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E catologia pessoal e poder entre 
os Araweté* · 
Eduardo 8 . Viveiros de Castro** 

I 

Não é fácil articular um discurso sobre xamanismo e poder, como propõe 
este simpósio, tomando como ponto de partida uma pequena sociedade Tupi-
guarani - os Araweté do médio rio Xingu 1 - na qual, se xamanismo há 
muito, poder há bem pouco. Pouco poder, de fato. E não só no sentido clás
sico da palavra, isto é, como vigência de um lugar específico de autoridade 
(seja ocupado sem questionamentos, seja disputado por facções) ou como 
presença de diferenças simbólico-materiais capazes de fundar o exercício de 
qualquer coerção. Há muito pouco também do que chamaríamos poder social, 
aquele funcionamento normalizador e tota lizador da sociedade sobre os indi
víduos. Os Araweté, em outras pa lavras, n2o seguem nem pessoas nem regras 
impessoais com grande entusiasmo. 

Este trabalho foi apresentado no simpósio ·' Xamanismo c Poder no Amazonas''. no 45" Congresso 
Internacional de Americanistas (l:logotá, 1985). Ele repele c resume pontos de minha tese de dou
toramento. publicada cm 1986 (Viveiros de Castro. 1986). 

•• Doutor em Antropologia - Museu Nacionai / UFRJ. 
I . Os Arawcté habitam imemorialmentc as matas de terra firme do intcrflúvio Xingu·Tocant ins. na 

Amazônia oriental. Cerca de 30 anos atrás, eles foram deslocados das cabeceiras do Bacajá (aflu· 
ente da margem direita do baixo Xingu) pelos Kayapó (lê) c Parakanii (Tupi). Mudaram-se então 
para as terras do 1pixuna. pequeno afluente do Xingu. de onde desalojaram os Asuriní (Tupi). 
Foram "contactados" pela Funai cm 1976, quando acampavam nas margens do Xingu, fugindo de 
novas investidas Parakanã. Estimo que sua população total, antes do cantata, andava em torno de 
300 pessoas. que se dividiam cm pequenos grupos locais de 50-60 membros. Hoje habitam uma só 
aldeia. junto e um Posto da Funai. no lpixuna (4"45'40"/42"30'15"). Estive entre eles por onze 
meses. em 1981-19H3, como pesquisador-aluno do Programa de Pós-Graduação cm Anlropologia 
Social do Museu Nacional. Para uma etnografia geral dos Arawcté, c para uma exploração em 
profundidade dos problemas aqui sumarizados, ver Viveiros de Castro. 1986. 
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4 Escatologia pessoal e poder entre os Araweté 

O caso Araweté, aliás, parec~ ser o de demasiado xama.nismo para muito 
pouca sociedade, não só pouco ,poder. Há pelo menos dez xamãs ativos para 
uma população total de 136 pessoas . E a organização social dessa população 
seria um exemplo típico de estrutura "frouxa" ou amorfa, onde não existem 
segmentações globais e grupos corporados de recrutamento automático (linha
gens, clãs, metades, classes de idade etc.) . A família extensa bilateral locali
zada é a unidade básica da sociedade para todos os aspectos da vida; mas os 
arranjos residenciais efetivos, embora submetidos a uma inflexão uxorilocal, 
dependem de fatores conjunturais e não da aplicação de uma regra mecânica. 
Essas unidades familiares, por SUil vez, demonstram uma acentuada orienta
ção centrípeta e autárquica (ou centrífuga e anárquica , do ponto de vista do 
socius) . As regras matrimoniais não configuram estruturas prescritivas de ali
ança que definissem grupos de troca; elas tendem , ao contrário, para o fe
chamento endogâmico de parentelas consangüíneas. Do mesmo modo, a ló
gica da reciprocidade (a afinidade em particular) é simbolicamente desmar
cada e deslocada para uma outra esfera cosmológica; na vida social dos 
humanos, a ênfase está na mutualidade e na partilha: a instituição apihi-pihã 
- permuta temporária e cerimonal de cônjuges entre pares de casais -
ocupa um lugar central no cotidiano e no imaginário Araweté. Tudo se passa, 
digamos assim, como se a troca de irmãs cedesse o passo à partilha de es
posas; como se o objetivo fosse a afirmação de uma indiferença interna à 
sociedade, o esvaziamento de quaisquer oposições complementares que a cons
tituíssem como unidade dialética. 

A organização do espaço da aldeia, por sua vez - onde as casas con
jugais de uma família extensa formam setores voltados para pátios próprios, 
onde inexiste a bem dizer qualquer lugar comum, praça central ou ponto eqüi
distante e público onde a sociedade se reconheça como unidade - , sugere 
que a totalidade "Araweté" surge como a agregação metonímica de môna
das endocentradas. Por fim, a concepção mais ampla de território, aberta e 
"nômade", indica um deslocamento da sociedade quanto aos seus suportes 
espaciais: os Araweté se concebem como uma massa dispersiva em movi
mento perpétuo para adiante, sempre deixando para trás os mortos (as al
deias eram abandonadas assim que uma morte ali sobreviesse) e os inimigos 
que os acossam desde tempos imemoriais, e que os fizeram deixar um vago 
"centro da terra" (iwí pité) em direção a seus wnfins. A situação geral Ara
weté, em suma, é muito semelhante àquela das sociedades "atomísticas" e 
"individualistas" da Guiana - tal como recentemente caracterizada por P. 
Riviere (1984) - e à primeira vista muito diversa da imagem quinhentista 
dos Tupi da costa brasileira. 2 

Bem, isto quanto à vida diurna e terrena dos viventes Araweté, esse 
agrupamento caótico, errático e descuidado de plantadores de milho e caça
dores das matas do lpixuna . Porque toda noite, a noite toda, as vozes so-

2. Ver, entretanto, a comunicação que apresentei, com Manuela Carneiro da Cunha, no simpósio "Etno
historia dei Amazonas" deste mesmo Congresso. A continuidade entre o sistema Tupinambá e os 
Araweté é maior que se pode suspeitar (Carneiro da Cunha & Viveiros de Castro , 1985) . 
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Escatologia pessoal e poder entre os Araweté 5 

brepostas dos xamãs põem em cena o lado invisível do mundo, aquele onde 
o sentido da vida Araweté está depositado: o céu, com seus deuses e seus 
mortos. Cantando infatigavelmente dentro de suas pequenas casas conjugais 
ou nos pátios fronteiros a elas, cada xamã traz uma multidão de divindades 
celestes - os Mâi - e de almas de mortos ·para passearem a terra. Esses 
cantos, solos individuais induzidos por sonhos ou por transe de tabaco, são 
discursos extensos e elaborados, que não só narram os acontecimentos em 
curso no mundo celeste (o lugar em que as coisas realmente acontecem, aos 
olhos Araweté) como comentam e consagram ou determinam os ritmos eco
nomtcos da aldeia e os eventos da vida cotidiana. O canto xamanístico é o 
discurso por excelência, a palavra em sua potência plena. E assim, o xamã 
Araweté distingue-se da maioria de seus congêneres amazônicos por ser menos 
um curador que um orador, ou melhor, um narrador do que falam os deuses: 
seus cantos são citações dos discursos divinos, não enunciados na primeira 
pessoa. 

A riqueza e complexidade destes discursos dos xamãs, que manifestam 
uma cosmologia abundante, heteróclita e povoada por um número de espé
cies de espíritos maior que o próprio contingente populacional Araweté, é 
algo que chama imediatamente a atenção, sobretudo diante da simplicidade 
sociológica do mundo " terreno". Sobre uma base estruturalmente insignifi
cante, erguem-se palácios verbais imaginários de arquitetura vertiginosa -
pois a forma citacional do canto xamanístico leva a construções em abismo e 
a um efeito polifônico impressionantes. Este descompasso, este excesso da 
palavra sobre a ação, da "representação" sobre a "instituição", sugere que 
as diferenças significativas no mundo Araweté foram como que deslocadas 
da terra para o céu, do eixo horizontal para o eixo vertical, do interior da 
sociedade para seu exterior, da "sociologia" para a "cosmologia". Ou melhor: 
as diferenças significativas passam a se instaurar entre esses dois pólos -
terra e céu, homens e deuses, vivos e mortos -, ao mesmo tempo em que 
o valor englobante se situa no pólo oposto ao do mundo humano, terreno e 
social. E isto indica algo ainda mais importante: o exílio do sentido para 
um Além impregna a cosmologia Araweté de uma temporalidade fundamen
tal. O mundo humano e social é o mundo do presente; mas sua verdade está 
sempre no passado e no futuro. Pois o mundo celeste, dos deuses e dos 
mortos, é essencialmente não-presente; e os homens são, devem ser, essencial
mente passado e futuro, deuses e mortos ~ esta é sua origem e seu destino. 

A sociologia Araweté se realiza diretamente no elemento da cosmologia; 
a indiferença interna do corpo social é função da diferença fundante entre 
homens e deuses; o desinvestimento da dimensão espacial (desterritorializa
ção ativa, translação para a verticalidade) desemboca em uma inscrição pri
vilegiada no devir como modo de ser Araweté. Daí a exuberância do xama
nismo e sua onipresença: os xamãs são os operadores da ligação entre o que 
está separado no espaço e no tempo (e no espaço porque no tempo); essa 
separação é o que constitui a condição humana. A fluidez sociológica Ara-
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6 Escatologia pessoal e poder entre os Araweté 

weté, assim, não pode ser posta na conta de qualquer "carência " devida à 
história ou à ecologia, ou constatada como pura "simplicidade": ela é um 
efeito plenamente positivo do deslocamento do sentido para outro lugar. 

II 

Os cantos xamanísticos - ditos Má'i marakã, "música dos deuses" -
formam um dos dois únicos gêneros musicais Araweté. Eles não são pro
feridos apenas cotidiana e espontaneamente, em função de uma relação pri
vada de cada xamã com suas visÕes; eles constituem ainda o momento e o 
instrumento centrais de um tipo de ritual: a produção e o consumo coletivos 
de certos alimentos, os "alimentos dos deuses" (Má'i dém'ido). Em determina
das épocas do ano, as seções residenciais Araweté, normalmente autárquicas 
e politicamente independentes, reúnem-se para a produção coletiva destes ali
mentos - cauim de milho, carne de jabuti, macaco ou peixe, mel e açaí. O 
consumo destes alimentos assim obtidos deve ser precedido de uma visita de 
divindades celestes que, em geral acompanhadas de almas de mortos, são 
trazidas pelos xamãs para uma prelibação do esforço produtivo da comuni
dade. Cada tipo de alimento está associado a divindades específicas, que não 
só exigem esse "convite" a comer como manifestam seu desejo muitas se
manas antes da cerimônia, pela boca dos xamãs em seus solos noturnos. 
Não se trata, observemos, de uma comensalidade entre os humanos e os 
visitantes: estes últimos sempre comem antes, assistidos à distância pelos hu
manos, que temem se aproximar deles; apenas o xamã encarra~gado da ope
ração, com seu chocalho e charuto, dança em tomo das panelas de comida 
ou bebida, narrando para os demais o que se passa nessa refeição invisível 
e o que têm os deuses a dizer. 

O traço essencial dos rituais de alimentos ipeyo pi, "xamanizáveis" -
aqueles cujo consumo coletivo deve ser precedido da visita dos deuses 3 -, é 
que eles põem em cena uma única oposição distintiva: entre a comunidade 
dos humanos, que funciona como anfitriã, e as hostes de deuses e mortos 
convidados. O xamã, como mediador, representa a totalidade dos humanos 
na interação com os deuses, e representa para os humanos as ações dos deu
ses. Nenhuma diferenciação interna à sociedade é pertinente ou manifesta, 
nesses rituais: ela se apresenta como um bloco indiviso e passivo diante dos 
"estrangeiros"; ela dá de comer aos deuses, seres definidos essencialmente 
como ''<:omedores" ('ã) de alimentos humanos e, como veremos, dos próprios 
humanos. 

As refeições coletivas cerimoniais são um dos dois únicos momentos em 
que a sociedade age em bloco. Observemos que o impulso para a sua orga-

3. A ênfase é no modo coletivo do consumo, não na espécie de alimento. Isto é. consome-se livre
mente , sem intervenção xamaníslica, todos os "alimentos dos deuses" fora da situação ritual. Em
bora uma ação profilática faça parte dessas cerimônias - a "dispersão das flechas" contidas nos 
alimentos -, isso parece ser feito antes em benefício dos Mál que dos humanos . Esse xamanismo 
alimentar, portanto , não se reduz a operações fundadas em uma teoria bromatológica qualquer, mas 
é uma estrutura sacrificial. cujo foco é a vinda dos deuses para comer. 
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Escatologia pessoal e poder entre os Araweté 7 

nização é concebido pelos Araweté como provindo inteiramente do exterior 
da sociedade: são os deuses, ao exprimirem seus desejos pela boca dos xamãs, 
que sancionam e desencadeiam os movimentos coletivos - as expedições de 
caça e coleta, as pescarias com timbó, os mutirões de colheita de milho para 
o cauim. Os líderes das famílias extensas (seções residenciais), ou mesmo o 
chefe da aldeia (ver adiante) , nada têm a dizer sobre isso, enquanto líderes 
ou chefe - mas sim enquanto xamãs. Eles jamais proferem os famosos e tão 
difundidos "discursos cerimoniais" dos índios sul-americanos, aquelas "falas 
da praça" onde, ao mesmo tempo em que se evocam as regras e costumes 
dos ancestrais, se exorta à união e à cooperação. Aqui, o lugar-comum aldeão, 
o foco central de onde emana a palavra que concerne a todos, não é um 
ponto interior para onde convergem as unidades domésticas, mas é este outro 
mundo que, na voz dos xamãs, cada qual em sua casa à noite, manifesta uma 
vontade exterior. O movimento começa de fora para dentro. 

