24). Os adeptos do candomblé, portanto, ao identificarem-se 

com cada orixá, daí a ideia “ser filho de orixá, é como se revivessem todas as 

características da personalidade desse orixá e que se concretizam em hábitos 

de conduta, hábitos alimentares, maneiras de se expressar gestualmente etc.  

Esse processo de identificação do orixá é realizado por meio da iniciação, 

momento pelo qual o indíviduo “faz o santo” (Goldman, 1985; Sansi, 2009), o 

que equivale a dizer que ele será “plantado” no indivíduo. Fazer o santo é 

construir a divindade no interior de cada adepto permitindo que ele, ao se 



identificar cada vez mais com seu genitor divino, possa criar ou reforçar sua 

personalidade para melhor atuar em sociedade. Esta é uma ideia bastante 

presente nos candomblés: a iniciação modifica muito as relações internas dos 

adeptos no terreiro, porém, isso não é o seu objetivo e sim uma consequência. 

Pretende-se com a iniciação fazer com que surjam pessoas para agir no mundo 

de uma maneira ética, segura e responsável. É por isso que a iniciação costuma 

ser entendida como um nascimento ou renascimento (Goldman, 2012), uma vez 

que a pessoa passa a aprender e apreender uma série de novos valores. 

Importante mencionar que esse processo é bastante custoso do ponto de vista 

financeiro e no que se refere à dedicação pessoal.  

Aprender no candomblé depende de observação, tempo, paciência e 

subserviência aos Orixás e aos mais velhos, a toda hierarquia social do terreiro. 

Ninguém pode aprender lendo livros, a experiência se dá única e exclusivamente 

via oralidade (Rivas e Carneiro, 2012). Isso não implica na proibição de leituras 

aos filhos e filhas de santo. Houve épocas em que isso ocorria e é possível que 

ainda hoje existam lideranças que ajam dessa maneira pois havia receio de que 

os adeptos aprendessem e abrissem suas próprias casas ou trocassem de 

terreiro. Aprender e ler significava, muitas vezes, ultrapassar a figura de 

autoridade do pai e da mãe de santo, o que era encarado como uma ousadia ou 

a tentativa de burlar as regras. O acesso ao conhecimento religioso esbarra em 

relações de poder e dominação entre as lideranças para com seus filhos: 

Nos candomblés antigos, costuma-se dizer, essa resistência de 
compartilhar o saber era mais acentuada: então o conhecimento 
era mantido firmemente nas mãos dos mais velhos e “iaô sabia 
seu lugar”. Há certamente muita variação nos trajetos de 
aprendizado disponíveis aos novatos: no candomblé cada casa 
é um caso. Enquanto algumas casas rezam pela “cartilha 
antiga”, outras oferecem a abiãs e iaôs mais oportunidades de 
participação e aprendizado. Além disso, independentemente da 
orientação do terreiro, adeptos contam com possibilidades 
alternativas para adquirir o conhecimento que lhes é negado por 
seus mais velhos. Ampliam suas redes de relação no mundo do 
candomblé, circulam por diferentes casas e, livres dos controles 
que operam sobre eles em seus terreiros, aprendem mais 
livremente. Aprendem em circuitos de conversa e fofoca e – 
situação impensada pelos “antigos” – aprendem na internet, nos 
muitos sites dedicados a manter e ensinar a “tradição dos 
orixás”. Esse “aprendizado” certamente produz efeitos na 
dinâmica interna das casas de candomblé, mas não livra iaôs 
nem da submissão aos mais velhos nem da experiência de 



margem e ignorância que lhes é reservada no terreiro (RABELO, 
2015, p. 238). 

 

Poder-se-ia dizer que o aprender no candomblé depende não apenas da 

disposição individual, mas igualmente das redes que são tecidas no interior dos 

terreiros e que permitem que os mais velhos tenham vontade e interesse em 

transmitir os conhecimentos aos mais novos (Silva, 2000). Não é raro ver 

adeptos desistindo da religião por não aguentarem tanta submissão e situações 

de dominação de mais velhos aos mais novos. E, ao tornar-se mais velho, o 

indivíduo também passa a reproduzir os hábitos antes indesejados. Um ciclo 

comum de se observar entre os praticantes do culto.  

As crianças que vivem em terreiros aprendem desde cedo que candomblé 

é lugar de respeito aos mais velhos (Caputo, 2012) e sabem da existência de 

uma normatividade bastante rígida, intrínseca a relação de poder 

hierarquicamente estabelecida. Isso pode ser um ponto bastante conflituoso se 

pensarmos na maneira pela qual a educação nas escolas vem sendo discutida. 

