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Relatos de uma geração 

 

Realizamos a leitura de fragmentos do livro “Relato de um Certo Oriente, de Milton Hatoum e a partir da 

leitura do texto discutimos em sala de aula os conflitos gerados pela multiplicidade religiosa em nossa país. O conflito 

de religiões é um assunto que poucas vezes paramos para pensar, mas é um assunto muito presente no nosso dia a 

dia, tratado muitas vezes como piada. A partir dessas discussões, nós, alunos da E.E. Dep. José Costa, do 3ªA, decidimos 

retomar o tema e mostrar como esse preconceito está diariamente presente em nossas vidas a partir de depoimentos 

de experiências vivenciados por nós. 

 

"Um dia fui andar de bicicleta em uma estrada de terra com meu primo e no caminho tinha uma oferenda 

com uma garrafa de vinho, uma vela e envolta, algumas flores. Inicialmente ficamos com medo, pois estávamos em 

um lugar afastado, não tinha nada além de cana-de-açúcar.  

Eu tinha 12 anos na época e não sabia muitas coisas, porém quando cresci parei para pensar no que dissemos 

naquele dia, dizendo que aquilo ‘era coisa do diabo’, que ‘era macumba para alguém morrer’ e que se mexêssemos 

poderíamos ganhar azar ou até mesmo morrer. 

Depois de conhecer o livro “Relato de um Certo Oriente”, me vi pensando novamente sobre esse tema e 

percebi que o preconceito existente, exige muita luta de quem sofre." Felipe Montanari. 

 

“Existem vários tipos de religiões, que seguem cada uma o seu caminho. Entre essas religiões, existem um 

grupo de pessoas que a seguem, mas o problema é que na maioria das vezes, elas não são respeitadas, sempre tem 

um ou outro que fala mal da religião do próximo. Eu mesmo já presenciei várias pessoas falando mal da Quimbada, da 

Umbanda e do Candomblé. Falam que é "coisa do demônio". O mais feio disso tudo é que essas pessoas não sabem 

sobre a religião e mesmo assim a criticam. “Luiz Gustavo” 

 

“Hoje em dia, pessoas de outras religiões, têm muitos preconceitos em relação ao Candomblé.  As crianças 

já crescem com a imagem de que o Candomblé é coisa ruim e maligna. . escola mesmo já presenciei preconceito com 

a religião.  Eu acho que esse assunto precisa ser abordado com mais frequência nas escolas e na sociedade.” Luanny 

 

“Eu presenciei um momento de preconceito entre amigos, com brincadeiras sem graça, falando 

"macumbeiro" ou "macumba só traz o mal". Muitas vezes, quando saímos para pedalar, encontramos macumba e eles 

quebraram as oferendas. Isso é uma atitude errada, fortalecendo em muito o preconceito e ódio contra religiões de 

matrizes africanas. Agora mais velho e mais informado, percebo que aquilo era errado, muito errado, fora o 

preconceito e o ódio.” Antônio. 

 

“Desde minha infância, venho ouvindo os preconceitos sobre as religiões dentro da minha própria família, 

pois eles já aprenderam que aquela religião era errada e que não é de Deus. Certo dia vivenciei um ato de preconceito: 

passava um grupo de Candomblé e minha mãe repreendeu-me, dizendo que não é de Deus o que eles fazem, a 



macumba, e isso aconteceu diversas vezes. Quando passa algo relacionado ao candomblé na televisão, ela diz que não 

deveria passar aquilo, pois incentiva outras pessoas a praticar o mal e não seguir o caminho de Deus. 

Porém no meu pensamento não é bem assim, porque cada religião tem suas histórias e crenças, também 

convivo com outras religiões e eu tenho respeito, mesmo não tendo a mesma crença. Isso é o que as escolas procuram 

passar para os alunos e acabar com essas histórias, assim como no livro “Relato de um certo oriente”, de Milton 

Hatoum.” David 

 

 