O outro momento de unificação da comunidade corresponde também à 
outra forma ritual, e ao outro gênero musical além da música dos deuses. 
Trata-se do opirahe, uma dança coletiva masculina que, embora parte essen
cial de um ritual "alimentar" - a festa do cauim alcoólico - sujeito à 
vinda prévia de divindades (e portanto ao xamanismo), tem sua matriz em 
uma outra ordem de fatos: o homicídio de um inimigo. O opirahé é uma 
dança de guerra, onde os homens de armas em punho, formando um bloco 
compacto em torno de um cantador, entoam em uníssono os AwT marakã, as 
"músicas dos inimigos". O cantador-líder é, idealmente, um guerreiro que 
matou um inimigo e que, após um período de reclusão e "morte", recebe 
canções do espírito desse inimigo morto, convocando a comunidade a acom
panhá-lo na celebração. O espírito do inimigo é dito "erguer" seu matador 
(para a dança), e este por sua vez é quem "ergue" (poi) os demais para a 
cerimônia. 

As danças opirahe podem ser realizadas esporadicamente como diversão, 
para se evocarem os cantos de guerreiros famosos 4; mas elas se intensificam 
na estação seca, até culminarem no cauim alcoólico, momento máximo da vida 
ritual Araweté. O cauim é o centro de uma cerimônia complexa, onde se 
cruzam a série "xamanístico-divina" e a série "guerreiro-inimiga", mas com 
o nítido predomínio da segunda. Ao contrário dos demais rituais alimentares, 
onde o foco é a descida dos deuses e dos mortos para comerem, e o xamã 
é o operador principal, no cauim são os . homens vivos, qua guerreiros, que 
passam à ribalta, e o homicida"cantador é o foco. A cauinagem é essencial
mente uma bebedeira coletiva onde a comunidade masculina, sob os olhares 
e os cuidados das mulheres, celebra a morte dos inimigos. ~ uma festa do
minada pela licenciosidade e o excesso, e muito dela, a começar por uma 
imagística canibal 5 , traz logo à mente as célebres cauinagens Tupinambá. 

4. Estes cantos são peças curtas e elípticas, repetidas à exaustão. Eles falam. por meio de sinédoques 
macabras, de morte: urubus, vermes, os cabelos do inimigo morto etc. A "música dos deuses'' 
remete a ourra forma estilística, mais variada e complêxa. ... 

'· Um dos epítetos com que se designam os inimigos em geral é "tempero do cauim " (kã'+ nãhí). 
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8 Escatologia pessoal e poder entre os Araweté 

O xamanismo alimentar, assim, unifica a sociedade diante desses estran
geiros que são os deuses (e os. mortos que lhes foram assimilados, lógica e 
literalmente, pois foram devorados por eles, como veremos), a quem é ofe
recida a prelibação do esforço de todos. A dança de guerra, por sua vez, é 
também um operador centrípeto que põe o grupo a girar à volta do matador, 
em uma cerimônia onde são consumidas enormes quantidades de uma bebida 
produzida pelas mulheres e servida aos homens, que estão assim na posição 
de "visitantes". 6 A relação da sociedade humana com os deuses , nas festas 
de xamanismo alimentar, é análoga à relação da comunidade feminina com 
o grupo masculino de dançarinos:guerreiros, liderados por um matador cujo 
canto é enunciado pelo espírito do inimigo morto. Uma breve análise nos 
mostra que os humanos em sua totalidade estão para os deuses assim como 
as mulheres estão para os homens, e os Araweté para seus inimigos: os xamãs 
e os matadores, cantando, fazem a passagem entre esses pólos opostos. 

Vemos então que deuses e mortos do grupo, de um lado, e os 1mmigos 
mortos, de outro, são as forças que conseguem unir ou "erguer" a sociedade 
Araweté, que conseguem concertar e movimentar os disjecta membra desse 
corpo social amorfo e disperso, o qual não traz dentro de si os elementos de 
uma dialética constitutiva, carecendo dos Outros para vir a ser. E, se a re
presentação unificada da sociedade é propriamente o horizonte do político, 
então os xamãs e os matadores - mas atrás deles os deuses e os inimigos 
- são os operadores desse campo. Xamanismo e guerra recortam de modo 
complementar e inseparável o espaço do poder - e assim é para todos os 
Tupi-guarani; nisso os Araweté são típicos. Não é possível pensar a dimen
são do político, nessa sociedade, fora da articulação entre xamãs e guerrei
ros, essas figuras que só podem falar pelos outros (do grupo) porque outros 
(de fora) falam por seu intermédio. 

Xamãs e matadores, a voz dos deuses e a voz dos inimigos, os festins 
alimentares e a embriaguez guerreira - essas oposições dominam a vida ce
rimonial Araweté. "Xamã" (peye) e "matador" (moropnã) são os únicos atri
butos funcionais estáveis dessa sociedade pouco diferenciada , e são os valo
res ideais na construção simbólica do gênero masculino. Atividades próprias 
dos homens, o xamanismo e a guerra definem o espaço da masculinidade 
dentro de um mundo social onde as mulheres desfrutam de uma inusitada pre
eminência política (em termos comparativos), exercendo uma voz ativa nos 
negócios do grupo. 

Ora, o mundo dos humanos, a Cultura ou Sociedade, para os Araweté, 
é um mundo feminino por excelência. Já o mundo dos deuses celestes (a So
brenatureza), por um lado, e a floresta, domínio de espíritos ferozes e de 

6 . E, de fato, quando os Araweté se dividiam em várias aldeias, as festas do cauim sempre envol· 
viam um convite a outros grupos locais . Os homens da aldeia anfitrã tinham uma participação 
discreta na dança e na bebedeira; os homens visitantes eram o centro da ação, sendo servidos 
pela famflia "dona do mingau" - aquela cuja roça foi explorada para a fabricação do cauim - , 
a qual não bebe o que preparou. O cauim é uma "exobebida", servida por uma família, quali · 
ficada por uma função feminina (prepara e serve), a homens qualificados como estrangeiros. 
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Escatologia pessoal e poder entre os Araweté 9 

tribos inimigas (a Natureza), por outro, são ambos províncias masculinas 
- e por isso manifestam uma ambígua semelhança. O mundo do Mesmo é 
feminino; o mundo do Outro, masculino. As mulheres remetem para a inte
rioridade e a vida, para a aldeia e o presente. Os homens, xamãs e homicidas, 
abrem este mundo demasiado humano para a exterioridade, a morte e a mata, 
para o céu e o futuro. Xamãs e guerreiros têm muitas coisas em comum, mas 
também se opõem, compondo-se de modo diverso com o mundo feminino do 
aqui e do agora. B a partir dessa estrutura complexa (xamãs, guerreiros, mu
lheres) que se pode colocar a questão do poder: quem o tem, de onde ele 
vem, o que ele significa. 

O poder vem de fora, e ele leva para fora; ele está nos outros, e ele é 
uma função da morte. Sua relativa imperceptibilidade na vida cotidiana Ara
weté deriva exatamente disto: o poder está em outro lugar, como o sentido. 
Xamanismo e guerra recortam o espaço do político porque ambos conectam 
o interior e o exterior, os vivos e os mortos, os inimigos e os deuses, o pas
sado e o futuro. O xamã e o homicida são imagens da alteridade: o xamã é 
uma espécie de morto, o guerreiro uma espécie de -inimigo. E ambos são ima
gens parciais dos deuses, os Mál, que são xamãs, guerreiros e inimigos. Deste 
foco exterior vem o poder, ou ao menos seu fundamento simbólico, que não 
é a autoridade, mas a alteridade. Para reencontrarmos a autoridade, será pre
ciso ir ao mundo das mulheres, ou ao mundo das relações entre os homens 
através das mulheres: xamãs, guerreiros, sogros, este seria o triângulo do po
der na sociedade Araweté. Ele tem um de seus vértices na vida, no feminino 
e no espaço (a uxorilocalidade) ; os outros dois vértices se inscrevem nos li
mites do círculo do humano com o além, o alhures e o alheio : o tempo, o 
céu, a morte. Os homens estão entre os deuses e as mulheres. 

Para começar a pensar o espaço do político, nos Araweté, é preciso então 
passar por uma cosmogonia e uma escatologia. Vamos .portanto ao começo e 
ao fim. 

III 

A cosmologia Araweté tem como evento furidante a separação entre os 
humanos (Bidé) e os deuses (Má'i), que é também o momento da disjunção 
entre o céu e a terra. Antes, homens e deuses viviam juntos no mesmo pata
mar cósmico; eles eram de uma só natureza, embora de "espécies" distintas. 
Eram todos imortais e desconheciam o trabalho, a agricultura, o fogo. Essa 
idade de ouro terminou devido a um conflito entre um " futuro deus" (Mâi di) 
e sua esposa humana. Agastados com a raça de seus afins, os Mâi ergueram 
uma gigantesca placa de pedra, onde estavam suas moradas, mediante o canto 
e o xamanismo de tabaco; essa massa que se elevou veio a constituir o fir
mamento. Privada de seu fundamento, a terra se dissolveu nas águas de um 
dilúvio; apenas dois homens e uma mulher sobreviveram, e deles descende a 
humanidade atual. Hoje, o cosmos é formado de diversas camadas 8Uperpos-
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tas, todas elas ortgmartas do cataclismo inaugural. As mais importantes são a 
superfície terrestre - o "leito da humanidade" (Bidé rtpã) - e o avesso do 
céu visível , onde residem a maioria das dezenas de raças de divindades e as 
almas dos mortos Araweté: lá é o Mál pi, o "lugar dos deuses " , e o Teká kati, 
o lugar da "boa existência". 

Consigo, os Mái levaram a ciência do paraíso: eles detêm o segredo do 
xamanismo de ressurreição e uma fonte de água rejuvenescedora; em seu 
mundo o milho se planta sozinho, depois que os machados derrubam a mata 
sem que mão nenhuma os guie. As casas e objetos dos Mál são de pedra, 
como o solo que eles ergueram: tudo neste seu mundo está sob o signo da 
permanência e da indestrutibilidade. Já tudo que existe na terra é não só uma 
imagem imperfeita das coisas (animais, plantas, solo) levadas pelos Má.i como 
é um resto, algo que foi deixado aqui. E isto se aplica principalmente à hu
manidade: " fíãné hêfíã miré", nós somos os abandonados, dizem os Araweté 
de si e da condição humana em geral. Deixados para trás , abandonados pelos 
deuses, os homens são, propriamente, essa ausência da divindade. É impor
tante atentar para isro: ao contrário das cosmologias de tantos povos sul-ame
ricanos, que concebem a Cultura e a condição humana como uma conquista 
sobre o espaço de uma Natureza ou animalidade originais, como um estado 
estável que se define pela negação de seus atributos distintivos ao mundo da 
Natureza - que pensa a Natureza como uma anti-Cultura (e uma ante-Cul
tura) -, a cosmologia Araweté concebe o Humano pela separação com uma 
Sobrenatureza, como uma falta e uma perda (um "abandono") de uma con
dição sobre-humana original. Ao contrário, portanto, de cosmologias como a 
dos Jê, que definem a Cultura como aquilo que os animais não têm , para os 
Araweté os homens se definem por não serem o que os deuses são. Dupla 
inversão, portanto : o Outro da condição humana não é a animalidade, mas 
a divindade; a Cultura não é uma positividade, mas uma carência. E na ver
dade os homens é que são os outros dos deuses, não o contrário: eles são o 
pólo não-marcado, o resto abandonado, são simulacros dos deuses. 

Mas esta separação e abandono não são algo de definitivo e estático. Se, 
olhando para o passado, os Araweté se dizem "os abandonados" , eles pensam 
a condição humana por algo que a singulariza dentro do mundo terrestre. Ao 
contrário dos animais e plantas que aqui ficaram e ficarão, os homens são 
thá me'é ri, "os que irão", seres cujo destino é ir - para junto dos Mâi, en
tenda-se; para o céu e para a imortalidade. Só os humanos irão: e a condição 
humana é este intervalo entre um passado e um futuro de união com os deuses; 
só os humanos existem no tempo, porque só para eles o presente é uma pas
sagem, e o futuro existe. A cosmogonia prepara uma escatologia: a morte de
volverá os humanos ao comércio com os deuses. O xamanismo está aí para 
lembrar que tal comércio é possível, que a separação não é definitiva. 

O que são, entretanto, esses deuses, esses Mál que tanto freqüentam a 
voz dos xamãs e que servem de modelo para tantas ações, gestos e palavras 
cotidianas - que são, em suma, a medida dos humanos, isto é, dos Arawe-
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té 7 -, e cujas marcas estão espalhadas por toda a parte, nas pedras que 
trazem suas pegadas, nos morros que evocam o soerguimento do céu? Os 
Má! são deuses estranhos. Seu modo de vida e aparência física são, por um 
lado, hipérboles inimitáveis e desejadas do modo de vida Araweté: os Mái são 
homens e mulheres altos , belos, profusamente ornamentados e perfumados, de 
corpo resplandecente e sempre jovem; são grandes caçadores, são grandes 
bebedores de cauim e amigos dos prazeres da mesa e da carne; são soberbos 
cantores, grandes xamãs, guerreiros temíveis. Os Mái' são Bidé: são seres hu
manos, e são "Araweté"; em sentido histórico, eles são Bidé pe, "ex-huma
nos", isto é, ex-terrestres. Do mesmo modo, e inversamente, dizem os Ara
weté da alma humana que ela é Mái di, "futuro deus", e ainda - e especial
mente - que esta alma é Bidé ri, "futuro ser humano". Como se a Divindade 
fosse o destino e a realização plena da essência de Bidé, a "humanidade": a 
divindade é uma super-humanidade. 