As pedagogias atuais procuram afastar-se de um modelo diretivo centrado na 

figura de autoridade de um transmissor do conhecimento passando a valorar e 

estimular que a sala de aula, que os espaços de socialização da escola e as 

formas de apreensão do conhecimento surjam a partir da relação, do contato, do 

diálogo descentralizado e não hierarquizado. Nesse sentido, um dos conflitos 

existentes é a própria ideia de educação em religiões de cunho “tradicionais" 

versus a educação existente nas várias esferas sociais pelas quais as crianças 

habitam em seu cotidiano, como a escola e o próprio ambiente familiar.  

Um outro exemplo também envolve a temática da tradição versus a 

globalização (Camurça, 2009). O candomblé se apresenta como uma religião 

que, embora, brasileira tem por objetivo de suas práticas reviver intensamente 

as concepções africanas de vida. Ao falarmos em África, é bom que sejamos 

claras, absolutamente existe a intenção em generalizar um continente tão 

diverso e vasto. No entanto, as contribuições étnicas, culturais e religiosas que 

chegaram ao país demonstram uma forma de vida bastante simples, sem 

ostentação. Ao contrário, se havia um imperativo este era pela sobrevivência 

física. As crianças praticantes de candomblé atualmente, não são apenas 



afrodescendentes e muito menos desprovidas financeiramente. O candomblé 

surge de particularismos étnicos e hoje já alçou o patamar de religião universal 

em termos weberianos (Prandi, 1991).  

Hoje não é só o negro nem o indivíduo de classe “inferior” que frequenta 

terreiros, aliás, a própria história de Juca Rosa aponta o contrário. Juca Rosa foi 

um dos mais famosos feiticeiros de macumba do século XIX. Suas práticas de 

feitiçaria eram bem quistas por muitos, desde as pessoas desprovidas 

financeiramente, até mulheres e membros das elites da época (Sampaio, 2000). 

Nesse sentido, a história já mostra elementos de que a associação entre religiões 

de matrizes africanas às condições inferiores de classe nem sempre são corretas 

e podem mascarar uma série de preconceitos. Pois bem, as crianças que hoje 

frequentam terreiros são bastante plurais. Elas podem ter carências de recursos 

financeiros como podem fazer parte de grupos de elite. Carregam para o interior 

do terreiro bonecas, barbies, tablets, celulares, brinquedos e aparelhos 

eletrônicos que, em certa medida, se contradizem ao modelo de vida proposto 

inicialmente pelo candomblé. Esse é outro conflito bastante evidente ao se 

observar crianças crescendo nos terreiros. Elas transitam entre as brincadeiras, 

ora estão no xirê (Amaral, 2000), na brincadeira do santo, ora na brincadeira 

secular.  

Nesse caso, as crianças acabam por transitar entre formas de vida 

tradicionalmente entendidas como religiosas e as vivenciadas e alimentadas 

pela mídia e a sociedade do consumo. No caso do candomblé, parece existir 

uma relação entre religião e simplicidade de vida, até pelo fato de suas crenças 

assentarem-se na valorização da natureza: animais, plantas, ervas, pedras, 

minerais. No entanto, os anos de observações em campo com esse universo 

tem demonstrado o aceite dessas outras “normatividades” no interior dos 

terreiros.  

1. 

2.REFORÇOS IDENTITÁRIOS: O CORPO INFANTIL COMO ESPAÇO DE 
SOCIALIZAÇÃO E MEMÓRIA DA TRADIÇÃO 

O modo de pensar o corpo ocorre na dependência dos vários ambientes 

de interação e socialização que o indivíduo passa. E, mesmo após ter uma 



elaboração minimamente estabelecida, as reconstruções e ressignificações são 

constantes, uma vez que as pessoas estão inseridas em um determinado 

contexto histórico sob condições específicas. No entanto, as elaborações de 

representações começam a ser feitas desde a infância, fase em que as crianças 

estão particularmente predispostas a interiorizar, reproduzir e criar os traços, 

gestos, a etiqueta corporal e a expressão dos sentimentos. O processo de 

socialização da experiência corporal é uma constante da condição humana.  

Essa construção de significados se torna particularmente interessante se 

analisada dentro de um contexto religioso o qual envolve aprendizado não 

apenas das representações acerca do mundo e da existência como do conjunto 

de disposições corporificadas, incluindo julgamentos, atitudes e sensibilidades 

(Rabelo, 2008). É o caso do candomblé.  

Religião que se pauta na oralidade, no candomblé o conhecimento é 

assimilado via observação e experiência, aprendizado este pautado no que 

Mauss (2003) chamou de imitação prestigiosa. Bem explicado em seu ensaio As 

técnicas do corpo, Mauss demonstra como os fazeres e práticas corporais são 

incorporados pelos processos de socialização e, portanto, diferentes em cada 

composição cultural. Pela expressão “técnicas do corpo”, Mass entende as 

“maneiras como os homens, de sociedade a sociedade, de uma forma 

tradicional, sabem servir-se de seu corpo” (Mauss, 2003, p. 401). Por imitação 

prestigiosa, o autor francês sobrepõe o processo educacional ao imitativo, 

dizendo que este só ocorre em função daquele. Assim,  

A criança, como o adulto, imita atos bem-sucedidos que ela viu 
ser efetuados por pessoas nas quais confia e que têm autoridade 
sobre ela. O ato que se impõe de fora, do alto, mesmo um ato 
exclusivamente biológico, relativo ao corpo. O indivíduo assimila 
a série de movimentos de que é composto o ato executado 
diante dele ou com ele pelos outros (Mauss, 2003, p. 405). 

No caso do candomblé, e tomando como exemplo a nação ketu, o 

processo de iniciação religiosa está intimamente vinculado à apreensão da 

“etiqueta do santo”. Composto de uma doutrina que se sustenta na crença nos 

orixás como discutido no item anterior, o indivíduo que se insere na vida do 

candomblé vai em busca da iniciação. Para tornar-se um iniciado (na língua 

africana yorubá, yáwò) há uma série de prescrições rituais: saber beijar a mão 



da mãe e do pai de santo corretamente, saber as maneiras de reverenciar os 

atabaques, como dançar para cada orixá, as várias formas de saudação para 

cada orixá etc.  

Tudo isso não pode jamais ser apreendido em livros, apostilas ou cursos, 

embora já exista obras de lideranças religiosas expressivas com essas 

orientações.3 A via de conhecimento se dá única e exclusivamente pela 

transmissão dos conteúdos culturais oralmente ou via observação. As técnicas 

de apreensão da etiqueta ritual no candomblé passa, necessariamente, pelo 

consenso coletivo de que tais formas, gestuais e expressões fazem parte de um 

acervo da memória da ancestralidade coletiva. E, nesse sentido, os vários 

gestuais e danças do candomblé são um conjunto de técnicas de tradição, 

entendendo esta como práticas rituais que se repetem constantemente 

(Giddens, 2003; Gilroy, 2001) e, por isso, reificam a memória coletiva. 

Mais uma vez recuperar a abordagem maussiana parece importante uma 

vez que ele define técnica não como um uso instrumental, mas como um ato 

tradicional eficaz. Retomando o olhar platônico sobre técnica, Mauss afirma que 

a técnica é um ato tradicional eficaz, não a diferindo de atos mágicos, religiosos 

e simbólicos: 

“Ele precisa ser tradicional e eficaz. Não há técnica nem 
transmissão se não houver tradição. Eis em que o homem se 
distingue antes de tudo dos animais: pela transmissão de suas 
técnicas e muito provavelmente por sua transmissão oral” 
(Mauss, 2003, p. 407). 

Sustentamos a importância e centralidade dadas às técnicas corporais do 

candomblé de nação ketu. Esses gestuais todos são atos tradicionais não porque 

remetem a uma África mítica ou porque recuperam a pureza da mesma. Eles 

são tradicionais posto que se repetem continuamente por um coletivo que 

partilha desse sistema simbólico. Resta-nos compreender, portanto, como o 

corpo assume o locus, por excelência, da presentificação da socialização e da 

memória.  

                                                             
3   É o caso das gravuras existentes ao final do livro de Mãe Stella de Oxossi com 
indicações sobre as posturas dos filhos de santo mediante os pais e mães de santo, a maneira 
de saudar os orixás femininos e masculinos entre outros.  
 



Tomando por referência os terreiros de candomblé da nação ketu, todos 

eles possuem uma memória que se faz coletiva. Essa memória é constituída a 

partir da história da diáspora africana (várias regiões da África para o Brasil), ou 

seja, está envolta em uma série de acontecimentos e locais históricos, com 

personagens africanos e, posteriormente, os afrodescendentes. As pessoas que 

o vivenciam hoje certamente não conheceram as primeiras lideranças africanas 

que chegaram ao Brasil, não conheceram os demais africanos que aqui 

aportaram e fizeram uso de uma prática religiosa como via de resistência e de 

alento de vida.  

Mas, com toda convicção, sabem e incorporam em suas práticas 

religiosas o discurso da diáspora, da escravidão, a história dos orixás, os quais 

trocaram de “terra”. Todo esse conjunto mítico e histórico é constantemente 

reatualizado por meios dos mitos e rituais. 