Por outro lado, os Araweté dizem que os Mái são inimigos, são "como 
inimigos" ( Awl heri). Isto porque - no que diz respeito à sua aparência fí
sica -- eles usam exclusivamente a tintura negra do jenipapo, desprezando o 
vermelho do urucum (a cor-símbolo da vida social dos humanos), cobrindo 
seus corpos com desenhos finos e elaborados. A decoração corporal com linhas 
negras é o apanágio de dois tipos de seres terrestres: o jaguar, dono do jeni
papo, e os inimigos dos Araweté (os Kayapó e os Asuriní). Mas tal semelhan
ça visual com os inimigos exprime outra coisa mais importante: os Mái são 
"como inimigos" porque eles matam e devoram as almas dos mortos recém
chegadas ao céu. Os Mái são canibais, e para eles as almas dos mortos são 
"como" inimigos. Tudo se passa como se, no céu, os Araweté fossem os ini
migos, ao passo que os Mái - que são o equivalente celeste dos Araweté 
- estariam na posição de sujeito. e essa inversão de perspectiva produzida 
pela passagem da vida à morte, da terra ao céu, que transforma os Mái em 
entidades ambíguas: eles são ao mesmo tempo Araweté e Inimigos; assim 
como os Araweté são ao mesmo tempo, ou serão após a morte, Má'i e mortos, 
isto é, imortais. 

Todos os humanos adultos, ao chegarem ao céu, são recebidos pelos deu
ses. Estes solicitam às mulheres favores sexuais, e aos homens presentes pre
ciosos, tais como penas do pássaro monemé (um cotingídeo de plumagem azul 
iridescente). Como os mortos sempre recusam esses pedidos - eles são ava
ros e medrosos, dizem os Araweté -, os Mái os matam a flechadas, os cozi
nham e os devoram. Os ossos das almas são preservados, e a partir deles os 
Má'i recompõem xamanisticamente o corpo de suas vítimas. Elas são então le
vadas a se banhar no "poço da troca de pele", uma bacia de água efervescente, 
de ondç emergem rejuvenescidas e divinizadas: as almas agora são Mâi (ou 
"como Má'i", Má'i herÍ) ; tomarão novos cônjuges entre os deuses, ali terão 
filhos, e virão ocasionalmente à terra para se banquetearem com os alimentos 
humanos ou apenas para passear "no ·Solo que uma vez pisaram". 

7. Bidé significa "ser humano" e "Araweté". " Araweté" ,é uma palavra Inventada pelos 'brancos, sem 
sentido. 
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A devoração canibal dos mortos pelos Mâi aparece assim como condição 
prévia de sua .transformação em deuses; é uma forma de "assimilação" ao es
tatuto imortal e incorruptível dos Má!. Este processo está associado de modo 
complexo ao apodrecimento do cadáver no túmulo, que é também concebido 
como uma devoração do corpo físico pelos Ãm, uma espécie de espíritos da 
mata que •se opõem aos Má! em vários aspectos. O período de apodrecimento 
do corpo é marcado pela presença aterradora de uma outra porção da pessoa 
dos mortos, o ta'owé, espectro .terrestre que adere de modo automático aos 
viventes, às suas ações passadas e entes queridos. ~ por causa do ta'owé que 
a ·aldeia se dispersa na mata após uma morte (antigamente, abandonava-se 
para sempre a aldeia) . Assim como a morte de um inimigo unifica a socieda
de, a morte de um membro do grupo, ao liberar um espectro que é conce
bido como um inimigo dos viventes, dispersa-a. A análise deste aspecto da 
escatologia Araweté nos levaria para fora do objetivo do presente trabalho. 8 

O que basta ressaltar aqui é que a morte desencadeia um duplo canibalismo, 
celeste e terrestre, pelos Má! e pelos Ãiii, o primeiro sendo "liminar" - tran
sição para o estatuto divino -, o segundo "terminal". O primeiro é efetuado 
para liberar a ·alma de seu "corpo" espiritual, o segundo coincide com a de
saparição de uma "alma" corporal, o espectro. Apenas após a devoração e res
surreição celestes é que as almas dos mortos aparecem no canto dos xamãs, 
ou melhor, que elas cantam pela boca do xamã. Elas sempre aparecem -
sobretudo quando se tratam de almas femininas - como casadas com algum 
Mái, para exortar, direta ou indiretamente, seus parentes terrestres a esquecê
las e tomar novos cônjuges. 

A devoração e recasamento das almas no céu deixam clara qual a rela
ção .sociológica entre o Má! e os viventes: os deuses são os afins dos huma
nos. Isto já ficava implícito na cosmogonia: a separação do céu e da terra se 
deu quando o deus Aranami brigou com sua esposa humana, abandonando 
esta e seus parentes. E isto retorna na escatologia: deuses e mortos recom
põem a aliança que fora rompida na origem. Os cantos xamanísticos lançam 
abundantemente mão de uma terminologia de .afinidade para definir, por in
termédio dos mortos, a relação entre os Má! e os humanos: o próprio xamã, 
ou os parentes do morto que canta, são interpelados como cunhados, sogros, 
genros ... 

Vê-se assim por que os Má! são seres ambíguos, ao mesmo tempo Ara
weté e Inimigos: eles ~ão afins . Tudo se passa como se os Araweté houves
sem, mais uma vez, deslocado as estruturas de reciprocidade para um eixo 
vertical e diacrônico. A desmarcação das relações de afinidade no interior da 
sociedade, em favor de uma ideologia da endogamia e da partilha de esposas, 
vai de par com a utilização da afinidade para articular os deuses e os homens, 
o passado com o futuro, o céu com a terra. Os mortos são os peões de um 

IS . Ver Viveiros de Castro. 1986, capítulo V. A oposição espectro terrestre/ alma celeste é central na 
escatologia Araweté; ela remete a uma polaridade espiritual característica de todas as cosmologias 
Tupi.guarani, que se desdobra em out ras: carne/ nome , canibalismo/ canto , carne/ ossos , terra / céu , 
podridão/ pedra etc . 
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jogo de aliança entre as duas metades do cosmos. Os viventes os cedem aos 
deuses, como cedem alimentos nas festas, e o que recebem em troca? A imor
talidade, e sua transformação em deuses, isto é, nos "afins" de si mesmos. 
Araweté e Inimigos, e sobre"humanos, os Mái recebem ainda uma determina
ção adicional de ambigüidade: seu canibalismo os aproxima da anima/idade. 

"Comedores de carne crua" (me'é ·wi aré) é um dos epítetos distintivos 
dos Mâi, e que se aplica paradigmaticamente a uma outra categoria de seres: 
os jaguares, ·que, como vimos, já se aparentam aos Má! por sua pele desenha
da a jenipapo. Os Má!, então, são jaguares. Mas, aplicado a eles, o epíteto 
citado não deixa de ser paradoxal, visto que os Má! comem os mortos cozidos. 
Os Araweté explicam que foram os humanos que ensinaram o uso do fogo 
aos deuses - bem corr.o a agricultura -; o fogo de cozinha, bem entendido, 
pois os Má! detêm o poder do raio, o fogo celeste destruidor. Os Má'i são jo
cosamente designados como "selvagens" ou "animalescos" (+ká heté me'é, ex
pressão que se traduz "realmente existente", e que significa "que existe sem 
cultura, que existe de modo bruto") porque não possuíam, no tempo da se
paração, os implementas da civilização: o fogo de cozinha e as plantas culti
vadas. Mas, se levaram para o céu esta ignorância, levaram também a ciência 
da imortalidade e a desnecessidade da labuta agrícola. Os deuses, portanto, 
são uma síntese complexa do sobre-humano e do subumano, do pré-cultural e 
do pós-cultural, do divino e do animal, do ego e do inimigo: afins, jaguares, 
cônjuges de mortos, modelos ideais do ser Araweté, os deuses marcam o do
mínio da Sobrenatureza, expressão que aqui tem um sentido literal. Para os 
Araweté, a Cultura é antes de mais nada a perda dessa "Sobrenatureza" di
vina, não a libertação de uma Natureza animal; seu interesse é o de recupe
rar a imortalidade, não o de celebrar a aquisição do fogo civilizador: não 
estão satisfeitos nem conformados em serem homens , mas querem voltar a ser 
deuses, esses "cunhados-jaguares " deles mesmos. 

Eu disse que todos os mortos adultos eram devorados no céu, homens 
e mulheres, xamãs e não-xamãs, e que esta era como que uma condição para 
a divinização. Y Mas as coisas são um tanto mais complexas, e a condição 
sexual e pessoal dos mortos interfere na relação com as divindades. 

Se os mortos são, a seu modo, duplamente inimigos (espectro terrestre 
mtmigo dos viventes, alma celeste inimiga dos deuses), e os Má'i, ao seu, 
também inimigos (inimigos dos Araweté qua mortos) , não há lugar no céu 
para os inimigos reais dos Araweté. As almas de mortos de outras tribos são 
arremessadas de volta à terra pelos Má'i, e aqui perecem definitivamente -
só os Araweté são ·imortais, porque só eles são propriamente humanos . Note-

9. As crianças pequenas (até três. quatro anos) não são devoradas no céu . mas sim esfregadas com 
o sumo de uma fruta (araçá?). o que lhes troca a pele e as !orna adolescentes. Elas não são devo
radas, como alguns Arawe!é me esclareceram, porque não liberam o espectro terrestre ao morrer. 
O canibalismo divino, assim, está vinculado a uma parte da pessoa que emite esse espectro: a 
carne podre, sitio da memória do morto (a que ele tem de sua vida, c a que os vivos têm dele). 
As crianças, não tendo deixado memória, não se torna{ll fantasmas. A carne "espiritual " comida 
pelos deuses é assim um duplo do cadáver terrestre - a devoração celeste. dizem os Arawe!é, faz 
a alma se esquecer dos vivos, c é isso que a transforma em divindade. 
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se porém que, se os inimigos mortos , enquanto matadores de Araweté, não 
vão para o céu, os xamãs dos inimigos lá estão. Eles formam uma classe de 
divindades chamadas genericamente de Awi peye, "Xamãs dos inimigos", 
seres que subiram aos céus no tempo da separação originária e que vêm fre
qüentemente à terra comer ou cantar. Os Awí peye são como que uma mo
dificação-xamã, uma existência sob o modo-xamã dos .jnimigos - e é nesta 
qualidade que eles participam da Divindade. Eles sublinham o aspecto-xamã 
da Divindade em geral, ao mesmo tempo em que excluem o aspecto-inimigo 
destas - não são perigosos para as almas humanas , nem canibais como os 
Má'i hete, os "deuses verdadeiros": São uma espécie de profissão de fé poli
teísta do panteão Araweté: deuses estrangeiros. 

Tal situação inverte radicalmente o destino póstumo dos xamãs e mata
dores Araweté. Os xamãs Araweté, enquanto tais, não têm tratamento espe
cial: são comida dos deuses , e neles se transformarão. Em contrapartida, os 
matadores Araweté, e o espírito de inimigos mortos por Araweté, não só 
sobem aos céus como desfrutam ali de uma posição privilegiada: o espírito 
de um inimigo morto funde-se com o de seu matador, formando o lraparacfi, 
um ser imune à devoração dos Mâi. Um matador, ao chegar ao céu, vai dire
tamente para o banho da imortalidade, transforma-se num Má'i sem passar 
pela prova da devoração - ou sem passar pela prova da morte tout court. 
Diz-se de vários guerreiros famosos da antigüidade que não morreram, mas 
subiram aos céus em corpo e alma. O dogma é literal: "um matador não 
morre". 

A morte de um inimigo provoca, em vida, uma "morte" do guerreiro. 
Voltando de sua empresa, ele jai em sua casa como desmaiado, com a bar
riga cheia do sangue do inimigo. Ele ouve o zumbido dos insetos e o rufiar 
das asas dos urubus sobre o "seu" cadáver - que é o corpo do inimigo morto, 
na mata - ; ele se sente apodrecer. Passados alguns dias, o espírito do ini
migo "desperta" e exorta com violência seu mata~or a dançar, ensinando-lhe 
ninda um canto de guerra. Esse canto tem a peculiaridade de, cantado pelo 
matador, ser enunciado do ponto de vista do inimigo: é este quem fala, ele 
quem diz "eu" no canto. A identificação do homicida à sua vítima, que se 
instaurava desde a "morte" e "putrefação" do primeiro, prossegue no regime 
enunciativo do canto de guerra, esta "música do inimigo", e gera a paradoxal 
situação da dança de guerra, onde a comunidade masculina se unifica em 
torno do cantador•homicida, para, todos, repetirem as palavras do inimigo. 

Mas essa identificação tem um preço. Ela implica uma alteração do guer
reiro - ele se torna um inimigo. O espírito da vítima jamais o deixa. Logo 
após um homicídio, as armas do guerreiro devem ser afastadas dele, pois o 
espírito do inimigo, sedento de vingança, inspira ao matador um furor que se 
volta contra seus companheiros de tribo. Por muito tempo ele estará exposto 
a esse perigo, e freqüentemente precisa fugir para a mata quando o espírito 
do inimigo "chega" sobre ele e o "ergue" para matar quem estiver à sua 
frente. Ele não pode vingar-se diretamente no matador, pois é um apêndice 
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seu, algo que este trará eternamente consigo. Por isso um matador não morre. 
Uma morte infligida vale uma morte sofrida - aliás, como o matador já 
"morrera" e "apodrecera" ao matar seu inimigo, também já "ressuscitara", 
e por isso ele não é devorado. Os Mâi o temem, ele é um igual aos deuses: 
ele já é um canibal - o sangue do inimigo enche sua barriga -,. e ele já é, 
ou tem consigo, um Inimigo. Ele já é, portanto, um Má!: o matador é um 
deus antecipado; ele encarna, de modo complexo, a figura do inimigo, sendo 
ao mesmo tempo um Araweté em sua plenitude. Ser um homicida é um valor 
essencial para um homem Araweté: "antigamente", diziam-me, "todos os ho
mens eram matadores, sem exceção". Declaração exagerada, sem dúvida, mas 
que exprime um ideal. 

A devoração canibal dos mortos tem por função transformá-los em deu
ses, seres incorruptíveis e imortais , e que são os Outros dos viventes. Mas 
um matador, por ser Outro - sendo e tendo o inimigo -, já é um deus. 
Um homicida, mais que o xamã, é puro espírito, não tem corpo putrescível; 
seja porque na antigüidade ideal os guerreiros subiam encarnados ao céu, 
seja porque no mundo real e atual um homicida, ao morrer, não libera es
pectro terrestre. Seu corpo apodrece, sabem muito bem os Araweté ; mas ele 
não libera o espírito da putrefação (o ta 'owé), ou, dizem alguns, seu espec
tro é inofensivo, exatamente o que o matador não era quando vivo (ao passo 
que os humanos comuns, inofensivos, liberam um espectro mortífero). 

Vemos assim que a via do kandire Guarani, o estado de " não-putrefação 
dos ossos", é atingida entre os Araweté pela hybris do homicídio, não pela 
ascese do xamã (Cadogan, 1959: 59, 143-148). A imortalidade é uma vitó
ria contra a putrefação. Afinal, o matador já apodreceu, junto com o cadáver 
do seu inimigo. Ressurrecto, "erguido" pelo espírito do outro, possui dora
vante um corpo místico, imputrescível e indevorável. Toda a simbologia Gua
rani da alma-palavra - e a idéia da ressurreição como um "manter ereto o 
fluxo da palavra" (H. Clastres, 1978) - encontra-se, entre os Araweté, des
locada para o complexo do matador: quem o "re-ergue" é a palavra do ini
migo, é a palavra do outro que o mantém ereto para a dança de guerra. O 
matador não é devorado pelos Má! pelo mesmo motivo que não apodrece: o 
homicídio Araweté é o análogo do aguyje Guarani, isto é, da maturação 
Aguyje, o estado espiritual de completude ou perfeição que permite alcançar 
a Terra sem Mal sem morrer (H. Clastr~s, 1978: 97), é uma palavra que 
significa originalmente a maturidade ' de um fruto (Cadogan, 1959: 51, 191). 
Os mortais comuns, assim, seriam seres "verdes" - é preciso a morte e o 
cozimento divinos para que amadureçam e se tornem completos, isto é, di
vinos. Mas o matador Araweté e o xamã Guarani já foram transformados, não 
são mais crus: portanto não apodrecerão, ou serão cozidos. Percebe-se aqui 
onde estão os Araweté dentro do sistema da guerra e do xamanismo Tupi
guarani: próximos aos Tupinambá, para quem só os bravos, os guerreiros, 
tinham acesso ao Além (a alma dos covard.es se ia com os Anhanga - os 
Ãiíi Araweté -, levando uma existência . terrestre e maligna; ver Métraux, 
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1979: 112). As almas de crianças ' Araweté não são devoradas no céu porque 
seus corpos não liberam o espe,ctro terrestre - as crianças estão aquém da 
condição humana (cf. nota 9, supra) -; os matadores não são devorados 
nem têm espectro porque estão além desta condição: eles já são deuses. Fica 
bastante clara assim qual era pelo menos uma das funções do canibalismo Tu
pinambá. Dos cativos de guerra, dizia Cardim (1978: 114): 

e alguns andam tão contentes com haverem ser comidos que por nenhuma 
via consentirão ser resgatados para servir, porque dizem que é triste cousa morrer , 
e ser fedorento e comido de bichos. 

f nesta ordem de idéias que se insere o canibalismo divino Araweté e 
a incolumidade do matador. Se os Tupinambá queriam ser devorados para 
não apodrecerem, o matador Araweté não é devorado porque não apodrece. 
Nos Tupinambá, só um matador-canibal era imortal, e só uma vítima canibal 
não apodrecia; nos Araweté, só um matador não é vítima canibal, e não apo
drece. 10 

A alma de um matador e a do inimigo que matou fundem-se nessa enti
dade chamada Irapararli, já mencionada. Esta palavra é um termo corrente 
nos cantos xamanísticos; é uma forma arcaica de irapã, "arco" (arma), sendo 
portanto uma sinédoque da função guerreira. Ela é usada pelos deuses e mor
tos celestes para designar quaisquer inimigos: os matadores Araweté, os bran
cos e outros inimigos vivos, os deuses da classe Awi peye - todos são cha
mados assim na língua dos Mál. A figura genérica do lraparad'i, ou sua es
pecificação pessoal como uma alma de um matador, sempre intervém nos 
cantos xamanísticos onde falam divindades especialmente perigosas, ou quan
do os deuses e mortos têm algo a dizer para um matador vivo . 

Ao designar o estatuto metafísico do matador Araweté, o conceito de 
Iraparad"i se revela como sendo essencialmente uma perspectiva. Se os Mál 
são ao mesmo tempo o equivalente celeste dos Araweté e uma figuração do 
Inimigo - se eles nos olham com olhos de inimigo, e se os olhamos como 
a inimigos -, os lraparad'i são os Araweté se pensando como inimigos, ati
vamente. Os humanos podem ser outra coisa que simples "comida dos deuses 
(Mâi dem'ido) - como às vezes eles se definem -: eles podem ser deuses, 
isto é, inimigos. O inimigo é sempre o outro. Que é o Iraparad'i, o mata~or 
Araweté, senão um outro dos outros, um inimigo dos Mál, que são os se
nhores da perspectiva celeste? 

10. O espírito de um jaguar morto pelo cac;,ador recebe o mesmo tratamento que o espírito de um 
inimigo. Isso porque o jaguar é um aw1, um inimigo. Eis outro tema clássico Tupinambá, que 
executavam os jaguares com honras de prisioneiros de guerra. tomando nomes sobre suas cabeças. O 
espírito do jaguar fica junto a seu matador. de quem se torna um a espécie de cão de caça: 
dorme debaixo da rede do dono , e lhe aponta em sonhos sít ios de caça abundante. Um jaguar 
morto é assim o inverso de um jaguar vivo: é um animal doméstico , em vez de um predador 
selvagem que compete com o homem . E o mesmo que ocorre com o espírito do inimigo , que se 
torna o oposto de um inimigo vi vo (ao preço de tornar seu matador o " inverso" de um Araweté -
a saber, um inimigo): de ameaça de morte passa à garantia de imortalidade . de causa de medo 
passa a motivo de medo dos Mãi, esses inimigos celcste'i, A morte de um jaguar é, como a 
morte de um inimigo, comemorada com uma dança opiralie . 
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IV 

E os xamãs, as mulheres, a política? Veremos que, entre o l·ugar exces
sivo e ambíguo do matador e o domínio da feminilidade, os xamãs ocupam 
uma posição intermediária - e é isto que os capacita a melhor exprimirem 
a função propriamente política de representação. 

SÓ os homens são xamãs. As mulheres, embora sonhem e assim vejam os 
Mái, não podem interagir com estes - os deuses lhes quebrariam o pescoço. 
Isso significa que só os homens são capazes de controlar a excorporação típica 
do xamanismo; quando as mulheres têm a alma separada do corpo, isto é 
antes um sinal de doença que de potência: devem então ser tratadas pelos 
xamãs, que recolocam as almas errantes das mulheres em seus suportes cor
porais. Os deuses, por cobiçarem sexualmente as humanas, costumam seduzir 
suas almas durante o sono, persuadindo-as a permanecerem no céu - o 
xamã precisa então ir lá tratar com os Mái e retomar essas almas. 

Só os homens são xamãs porque a relação entre os deuses e os humanos 
é concebida sob uma ótica masculina. As mulheres são o objeto, ocupam o 
lugar dos mortos: são penhores da aliança, não partes. Por isso, o "morto 
ideal" é uma mulher, e a morte, um movimento feminino, na medida em 
que ser devorado é uma posição passiva. Só os homens são matadores - e 
assim só eles podem ficar entre ou deuses sem serem devorados. E só eles são 
xamãs - podem ir ao céu e voltar sem serem. mortos. Por outro lado, a maioria 
dos mortos que surgem nos cantos xamanísticos são mulheres: intermediárias 
entre o xamã, representante dos humanos, ·e os deuses, as almas femininas 
como que possuem um maior rendimento sociológico, por colocarem as rela
ções de aliança deuses/homens nos termos corretos - há Mái fêmeas, mas 
os Mái como um todo são concebidos sob o signo da masculinidade. Os ma
tadores, sendo esta espécie de Mái antecipados, são também inteiramente mas
culinos: seu mundo é um mundo de homens; sua posição na dança guerreira, 
cercados por uma massa compacta de homens, bem o exprime. Já o xamã 
possui algo de mais próximo às mulheres, algo · mais humano, portanto. 

Os Araweté dizem que os Mái são canibais e devoram os mortos: "nós 
somos a comida dos deuses". Mas o ideal expresso por eles de que antiga
mente todos os homens eram matadores traduz, implicitamente, uma situação 
em que só as mulheres seriam devoradas pelos Má'i, ou melhor dizendo, que 
a posição de alimento dos deuses é uma posição feminina: os deuses "co
mem" as humanas também sexualmente. li A posição de vivente é feminina, 
face aos deuses - e portanto o morto típico é uma mulher, ao passo que o 
imortal ideal é um homem: o homicida. Ideal , mas paradoxal: um homem 
morto, alguém que só realiza plenamente a sua essência numa dupla relação 
com a morte e com a alteridade. Um matador é alguém que já "morreu" ao 
matar seu inimigo, ele "é" esse inimigo morto, e ele só realiza a potência 

11 . O "comer" designa em Araweté também a relação sexual , do ponto de vista masculino ou atlvo. 
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dessas mortes quando morre, e, afr.ontando os Mâi, não é tratado como um 
inimigo - não é devorado - porque é um inimigo, um lraparadl, e assim é 
imediatamente um Mál imortal. 

No tempo em que convivi com os Araweté, a posição de matador era 
francamente menos importante e conspícua que a de xamã. Depois da vio
lenta depopulação sofrida na época do contato, restavam apenas cinco homens 
vivos com o estatuto de moropnã, homicidas. Nada os distinguia dos demais; 
apenas eram tratados com uma maior dose de cautela, sendo em geral pou
pados do sarcasmo generalizado com que os Araweté se deleitam e que exer
cem sobre todos, sem distinção de sexo, idade ou estado: xamãs, e até mesmo 
os mortos, podiam ser referidos de modo jocoso e desabonador. Não os ma
tadores, que, por serem considerados irascíveis e imprevisíveis, eram "como 
inimigos". Mas eles não desempenhavam qualquer função específica na socie
dade, nessa qualidade. O lugar de cantador nas danças de guerra do cauim 
era vicariamente ocupado por qualquer adulto com boa memória para os 
cantos "dos inimigos" - uma vez reveladas, estas canções podiam ser repe
tidas por todos, e formavam um repertório tradicional -, sem maiores consi
derações sobre seu estatuto. Em contrapartida, o exercício do xamanismo era 
cotidiano, indispensável para os rituais alimentares, as reposições de almas 
errantes das mulheres, e para a informação da comunidade sobre os eventos 
celestes. O xamanismo cabia a homens determinados, e envolvia muito mais 
que uma simples memória de canções: ele dependia da capacidade de mani
festar singularmente a palavra dos deuses e dos mortos. Por outro lado, uma 
vez homicida, sempre homicida; já um xamã só é considerado como tal en
quanto exerce de modo regular os seus poderes. Vários homens "não canta
vam mais" - isto é, não eram mais xamãs, porque "os deuses se haviam ido 
deles" -; ao mesmo tempo, vários jovens estavam se iniciando no xamanis
mo, mediante intoxicações maciças de tabaco e ensaios solitários, notumos, 
de cantos inspirados por sonhos. Essa iniciação é individual: não se pode 
ensinar xamanismo, pois são os Má/ que "chegam" ou não sobre uma pessoa; 
o treinamento com tabaco e uma certa sensibilidade onírica apenas preparam 
o terreno. 