A teologia do candomblé ketu é constituída por sua mitologia. Já foi 

adiantada acima que o método de transmissão é oral e os conteúdos estão 

guardados no bojo dos mitos, das histórias das famílias dos orixás. Assim, cada 

festividade do candomblé marca a presença de algumas dessas famílias de 

orixás. E são nas festas que as crianças dançam, brincam, cantam, conversam, 

se olham e brincam de orixás. Todo esse arsenal faz parte do que se entende 

por socialização religiosa, a qual, 

Como qualquer socialização, envolve aprendizado – não apenas 
de representações acerca do mundo e da existência, como 
também de um conjunto de disposições corporificadas, incluindo 
julgamentos e sensibilidades. Em geral, as instituições religiosas 
preparam seus futuros adeptos através de uma série 
progressiva de experiências que envolvem desde participação 
em situações extra-cotidianas, fortemente marcadas por um 
sentido sagrado, até inserção em contextos informais de 
convívio, conversa, e troca com outros adeptos (Rabelo, 2008, 
p. 177). 

Isso só é viável graças ao corpo que é preparado detalhadamente durante 

o processo da iniciação, dias antes das festividades, no dia e no decorrer da 

festa. Isso levou muitos pesquisadores a afirmarem que o candomblé 

antropomorfizava suas divindades. Porém, fugindo do olhar comparativo entre 

sistemas religiosos distintos, arrisco a dizer que não existe teologia do 

candomblé sem a exacerbação do que o corpo oferece. É por meio dele que as 



divindades podem surgir, que os cânticos são entoados, que o atabaque é 

tocado. É por meio do corpo que as performances dos orixás acontecem e que 

as suas mitologias podem atualizar a memória coletiva.  

Se podemos dizer que, em todos os níveis, a memória é um 
fenômeno construído social e individualmente, quando se trata 
da memória herdada, podemos também dizer que há uma 
ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o 
sentimento de identidade (Pollak, 1992, p. 5). 
 

As crianças, portanto, aprendem no candomblé com uma exacerbação 

positiva, se é possível apresentar nesses termos, acerca do que é valorizar e 

fazer uso do corpo como instrumento para interação com um grupo social. Ainda 

que não exista uma reflexão sistematizada sobre isso, ou seja, pais e mães de 

santo não ficam explicando a função do corpo no candomblé, mas todas as suas 

liturgias exibem de alguma maneira a centralidade do mesmo. Uma pessoa não 

se torna iniciado sem a raspagem dos cabelos, não se recebe Orixá, se não 

houver aprendizado das técnicas, das danças, não há transe sem a 

movimentação e a dinâmica corporal. Não há tradição oral se não houver a fala 

dos mais velhos, as histórias contadas e narradas, as quais seriam cada vez 

mais esvaziadas na sociedade capitalista como anunciava Walter Benjamin. 

Estabelece-se, assim, uma socialização religiosa que se pauta no corpo 

para ter sentido e existência. E, quanto mais dias, festas e rituais as crianças 

passam, mais elas reificam o que Mauss (2003) chamou de imitação prestigiosa 

e que acaba por incidir em uma forma de vida religiosa cuja corporeidade revive 

a memória e configura os laços sociais.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Discutir o espaço e as atuações de crianças no candomblé é tema pouco 

explorado. A infância em modo geral é pouco valorada e isso incide nas reflexões 

acadêmicas. Atrelar infância, socialização, religiosidade e corporeidade foi o que 

tentamos apresentar sem com isso fechar questões. A ideia foi muito mais 

ensejar o debate e dar alguns referenciais iniciais para que a análise da infância 

no candomblé possa ser recuperada e estudada. Um elemento se sobressai: a 

ideia de justaposição de modos de viver a infância: um inscrito na lógica de 

tradição religiosa e outro que é a cotidianidade imposta pelo modelo maior social 



contemporâneo. Daí decorrem os conflitos entre tradição versus modernidade 

ou ainda tradição versus globalização. Por outro lado, a experiência de vivenciar 

um construto simbólico intenso, já que as crianças passam várias horas e dias 

da semana nos terreiros implica em um pertencimento mais efetivo e que reflete 

um agir no mundo bastante personalizado, sobretudo, se a criança tiver a 

oportunidade de “fazer o santo” como os adultos. Nossas reflexões objetivaram 

dar visibilidade a um grupo social, muitas vezes, submerso e invisibilizado nas 

diversas tradições religiosas, mas que estará crescentemente em foco na 

medida em que as disputas pelo campo religioso brasileiro se acirrarem cada 

vez mais.  
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