Essa importância diferencial dos dois principais modos de ser masculi
nos pode ser creditada, em parte, ao estado de relativa paz vivido pelos Ara
weté em 1981-1982; mas creio que ela se enraíza em uma diferença essencial: 
xamanismo e guerra são funções diferentes - embora nada impeça que o 
mesmo indivíduo seja xamã e homicida. 12 

Assim como se diz dos inimigos que eles são marakã nl, "futuras can
ções" (pois quando mortos darão cantos de guerra ao grupo) , os deuses e 
os mortos são essencialmente marakã me'é, "músicos"; seu modo essencial de 
manifestação é o canto, e seu veículo é o xamã. Um xamã é um Má'i ele ripã, 
um "leito para a divindade", um Mâi deéãka, um "refletor da divindade", 

12. Mas, curiosamente, nenhum dos xamãs atuantes em 1981 -1982 era um matador, e vice-versa. 
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um Ha'owé moiifiía hã, "que faz cantar as almas". A mustca dos deuses é a 
área mais complexa da cultura Araweté, e contrasta de vários modos com a 
"música dos inimigos". Ela nada tem de "sagrada" ou esotérica; após ter sido 
proferida por um xamã, uma canção pode ser repetida por todos, e muitas 
viram sucessos populares, prestando-se a variações jocosas. Só quem não re
pete jamais uma canção, mesmo para citá-la, é o xamã que a manifestou ori
ginalmente. Uma canção xamanística não pode ser reutilizada enquanto ma
nifestação divina - repete-se-a, mas não a situação enunciativa original. As 
canções de guerra existem para serem repetidas na mesma situação - as 
danças opirahe -, e formam um repertório musical coletivo. Já a música dos 
deuses sedimenta um repertório cosmológico e temático, mas não permite, a 
rigor, repetição. Uma "música dos deuses" é a materialização de uma singu
laridade individual e histórica: é a voz dos deuses tal como ouvida num mo
mento dado por um xamã em particular. O repertório xamanístico, então, é 
por definição aberto, e obriga à invenção contínua. 

"O xamã é como um rádio", os Araweté comparavam. Com isto queriam 
dizer que ele é um veículo, e que o sujeito da voz está alhures, não está 
dentro do xamã. Este não incorpora os deuses e mortos, ele narra o que vê 
e ouve. Excorporado pelo sonho, o xamã ou seu "ex-corpo" (hiro pe) jaz 
imóvel na rede, enquanto sua alma (í) viaja pelos céus. B quando ela retoma 
que o xamã canta. E quando os deuses resolvem descer à terra com o xamã, 
eles o fazem em carne e osso, não através do corpo do xamã. Um xamã, 
assim, encena ou representa os deuses e mortos; ele toma visíveis (por seus 
movimentos) ou audíveis as suas ações, não os encarna. A palavra dos deuses 
é essencialmente exterior ao xamã. 

Essa exterioridade se manifesta não só na atitude do xamã face ao que 
cantou - "música dos deuses" é expressão tanto genitiva como possessiva; 
são os deuses que cantam, o xamã transmite e depois "esquece" as palavras 
-, mas sobretudo no regime enunciativo do canto xamanístico. Se, musical
mente, ele é um solo vocal, lingüisticamente é uma polifonia, onde diversos 
personagens falam. Sua estrutura elementar é o discurso citado, onde fica pa
tente a diferença entre sujeito do enunciado e sujeito da enunciação, e onde 
quem menos fala, a rigor, é o próprio xamã. Tipicamente, um canto de xamã 
envolve três posições: uma alma de mortos, os Mâi e o xamã, onde a alma é 
o enunciador principal, citando ao xamã o que disseram os Mâi. O que dizem 
os Mâi, via de regra, é algo dirigido ao morto, ou ao xamã, ou aos parentes 
do morto; ou então o morto comenta o que estão dizendo os Mâi entre si 
sobre eventos da aldeia. A forma usual de uma frase desses cantos é, assim, 
uma construção dialógica intrincada: o xamã canta algo dito pelos Mâi, ci
tado pelo morto, referente a ele (xamã), por exemplo. Mâi, morto, xamã, 
falam um através do outro, um a partir do outro e um dentro do outro. 

De que falam os deuses? Essencialmente de sexo, comida e morte: falam 
dos prazeres que têm com as almas femi~inas, dos alimentos que desejam 
comer na terra, e ameaçam sempre o xa~ã com a morte. Em meio às des-
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crições das maravilhas celestes, os . xamãs sempre interpõem versos onde os 
deuses, chamando-os de "finados",. antecipam sua morte e devoração: "eis que 
vem nossa futura comida", eles dizem, ao verem o xamã se aproximar de 
sua grande aldeia no céu . 13 De um modo ou de outro, os xamãs escapam, 
em geral porque asseguram aos deuses que eles podem ficar com as humanas 
mortas, ou que comerão muito de algo que os viventes estão preparando. · 

Vemos aqui a diferença entre xamãs e matadores, e porque a condição de 
xamã não distingue postumamente os homens, ao passo que a de homicida 
sim. O xamã, naturalmente, tem algo de guerreiro; ele se arrisca no céu, entre 
seus afins canibais, e sua condição de homem lhe garante uma excorporação 
não-definitiva. Mas é exatamente essa capacidade de excorporação, essa faci
lidade com que sua alma sai do suporte corporal, essa freqüentação do céu 
e essa função de veículo da palavra dos mortos que transformam o xamã 
numa espécie de morto antecipado. Sua posição face aos Má! não é muito di
ferente da dos mortos recém-chegados ao céu, e seu papel de representante 
da sociedade dos vivos nos festins alimentares o situa como " nutridor" , uma 
função feminina análoga àquela desempenhada pelas mulheres no cauim. Sendo 
um homem, o xamã pode realizar com sucesso a mediação entre o mundo 
feminino da aldeia e o mundo hipermasculino do céu. Função masculina, a 
do xamã, mas função humana: os homens, como xamãs, estão entre as mu
lheres e os deuses; por sua vez, as mulheres mortas aparecem tanto na voz 
dos xamãs porque elas , melhor que os homens mortos, fundam a aliança 
entre a terra e o céu. Os xamãs têm algo da feminilidade - afinal, por sua 
boca falam mais mulheres que homens - exatamente porque eles são essen
cialmente humanos. e claro que a aproximação do xamã a uma posição " fe
minina" é puramente relacional e que os deuses são xamãs por excelência. 
Mas os deuses são também guerreiros canibais - e é isso que eles mostram, 
diante do xamã. Enquanto vivente, o xamã é um homem que se relaciona aos 
deuses por uma estrutura de afinidade ; enquanto morto (antecipado ou de
finitivo) , ele se encontra na posição feminina genérica dos humanos face aos 
deuses: coisa para ser comida. A posição do xamã é uma reflexão complexa 
sobre a mortalidade e a diferença deuses/homens; já a posição do matador 
é uma realização antecipada da imortalidade . Se o xamã é o suporte da fun
ção canora dos deuses (como dissemos, os deuses são "músicos" por excelên
cia), o matador marca a contrario a divindade como canibal: os dois pólos 
da oralidade divina. Se o xamã é instrumento através do qual os deuses falam, 
o matador, este fala como seu inimigo, e não é comestível. Nos cantos xa
manísticos sempre se sabe quem fala , e nunca é o xamã; já o regime enun
ciativo dos cantos de guerra identifica ou confunde deliberadamente os sujei
tos do canto: nu~ca se sabe se quem fala é o matador ou seu Jmm1go. O 
xamã é o homem da representação; não o matador, este é "literal " . 

13 . A expressão " futura comida" - que faz par nos cantos com seu inverso temporal , a designação 
do xamã como " falecido ful ano" pelos Mfli - repele literalmente uma figura Tupi nambá. Hans 
Staden (1974: 87) é obrigado a saltar , de pernas amarradas. enquanto seus captores riam: " Lá 
vem nossa futura comida pulando!" 
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O xamã Araweté é um "morto antecipado" porque, como dizia C. Hugh
Jones ( 1979: 113) de seu análogo Barasana, ele é capaz de separar em vida 
os componentes de sua pessoa, metaforizando a morte; mas ele desempenha 
uma função vital e social, ele é um "ser-para-o-grupo". Já o matador é um 
"deus antecipado" porque, como o xamã-asceta Guarani, ele é capaz de não 
ser separado pela morte em alma e corpo putrescível; ele sublimou sua carne. 
Mas ele manifesta uma função mortal e individual: é um "ser-para-si". O 
xamã é um vivente por excelência, representante dos vivos no céu e canal 
de transmissão dos mortos celestes; é um mediador que, ubíquo mas sempre 
distinto do que comunica, liga o que está separado: sua eficácia depende jus
tamente de ele estar (e permanecer) vivo, e de trazer os mortos. Já o ma
tador não "representa" ninguém, mas encarna o inimigo: ele sofre uma me
tamorfose complexa, que só beneficia a ele mesmo. Sua "eficácia" só se atua
liza positivamente quando ele estiver morto. 

Todo homem adulto "é um pouco xamã", dizem os Araweté. Toda casa 
conjugal tem um aray, o chocalho de xamanismo, símbolo de masculinidade 
que é complementar ao arco do guerreiro. Nem todos os homens, entretanto, 
são xamãs praticantes. Mas cada seção residencial da aldeia Araweté tem pelo 
menos um xamã forte - capaz de realizar os rituais alimentares e de re
cuperar almas perdidas -, e isso é essencial para sua autonomia. Uma roça 
coletiva de milho e um xamã são as duas marcas e instrumentos da auto
suficiência de uma seção residencial (família extensa) ; e cada seção residen
cial é um vetor dispersivo, embrião de uma aldeia futura, vestígio de uma 
aldeia passada. A polifonia noturna na aldeia Araweté evidenciava claramente 
a independência dos xamãs e, por eles, das seções residenciais: cada xamã 
canta por sua própria conta solos que se superpõem uns aos outros, cada 
um narrando o que viu, ao mesmo tempo, cada um em sua casa. Mesmo os 
festins alimentares podem ser conduzidos por dois ou mais xamãs simulta
neamente, e que se ignoram. Os xamãs se justapõem metonimicamente como 
as seções que representam; e suas vozes noturnas, citando os deuses, expri
mem na verdade a posição de seus grupos residenciais face aos assuntos da 
aldeia: fazendo de conta que os deuses falam por seu intermédio, são eles 
que falam por intermédio dos deuses - e os Araweté sabem perfeitamente 
disso, a seu modo .. . 

A polifonia "autística" dos cantos de . xamã contrasta fortemente com a 
situação do opi-rahe guerreiro: um só cantador-matador, que conduz todos os 
homens da aldeia em uníssono, e que giram à sua volta. O matador parece 
unificar muito mais a sociedade que o xamã. Mas ele não é capaz da proeza 
do xamã, que capacita este último à função propriamente política de inter
pretar a vontade do seu grupo e a compor com a vontade geral. Através do 
xamã falam outros: os deuses, os mortos e os membros do seu grupo resi
dencial. Já o matador, este é um outro: não é um mediador, mas um ser 
transfigurado. E, se o sistema do xamanismo traz em si uma possibilidade 
dispersiva - cada seção com seu xamã, no Ümite cada casa, cada homem 
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é pelo xamanismo que se realiza .a Grande Aliança , deuses-humanos , mani
festada no canto e nos festins alimentares. O sistema do homicida-cantor se 
une a comunidade à volta desta figura - e, pela morte de um inimigo, con
trapõe-se à dispersão que uma morte dentro do grupo acarreta -, ao mesmo 
tempo estranha o matador, o distingue-separa. O matador une a comunidade, 
mas ao preço de se ter unido a seu inimigo; o xamã , este está sempre no 
intervalo: entre vivos e mortos, deuses e humanos, homens e mulheres. B 
claro que o ideal de uma sociedade composta de guerreiros-matadores está 
ainda presente na ideologia Araweté e terá sido duplamente vital em sua his
tória de tantas guerras. Mas , do p.onto de vista da escatologia pessoal, um 
matador é alguém que já passou para o outro lado, virando inimigo e vi
rando Mál. Ele poderá ser o líder das expedições guerreiras e ser o foco dos 
opirah~; mas o cotidiano, a comunicação constante com o céu, isto cabe aos 
xamãs. Por isso, se o xamã está para o morto como o matador para a deus, 
o xamã está para os vivos como o matador para os mortos. A sociedade Ara
weté seria impensável sem o xamanismo; mas o ideal de imortalidade seria 
impossível sem o matador. A primeira é feminina e coletiva; o segundo é 
masculino e solitário. 

Os deuses, os Má!, são ao mesmo tempo xamãs e matadores, vida e mor
te. São o arquétipo dos xamãs, visto deterem a ciência da ressurreição; e são 
o arquétipo do matador, visto que são fusões ambíguas de Ego e de Inimigo, 
que transformam os mortos neles mesmos pela devoração, como o homicida 
transformava o inimigo, transformando-se nele. Apesar disso, a condição de 
xamã não distingue um morto no céu, mas a de matador sim; e, se não há 
lugar no céu para os (guerreiros) inimigos, há para os "xamãs inimigos" (os 

"' Awi peye) e para os matadores Araweté: ambos são lraparadl, "inimigos dos 
Má!", e portanto são Má!. Os Awi peye são o aspecto-xamã dos inimigos; 
os matadores Araweté são o aspecto-inimigo dos Araweté. Ambos são realiza
ções parciais da síntese divina: os Má!, xamãs, matadores, inimigos, Araweté. 

Os deuses Araweté são essencialmente guerreiros, e creio que isso está 
correlacionado à sua posição çomo Afins dos humanos. Os deuses de outros 
Tupi-guarani são essencialmente xamãs, e correlatamente são concebidos como 
pais e criadores da humanidade : lembremos dos Guarani, que chamam de 
Nanderú, "nosso pai", a seus chefes-xamãs e a seu deus criador. Esse con
traste é significativo: como vimos, o "homem-deus" Araweté é um homicida, 
não um xamã. f neste sentido que, duplamente não-celestes, duplamente des
vinculadas da morte, as mulheres encarnam a vida, a condição humana e a 
sociedade; e por isso elas são os mortos ideais, comida dos deuses. A função
xamã, estando entre a vida e a morte, mas do lado dos vivos, ocupa uma 
posição intermediária entre o mundo (i) mortal , individual e póstumo do guer
reiro, e o mundo vital, presente e coletivo da feminilidade. 

f esta posição intermediária e liminar do xamã que lhe confere o seu 
valor político, sua capacidade de representação exercida entre as esferas do 
cosmos e dentro da sociedade: entre deuses e humanos, entre as diferentes 
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seções residenciais. Ela se materializa na estrutura do canto xamanístico, câ
mara de ecos onde entretanto sempre se crê saber que outro fala. Já o lugar 
excessivo do matador é marcado por sua exterioridade ao social na reverbe
ração quase-incestuosa que, em seu canto, mantém consigo mesmo via o ini
migo, que o transforma em inimigo e que só o realiza na morte. Este é o 
paradoxo do guerreiro Araweté: puro espírito, homem que já morreu, ele é 
como seu deus, um Inimigo. Seu triunfo sobre a morte a exige. O xamã, em 
que pese o aparato majestoso de seus cantos dentro de cantos e ao seu vo
zerio solene e solitário, é apenas um homem, que não quer mais que repre
sentar o que não pode tornar efetivamente presente; ele apenas recorda aos 
viventes que seu destino é ir: "somos aqueles que irão". 

v 

Voltemos , ou cheguemos, à terra. Se poder, na cosmologia Araweté, é 
essencialmente proximidade aos Mál, então o matador é aquele que está mais 
perto do poder. Mas perto demais; demasiado individual e simbólico, seu 
poder é unidirecional: da terra para o céu, ele não comunica nada , ao con
trário do xamã, homem que vai e vem. A condição de matador não capa
cita ninguém ao exercício cotidiano do "poder" em bases estáveis. Os "che
fes" Araweté não são necessariamente matadores; sequer são obrigatoriamen
te xamãs - embora o sejam na imensa maioria dos casos -; eles são é ne
cessariamente sogros, homens capazes de mobilizar uma força de trabalho 
masculina para fundar uma aldeia. Enquanto "sogros" - homens que con
trolam mulheres -, e na medida em que o modo-aldeia, a idéia mesma de 
aldeia, é uma função da agricultura do milho, domínio feminino , a chefia 
aldeã é algo que passa pelas mulheres. 

A palavra Araweté mais próxima da noção de '"chefe", tenetãmõ, signi
fica " o primeiro", " aquele que começa". Ela designa aquelas pessoas que to
mam a iniciativa de qualquer empreendimento coletivo: uma caçada, uma 
pescaria de timbó, a colheita de milho para uma festa, uma expedição guer
reira. Essa é uma função que circula aleatoriamente dentro do grupo con
forme as competências e as personalidades e as tarefas. E é uma posição in
cômoda: os Araweté detestam começar ostensivamente algo, fazem o possível 
para não serem os "primeiros" de nada, estão sempre à espera que um outro 
comece. Cada seção residencial, cada casa - quase cada pessoa - , parece 
ignorar deliberadamente os movimentos alheios, e concertar a sociedade para 
alguma empresa universal é tarefa nunca completamente realizada. Por isso 
mesmo, é preciso que alguém comece, ou ninguém começa nada. E para isso 
os Araweté reconhecem um homem, ou melhor, um casal, como tenetãmõ de 
toda a aldeia: as ações desta unidade conjugal servem como sinal' - jamais 
como imposição - de que movimentos coletivos estão colocados no hori
zonte da escolha da comunidade. Esta família é a primeira a sair para a mata 
na estaç?o das chuvas, quando a aldeia se . dispersa para caçar jabutis e colher 
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castanha-do-pará, enquanto o milho amadurece nas roças; a primeira a abrir 
a temporada da coleta de mel, da pescaria do timbó etc. O marido é um 
xamã muito respeitado (não é um matador) , sempre solicitado a trazer os 
deuses para comer nas festas; e os seus cantos noturnos, conquanto mistura
dos ao vozerio xamanístico geral, costumam ser ponderados por mais gente 
que o usual para a maioria dos outros xamãs. Sua mulher é uma pessoa enér
gica e empreendedora. 

Este casal é o tenetãmõ da aldeia atual dos Araweté (as aldeias têm 
chefes, as pessoas jamais) porque ele é o tã Fiã, " dono da aldeia". Isto sig
nifica que foi esta família que primeiro se deslocou para o presente sítio da 
aldeia, ali derrubando a mata e plantando milho. Uma aldeia é sempre uma 
"ex-roça" (ka pe): ela é o espaço que vai-se abrindo à medida que as planta
ções vão recuando. Para que este movimento seja capaz de atrair outras fa
mílias, é preciso em primeiro lugar que o grupo doméstico tenetãmõ tenha 
laços de parentesco fortes com outros; em segundo lugar, que ele seja capaz 
de mobilizar uma força de trabalho masculina para a derrubada da mata re
lativamente elevada (entre cinco e dez homens). Para isso, é preciso que ele 
esteja em posição de manipular as regras de residência pós-matrimonial de 
seus membros jovens de modo a tirar o máximo bet:tefício, usando a "regra" 
uxorilocal para atrair genros, e casando seus filhos com mulheres órfãs ou 
desprivilegiadas do ponto de vista do parentesco; com isso, adquire genros e 
não perde filhos. As roças de uma família extensa desse tipo (casal adulto, 
filhas e genros, filhos e noras) são sempre coletivas e, embora identificadas 
pelos nomes do casal mais velho, têm seus produtos livremente apropriados, 
por todos os que trabalharam lá. 

A posição de tã Fiã é absolutamente formal, hoje em dia; a aldeia Ara
weté é um agregado de remanescentes de diversos grupos locais menores e 
mais fortemente integrados, e ela gravita em torno do Posto da Funai. Ex
ceto pelo fato de que os funcionários governamentais, depois que "desco
briram" quem era "o chefe", passaram a favorecer este grupo doméstico, ne
nhuma vantagem ou distinção recaía sobre o casal. Na verdade, a liderança 
da aldeia se reduz à mínima esfera de decisão que cada seção residencial tem 
interesse em deixar a cargo de outrem. O casal-líder não tem nenhum direito 
sobre áreas "públicas" (que não existem propriamente), nenhum privilégio: 
começar as coisas não é um privilégio para os Araweté. 

Cada seção residencial, na verdade, é uma autarquia política e econô
mica; na medida em que possui um xamã atuante, é uma igreja autônoma, 
também. Essas seções não têm limites rigorosos, e se fundem umas nas outras 
no espaço e na genealogia; seus limites são contextuais. Um dos aspectos 
mais complexos da vida social Araweté é justamente essa labilidade relativa 
das seções residenciais associada à sua forte tendência centrífuga, do ponto 
de vista da unidade global (a aldeia) . Analisá-lo nos levaria longe demais. 

As seções residenciais são identificadas a uma casa/casal central, via de 
regra o casal mais velho. Mas elas são nomeadas pela mulher mais velha: as 
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seções residenciais são femininas (já pelo vtes uxorilocal, já porque são as 
mulheres que manifestam maior particularismo político e fechamento socioló
gico, já porque a roça coletiva de milho - a marca fundamental da unidade 
de cada .seção - é domínio feminino). A relação sogro-genro, que é a base 
sociológica da abertura das roças e da provisão de carne, depende na verdade 
da relação mãe-filha, esta sim a relação fundimte da vida cotidiana Araweté. 
Assim como as mulheres subordinam logicamente os homens na vida aldeã, 
a seção residencial subordina a aldeia, e a liderança da família extensa su
bordina a liderança aldeã. Se a aldeia Araweté raras vezes é mais que uma 
simples justaposição de blocos residenciais endocentrados, raras vezes o "dono 
da aldeia" é mais que o chefe do seu grupo doméstico (e através de sua 
esposa), que tem a capacidade ou a responsabilidade de, tomando a posição 
serial de "primeiro", tenetãmõ, ordenar por um processo de "contágio" as 
demais seções. 

Tudo indica que, assim como para outros Tupi-guarani, a postçao de 
"chefia" entre os Araweté resulta da superposição mais ou menos completa 
de um conjunto de atributos heterogéneos - prestígio como xamã, como guer
reiro, líder de família extensa, sogro poderoso, uma disposição particular da 
personalidade etc. -; nenhum destes fatores sozinho determina o lugar de 
autoridade, que é um foco virtual de condensação de atributos, não uma 
posição formal sujeita a regras a priori. 

No caso Araweté em particular, a excelência guerreira não parece ter sido 
em nenhum momento a razão ou o modelo da liderança aldeã. Se a condição 
de tã fíã está associada a algum outro papel específico (além da posição de 
"sogro"), este é o de xamã. t o xamanismo, são os cantos xamanísticos que 
determinam ou sancionam a totalidade dos movimentos coletivos Araweté -
sejam globais, sejam os de cada seção residencial. Ora, na medida em que 
são portanto os deuses que dão o impulso para esses movimentos, o fardo do 
começar qualquer coisa é transferido para eles. Ninguém decide, ninguém co
meça nada, a rigor: é sempre um outro quem começa, não só um outro ho
mem, mas os outros dos homens. Quem desperta a sociedade de sua letargia 
e dispersão, quem tem o poder de concertá-la, são essas vozes celestes que 
enchem o espaço da noite. Daí a função estruturante do xamanismo na vida 
Araweté, e sua posição politicamente ambígua: ao mesmo tempo em que o 
xamanismo distingue-justapõe as seções residenciais, é ele quem, pela conver
gência dissonante das vozes de cada xamã, compõe todas as seções para se 
unirem na produção dos "alimentos dos deuses". O xamanismo manifesta, 
assim, o fato objetivo da autonomia e particularismo de cada setor residen
cial, e evidencia que o nexo social constitutivo do mundo Araweté está na 
relação dos homens com os deuses. Ao servirem de "refletores" da palavra 
divina, os xamãs mostram a sua afinidade com a posição de tenetãmõ ou 
.chefe. Se os tenetãmõ são indispensáveis - ou "ninguém" começaria nada, 
a sociedade quedaria imóvel e desarticulada -, os xamãs são igualmente in
dispensáveis: ou ninguém "diria" nada. Os. deuses são o pólo de onde se 
desencadeia a fala e, pela fala, a ação co\etiva. 
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Se a pos1çao de liderança aldeã é uma extensão precária da chefia do 
grupo doméstico, e se esta conota uma função feminina - seja porque a 
força de identificação e fechamento da seção residencial é feminina, seja 
porque o meio da liderança é um "controle" sobre as mulheres (uxorilocali
dade) e seu objeto também é feminino (a roça de milho) - , a posição de 
xamã, que já sugerimos como "semifeminina", mantém uma relação intrínseca 
com o par conjugal. A unidade xamanística Araweté é o casal: toda casa con
jugal tem o aray, chocalho de xamanismo que é fabricado em parte pelo ho
mem, em parte pela mulher. A casa conjugal é o "templo" xamanístico por 
excelência; é ali que o xamã sonha e canta toda noite. A esposa de um xamã 
é sua principal auxiliar, que acompanha seus passos em transe , vigia para 
que seu charuto esteja aceso, interpreta seus cantos para os demais, dança 
com ele em algumas festas alimentares perigosas (xamanismo do mel, por 
exemplo) . Um xamã casado, suas filhas e genros, são o embrião de um 
grupo local. E. se o xamanismo é uma função exclusivamente masculina, e 
as mulheres ali são meras auxiliares, mudando-se de nível as relações se in
vertem: enquanto vozes de suas seções residenciais, os xamãs falam por suas 
mulheres (não são elas que interpretam seus muitas vezes obscuros cantos?) . 
Eis por que o xamanismo é um lugar de poder: ele é uma ponte entre a pre
sença política ativa e dispersiva das mulheres e a ausência metafísica e uni
ficadora dos deuses . O poder dos homens, na sociedade Araweté, é função 
de sua exterioridade em relação ao socius; e a preeminência política cotidia
na das mulheres se deve - suprema ironia, truque comum na verdade 
ao fato de que o espaço que elas controlam, a Sociedade , não é o lugar do 
sentido. Mas, em última análise , a realidade está do lado delas - vivas , or
ganizam a trama do cotidiano; mortas, garantem a aliança entre o presente, 
insignificante e indiferente , e o além, o passado-futuro dos homens. 
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Ua Topologia cruel: 
religiosidade, hermenêutica e jinitude 
Luiz Eduardo Soares* 

A Carlos R. Brandão, que vive a religião 
como prática de philia. 

À memóri a de Ariosto Bento de Mello, que 
sempre buscou este caminho. 

I . O QUE TECE PENELOPE, QUANDO ULISSES ERRA 

Novembro, 1980. À tarde , na casa de um amigo, recebi a notícia trá
gica . Procurei, sob o impacto do telefonema, repor a cabeça em ordem. Pensar 
nas providências objetivas. Minha primeira preocupação, saber de minha mãe. 
Eu não imaginava como ela reagiria à morte tão prematura e surpreendente 
de seu irmão. Jamais esquecera a cena em que a vira ouvindo de minha avó 
a notícia da morte de sua tia. Cena de infância, mas tão angustiante quanto 
inesquecível. Desde então nenhuma morte tão próxima. Minha sensação era 
de que se dissipara um dos tantos pontos em que se sustenta o mundo indi
vidual e familiar : não é isso a perda? 

Reunida a família - meu irmão, nossas mulheres , pai e mãe, um pouco 
menos aturdida -, partimos para Friburgo. A cidade estaria mais abalada do 
que supúnhamos, a caminho. Meu maior temor era o encontro com meu avô. 
Não podia conceber a reação de um ancião tão contido e afetivo ante o co-
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lapso de uma terça parte de seu universo. Afligiam-me mais as imagens de 
meu avô do que o choque inevitavelmente brutal de encarar a morte: meu 
tio sem face. 

Horas de percurso, um calvário. A cidade e suas luzes, afinal. Subimos 
os três andares, até a casa de meu avô. Em silêncio, aflitos. A cozinha, os 
primeiros sinais do drama. Cruzamos o corredor e divisamos, na sala, o 
quadro temido: meu avô. Utilizo a palavra quadro em seu sentido mais de
notativo possível. Nada de efeitos retóricos ou de metáforas. Tratava-se de 
um quadro, eis o que me _pareceu extraordinário. As peças que o compunham 
dispunham-se em uma ordem precisa, insinuando um desenho impressionan
te. Nosso patriarca, sentado em sua poltrona, expressão crispada, olhos baixos 
e fixos, não se moveu. Enquanto olhávamos a cena, quando o beijamos, depois 
que nos afastamos, em nenhum momento manifestou qualquer reação à nossa 
presença. Sua própria presença cristalizara-se em imagem, reduzida à figura 
incomunicável e intangível do pai tombado sob sua dor inexprimível. Meu 
avô retirava-se, em sua imobilidade imponente; subtraía-se voluntariamente do 
nosso convívio. Negava-se como interlocutor para projetar-se, com toda força 
(eloqüência de seu silêncio e de sua imobilidade), como imagem. Nada dizia 
da perda, do sofrimento, não lamentava, negava ou rememorava. Era, en
quanto corpo figurativamente construído e foco de significações, a perda, o 
sofrimento, o lamento, a negação e a memória. Mas exigia, para sê-los, a 
cumplicidade do observador-participante-intérprete do quadro, pois, enquanto 
imagem inconsútil, não proporcionava o acesso imediato às segmentações, das 
quais emergem os signos. 

A imagem contínua deixava-se quebrar em fragmentos interconectados. A 
posição da poltrona, à direita, no fundo da sala, fazia o rosto ereto de meu 
avô apontar para a esquerda. À sua direita, sobre a mesinha, em destaque, 
uma fotografia de meu tio apontava para a direita, isto é, para a esquerda 
de meu avô. Seus olhares não se cruzavam, na cena montada, mas conver
giam para um ponto, situado exatamente sobre o eixo em que se punha o 
observador que chegasse à sala pela porta interna, como fizéramos. Convém 
assinalar que só as visitas íntimas seriam admitidas aquela noite e seu trân
sito reproduziria nossa própria trajetória. 

Lá estavam, portanto, meu tio e meu avô. Esta frase não sugere uma 
homogeneização de níveis inconciliáveis. Se era a foto de meu tio que estava 
lá, também é verdade que, além ou aquém de meu avô, era sua imagem que 
se juntava à fotografia, confluindo com esta para o horizonte comum em que 
se ofereceriam (reificadas) ao olhar dos visitantes. A uniformização de na
turezas - ausência e presença feitas imagens e, por sua associação atualizada 
na configuração espacial e visual, subsumidas pela unidade de uma só ima
gem - parecia ser a proposta de meu avô ao encenar o quadro descrito. 
Não era outra a função da simetria com que se dispunham, para quem che
gasse, os dois personagens e seus olhares paralisados e convergentes. A pre
posição para não é arbitrária. Tratava-se, de fato, de um quadro intencional-
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mente arranjado, ainda que a intenção estivesse longe de ser consciente. Um 
quadro é uma representação dirigida a um receptor e, por sua mediação, ao 
seu próprio protagonista (meu avô), que, desse modo, elaborava sua tragédia. 
De que outra forma explicar a simetria, a distribuição dos objetos e das 
figuras? Só há simetria e disposição regular das peças do quadro - só há 
quadro - se assumirmos a perspectiva do voyer-participante e nos situarmos 
na porta. A intenção da imagem e a disponibilidade para acolhê-la requerem 
cumplicidade . t exatamente o plano empático da cumplicidade interacional 
que permite a vigência simbólica do quadro. Em outras palavras, é a conti
nuidade comunicativa que torna possível (apreensível e inteligível) a descon
tinuidade posta e expressa no e pelo quadro. Descontinuidade que termina 
por se deixar neutralizar na cadeia dialógica da comunicação silenciosa em 
curso. De que descontinuidade se trata? Daquela dramaticamente intranspo
nível que separa o ausente do presente, o simulacro de seu modelo, o fetiche 
do real, o representante do representado, o morto do vivo. A figura cristali
zada em imagem de meu avô compunha um homólogo (simbolicamente) da 
imagem fotográfica de meu tio desaparecido. A mortificação de seu pai tra
zia-o para perto de nós, para o mundo dos vivos, isto é, dos observadores. A 
reificação do pai sugeria uma contigüidade metonímica com seu filho pre
sentificado na foto, ao estabelecer a continuidade entre objetos - viável graças 
à reificação referida -, a homogeneização de naturezas. Esta homologia posta 
ao nível ôntico, base da aproximação por contigüidade entre pai e filho, re
duzidos aos simulacros imagísticos de si mesmos, não anula o abismo entre 
os seres das imagens e nós, o mundo dos homens. Todavia, fá-lo indireta
mente, via mediação exercida pelo hibridismo da figura do pai (meu avô): 
o homem vivo e presente representando, a despeito de sua inequívoca pre
sença viva, a própria cristalização em imagem, ou seja, a própria ausência e, 
conseqüentemente, a própria morte. O hibridismo de meu avô refere-se à 
dupla contigüidade: aquela que o ligava à ausência negada (e reconhecida) 
pela foto (Sontag, 1981), fazendo-o compartilhá-la, por converter-se, também 
ele, em ausência (negada) ; e à outra, que terminei de mencionar: aquela 
que vincula meu avô, enquanto presença viva, à presença (ainda que negada 
pela reificação proposta pelo quadro) e sua ordem, o horizonte da comuni
cação. 

O patriarca volta a assumir sua antiga e nobre função: conectar domí
nios de experiência, temporais (pela tradição que encarna e perpetua) e es
paciais (por intermediar as relações entre o mundo privado da família e o 
mundo público da sociedade), conectando, simultaneamente, os parentes, es
pecialmente os irmãos, pelo emblema unificador do nome e da propriedade. 

Seu hibridismo me leva a meu tio, leva minha mãe a seu irmão, extin
guindo momentaneamente o hiato insuperável. Meu avô lançou-se como ponte 
a nossos pés e nos conduziu pela mão à esfera (atópica) impenetrável em 
que se guarda o outro, o irremediavelmente ausente e perdido. Oferecendo-se 
provisoriamente à morte (anti-Fausto), reduziu a distância instaurada pela 
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morte, conjurando-a e celebrando a vida, ao franquear o acesso reversível à 
outra esfera. Com sua meia morte propôs uma experiência cognitiva e emo
tiva mais nuançada das separações, das ausências e das perdas, relativizando
as: revelou-nos surpreendentes gradações de ausências, jogando com os li
mites fluidos entre ser e estar, ser e parecer, estar aí como ser e ser como 
imagem. O simbólico, cuja fundação devemos ao reconhecimento da morte, 
como nos ensina a psicanálise, é também a forma pela qual domesticamos a 
finitude, a perda absoluta, a tragicidade da existência. 

Meu avô propôs-nos um jogo vital, do alto da sabedoria (inconsciente) 
que a dor mais aguda engendra. Entre nós e o tio perdido nenhum abismo, 
subitamente. Continuidade: duas linhas de contigüidade, duas articulações me
tonímicas formulam uma enigmática metáfora. Mas se a dor da perda assim 
se aplaca, o preço que se paga é o de uma vizinhança inquietante (agora 
sim, nos aproximamos de Fausto): os limites não eram tão rígidos. A morte 
está conosco, na precariedade da existência. Do mesmo modo que o acaso, 
figura da historicidade radical, indicia a fragilidade de toda ordem social. 
Não há apaziguamento possível. 

O patriarca cede. Seu esforço heróico é vão. 

II. DIÁLOGO JNCONCLUSO, COMPREENSÃO PARCIAL, 
LINGUAGEM PRECÁRIA, IDENTIDADES PULVERIZADAS: 
ERGUE-SE SOBRE A MORTE O FIO TÊNUE 
DE UM SENTIDO DEBIL 

Mesmo sendo vão, em certa medida, todo o esforço heróico de re-ligação 
entre domínios que se definem pela exclusão mútua, meu avô não tombou 
ante a inexorabilidade do malogro. Cedeu aos limites insuperáveis, mas, pa
radoxalmente, manteve-se erguido, oferecendo-se ponte, arquitetura sutil. Mo
numento à finitude, obra aberta ao trânsito, à experiência, à contemplação, 
à memória e ao exame: ao aprendizado. O patriarca reverenciou os limites, 
seus próprios e nossos. Não ousou negá-los, o que demonstraria onipotência 
aniquiladora, destrutiva de todo sentido, que vive da incompletude, da par
cialidade, da insuficiência, das reduções. Por outro lado, não reificou a im
potência, não sucumbiu na paralisia, no silêncio não-comunicativo, na soli
dão. Saltou - e convidou ao salto -, estabeleceu a comunhão do princípio 
e pelo princípio dialogicamente estabelecido (satz: salto, princípio e comando 
- Heidegger, 1962 e 1983; Gadamer, 1977, 1979, 1971 e 1982). Instaurou 
um solo comum, um território compartilhado, aberto aos deslocamentos, aos 
encontros e separações (não há uns sem os outros), morada dos seres re
unidos, re-ligados, abrigo para a experiência plural e comunicável. 

Não é paradoxal facultar o encontro, a comunicação e o sentido, isto é, 
o acesso à inteligibilidade, e reconhecer, simultaneamente, a inevitabilidade 
dos desencontros, do silêncio insuperável e da precariedade do sentido. A 
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precariedade é condição do sentido, não o nega: impõe-lhe limites. O sentido 
só é, sendo limite, sendo, de certa forma, a própria limitação. Por sua vez, 
a precariedade resulta da finitude humana , entendida como a presença da morte 
expressa na separação entre sujeito, linguagem e real. 

O sujeito se constitui na linguagem, a qual, para existir, como materiali
dade, positividade, conjunto · de determinações sociais autônomas, expulsa o 
sujeito, condição de sua atualização e referência inscrita em seu seio. 

A linguagem remete ao outro que lhe oferece os meios para a própria 
identificação: o outro da linguagem, que a transcende e para o qual ela re
mete, é o real. A linguagem só é visando ao real como possibilidade de obje
tividade, de conhecimento, de verdade, de referência. No entanto, para ser 
linguagem, não pode ser - confundir-se com - o real. 

O sentido, condição de existência do sujeito e do real enquanto extensões 
ontológicas interconectadas e segmentares, não pode prescindir da natureza ex
cludente e paradoxalmente evocativa da linguagem: exclui ambos para evocá
los e os evoca para excluí-los. 

Por isso, continua sendo perfeitamente coerente darmos o nome de sím
bolo à unidade significativa. Nome que na Grécia se referia, originalmente, a 
um caco, que o anfitrião dividia com o hóspede, partindo-o, para concretizar 
e representar a permanência de seu vínculo e a possibilidade de re-atualizá-lo, 
no futuro, quando o visitante ou seu filho apresentasse ao anfitrião ou a 
algum dos seus a parte quebrada da "tessera hospitalis" (Gadamer, 1985). 
O símbolo era e é um acordo tácito, materializado num representante seg
mentado: só se completa no entendimento, equivalente à atualização do con
trato. Mas vive da promessa desta completude: é esta promessa, esta anteci
pação. Entendimento é encontro e acolhida, prática da philia, solidariedade. En
contro é re-ligação. Acolhida, apropriação de um conteúdo por um continente, 
também se designa pelo termo compreensão. Compreensão se lê como enten
dimento, comunicação. Vê-se porque entendimento comunicativo pode signifi
car (ou implicar, pressupor) mais do que afinidade espiritual, empatia, en
contro de espíritos, desvendamento/acolhida de outras mentes, intercâmbio de 
informações ou reciprocidade cognitiva. Pode significar ainda prática solidária 
em que se experimenta uma relação expressiva de um compromisso não apenas 
intelectual. Redescobrimos o espaço da ética sob a ordem da pragmática da 
linguagem ordinária (Apel, 1980; Habermas, 1984). A afinidade de que nos 
fala a hermenêutica gadameriana não é somente congenialidade, epifenômeno 
derivado de axiomas ontológicos, acesso recíproco e empático a subjetividades 
idiossincráticas (está-se distante da egologia husserliana - Theunissen, 1984). 
Gadamer tem bons motivos, como se vê na arqueologia filológica da palavra 
símbolo, para propor simultaneamente os temas: 1) da ética; 2) do sentido 
como realização dialógica, do qual o entendimento expressa a totalização (o 
encontro das partes), mas que, paradoxalmente, só existe enquanto promessa 
de completude, isto é, enquanto incompletude (portanto, o entendimento é 
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sempre parcial) ; 3) da produção e captação do sentido como relativamente 
ingovernáveis por regras, códigos e métodos, porque realizados no/pelo pro
cesso de cc-determinação do geral e do particular (Gadamer, op. cit.; Soares, 
1984). 

Os três temas articulados propostos por Gadamer em suas reflexões sobre 
hermenêutica estão presentes no quadro sobre o qual procurei deter a atenção 
do leitor: 

1) Há, evidentemente, pressupostos éticos, experimentados como condi
ção de estabelecimento da comunicação dúbia e débil, complexa, sutil e para
doxal. Como interpretar o quadro · e vivê-lo sem se pôr ao lado da dor provo
cada pela perda e da vontade de aplacá-la, supondo-a plausível e legítima? 
Como compreender os ,sentidos propostos sem se despojar de toda ironia, da 
dúvida cínica quanto à sinceridade intrínseca às representações, sem abdicar 
de qualquer suspeita quanto a ardis, engodos, mentiras e trapaças nos jogos 
cênicos? Como compreender os significados iluminados por esta interpretação 
sem desejar fazê-lo, (re) encontrando os parceiros da experiência focalizada, 
hoje pela memória, então pela sensibilidade? Há re-ligação, justamente porque 
havia ligação prévia, assim como o conhecimento assume seu perfil contra um 
fundo de reconhecimento, em que atuam, configurando-o, pré-concepções; 

2) O segundo tema não é menos evidente. Toda a delicada tessitun~ her
menêutica (nas duas pontas do ato significativo: emissão e recepção) das fi
guras e das não-ações, formando uma espécie de texto vivido (Ricoeur, 1979), 
revela a plasticidade dos símbolos acionados dialogicamente, sua intrínseca dis
ponibilidade a associações , sua imanente vocação para a plurivocidade, sua 
transitividade (em inteligíveis e entre sensíveis e inteligíveis - Lévi-Strau.ss, 
1962). Destas características, todavia , são indissociáveis a precariedade e par
cialidade dos sentidos que os símbolos postulam. Os sentidos são resultantes 
de reduções e fadados a não se completarem: põem o sujeito para excluí-lo e 
o real para negá-lo. Ecoam sobre o caos e o silêncio, estendidos sobre a fi
nitude do sujeito e a intangibilidade do real. Desvelamento breve e parcial , 
luminosidade débil, brilho fugaz vibrando sobre a continuidade das sombras, 
em que o ser é velado: eis o sentido (só há desvelamento do ser havendo 
velamento, luz havendo sombra , conhecimento ou sentido havendo desconhe
cimento e não-sentido); 

3) Por último, encontraremos a cc-determinação entre particularidade e 
universalidade, pois a cena é seu próprio contexto, é a referência paradigmá
tica de si mesma, oferece o código de decifração do enigma que propõe, não 
fosse essencialmente singular, isto é, irredutível (mas compreensível) em sua 
particularidade. Tal conjunção exige dos participantes-hermeneutas paixão vio
ladora (a interpretação, de certo modo, dessacraliza) , crueldade sádica típica 
dos impulsos desveladores, compensada pelos compromissos tácitos que o en
volvimento ético-afetivo impõe . A desmontagem hermenêutica da cena de
pende ainda, e basicamente - como depende sua montagem -, de imagina
ção, de fantasia criadora, ainda que temperada por um conhecimento instru
mental e uma experiência refleti da (Gadamer, 1977; Bachelar, 1948) . 
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III. PHRONE:SIS E AS ARTES DA VIRTUDE 

Meu avô hermeneuta, expert da phronésis 1, moveu-se não só intelectual
mente, coreográfica e dramaticamente, como organizou adequadamente o ce
nário para a performance dialógica: o encontro com a família e, por seu in
termédio, a despedida de meu tio ressuscitado. Conduzindo-nos ao outro lado, 
ensináva-nos as vicissitudes (acesso e sua negação) do encontro e fazia saltar 
à tona (aos corações e às mentes) a consciência de nossa própria finitude 
como condição imanente .ao nosso ser, isto é, ao nosso lançarmo-nos em di
reção ao outro (não só ao desaparecido, meu tio) e ao futuro (à morte). 

Hermeneuta, interpretou a circunstância em três sentidos: fez interpene
trarem-se esferas de experiência e cognição - intertraduziu-as; interpretou 
dramaturgicamente sentimentos, aporias, trânsitos e imobilidades, a palavra que 
não soa, nossa comum humanidade re-ligada e sua inextricável qualidade de 
ser-para-a-morte; interpretou porque compreendeu: integrou em sua performan
ce - sintetizante e mediatizante - a complexidade vivida, tornando-a sen
sível e proto-inteligível, tornando-a acessível à nossa própria compreensão. 

O campo comum, no qual, pela mediação de meu avô, compartilhamos 
a presença e ausência de meu tio, o terreno contínuo unificador que permitia 
parcialmente o encontro familiar impossível , nos compreendia. Nele, nos iden
tificávamos, sendo, em comum, iguais ao mesmo (cf. Heidegger, 1962 e 1983) 
Compreendidos pelo mesmo podíamos jogar o jogo hermenêutico: compreen
dermo-nos, mutuamente, isto é, compartilharmos a compreensão do mesmo (cf. 
Gadamer, 1982). Éramos sujeitos e objetos. As linguagens acionadas desen
cadeavam o jogo. Nós, jogadores, fazíamos o jogo prosseguir. Este, como os 
demais, era englobante, era sujeito de seu próprio movimento (Gadamer, 
1985). Ir e vir, recomeçar, transitar sem êxito pleno da presença à ausência, 
da vida à morte, da comunicação ao silêncio, da comunhão ao insulamento, 
da identidade à diferença; buscar a parte perdida (do símbolo, do nicho gre
gário: a família) , a totalidade irresgatável que nos deixa apenas seu rastro: 
o sentido possível - em sua insuperável parcialidade e precariedade. 

A suspensão de movimentos e a recusa de abrir-se pelo discurso - o 
sacrifício da palavra, que atrai, ao vácuo produzido, o sentido do outro (Lévi
Strauss , op. cit.) - atribuíram ao cenário, pela imobilidade dos pe!'sonagens, 
absoluta primazia. A bricolage parecia desdobrar-se toda no espaço. Por isso, 
talvez, a primeira descrição da cena não menciona o tempo. Ele fora suspen
so. A duração como que se fixara numa presença plurívoca constante. Outra 
ambigüidade emerge: quando a temporalidade não é vivida, está-se vivendo, 
está-se experimentando a impossibilidade de qualquer vivência , isto é, a morte. 
Por outro lado, quando isso ocorre apenas ritualmente tem-se a possibilidade 
de dar vida à morte, porque se experimentam simultaneamente o reconheci-

I . Phronésis é, pa ra Aristóteles, o saber prático. esfera de · ação racion al di stinta da episthemé (saber 
teórico) e da techné (saber técn ico). (Bernstein, 1983;. Gadamer, 1979; Mac lntyre, 1984.) 

Religião e Sociedade, 13 /3, novembro 1986 



36 Uma topologia cruel : religiosidade, hermenêutica e finitude 

mento do estar vivo e a comunhão de natureza com o que está morto: ambos 
colocam-se fora do fluxo temporal. Se o morto compartilha, de algum modo, 
a natureza com o vivo, é porque, desta forma, assume a qualidade derivada 
desta natureza: a vida. 

O parêntese temporal sugere uma elasticidade do presente, que parece 
torná-lo, afinal, tangível. Ou seja, neste intervalo somos mais do que memó
ria do passado e antecipação do futuro: sucata de sonhos de um ser puro 
projeto. Somos seres subitamente substantivizados, estendidos entre o passado 
e o futuro então fundidos num continwUim como que espacializado, isto é, num 
continuum reversível, manobrável pelas paixões e talentos da consciência (e 
do inconsciente) bricoleur, que, desse modo, ascende (enquanto dura a sus
pensão da duração) à onipresença das manifestações de si mesmo: é-se con
temporâneo do próprio passado e do próprio futuro. Metaconsciência integral, 
se fecha sobre si (não há espaço para o inconsciente, subsumido pela cons
ciência transcendentalizada), encerrando a história: transparência do real sub
sumido pelo espírito absolutizado. Não há mais tempo perdido. Não há mais 
procura. Está-se ante o colapso do sentido: os cacos partidos encontraram 
suas metades extraviadas. O espírito apaziguado não mais compreende, não 
mais se comunica. O real não é mais inteligível; não há mais linguagem. A 
hipostasia da autoconsciência meta-histórica representa seu próprio ocaso, a 
negação de qualquer consciência, a morte, portanto. 

Se esta se convertera em vida pela comunhão de natureza com os vivos, 
agora os traga para seu abismo aniquilador. Daí a ambigüidade da suspensão 
ritual do tempo e · sua transformação em propriedade espacial: indiciamento 
de passado, na foto; de presente, na disposição do patriarca; de futuro, na 
distribuição de cacos partidos - a linguagem compartilhada pela participação 
no quadro -, comprometendo-nos a acolhermo-nos mutuamente, nas múlti
plas acepções do verbo. 

Daí a agitação ansiosa dos personagens, jogando seu jogo comovente, de 
aproximações e afastamentos. Era preciso fazer o relógio girar novamente, para 
não sermos tragados, todos, pela realização derradeira de nossa finitude. Esta, 
nós aprendemos, tem de ser reconhecida, sendo insuperável, mas não pode 
ser a única realidade, não pode ser a primeira condição, sempre, por ser a 
última, inevitavelmente. Por isso, fizemos o tempo correr nos sucedendo no 
abraço do pai esmagado pela dor suprema. Invadimos o quadro fisicamente . 
Apossamo-nos dele, inspirados por seus múltiplos ensinamentos, pelas inúme
ras viagens reflexivas que sua proposta de jogo hermenêutico ensejou. A vida 
prosseguia, apesar de tudo, menos cruelmente bela e ordenad:a, virtuosa e sábia. 
Mas seus temas são, permanentemente, esses mesmos temas, que os gregos 
aprenderam a tratar como elos indissociáveis: estética, ordem (natural, lógica, 
social), ética e saber. O belo é, diz-nos Platão (cf. Gadamer, 1982) , orde
nado, virtuoso e verdadeiro; o verdadeiro, belo, virtuoso e ordenado; a ordem 
é a verdade, em sua forma bela e justa, e a virtude, a associação do verda
deiro e do belo. 
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A phronésis é o saber que se orienta pela procura desta constelação ideal 
em cada situação singular, mesmo e especialmente quando, para compreendê
la, não dispõe de regras firmadas em proposições universais, das quais este 
particular fosse uma realização específica. O universal - que confere inteli
gibilidade ao particular - terá de emergir como um constructo a ser engen
drado paralelamente à iluminação interpretativa da singularidade examinada -
iluminação que , dialeticamente, orienta. O navio se constrói em alto-mar, em 
plena viagem. Por isso, este conhecimento bastardo - que só tem como pa
drasto as tradições -, inventado sem norte fixo, ao sabor das tempestades, 
dos acidentes, da contingência, da história , postula verdades prováveis , veros
símeis, aceitáveis nos confrontos persuasivo-retóricos das negociações intersub
jetivas (Perelman e Olbrechts-Tyteca, 1970). A sabedoria existencial e a apti
dão hermenêutica avançam, assim, à deriva, condenadas a não encontrar porto 
seguro. Artista, virtuose, engajado eticamente, estudioso, metódico, pragmático, 
teórico e criativo, o hermeneuta jamais estará certo - e duvidará com mais 
intensidade quanto mais maduro for - de que merecerá este título quando o 
novo desafio o provocar. Mas abandonar esse destino incerto equivaleria a 
aceitar as aporias ético-políticas postas pela oposição humeana fato versus 
valor 2, que exclui a decisão sobre valores do campo da racionalidade. Tam
bém por isso, navegar é preciso. 

IV. HERMENEUTICA E METACOMPREENSÃO: 
RETORNAR INDEFINIDAMENTE E VIVER A INCOMPLETUDE 

Maio, 1986. O texto, que hibernava desde 84, volta à vida, afinal, depois 
de me perturbar por longo tempo. Que sentido tem escrevê-lo? Dilthey, insa
tisfeito com a solução kantiana, mas inspirado por ela, procurou estabelecer 
as condições de possibilidade do conhecimento histórico de seres históricos. 
Chegou às categorias de sentido, valor e propósito, associadas, respectivamen
te, ao passado , ao presente e ao futuro. Concluiu que somente quando a tra
jetória existencial encontra seu termo, a biografia se esclarece. As vivências, 
interligadas por conexões de sentido, tornam-se experiências . Próximo da mor
te, fundem-se na consciência individual os três tempos de categorias, assegu
rando a inteligibilidade da história vivida (Dilthey, 1979). Eu, de minha parte, 
modestamente insatisfeito com a solução diltheyana, mas sem a pretensão de 
buscar alternativas, não posso deixar de reconhecer a profundidade do insight 
neokantiano: esta,belecimento de sentido e morte parecem, de fato, fazer par. 
Talvez, entretanto, se encontrem de um modo menos positivo e apaziguador. 
Morte talvez seja a contraface do sentido, condenando-o à incompletude e fe
rindo, irremediavelmente, as idealizações da compreensão (Blanchot, 1970; 
Klossowski, 1985; Bataille, 1957; Sollers, 1968; Kristeva , 1974). Por isso, é 
provável que não esteja traindo tão fundamente Dilthey ao voltar-me reflexi-

2 . Devo a atenção ao problema a Luís R. C. de Oliveira , a quem agradeço. 

Religião e Sociedade, 13/3, novembro 1986 



38 Uma topologia cruel: religiosidade, hermenêutica e finitudc 

vamente sobre meu passado, portando a morte apenas como qualquer rastrea
dor do sentido o faz, isto é, .reconhecendo a precariedade deste empreendi
mento e as limitações, insuperáveis porque constitutivas, da compreensão. 

Enfatizando, então, que o sentido possível será inevitavelmente parcial 
e, no máximo, se justificará como provável e aceitável , posso enunciar nova
mente a pergunta: que sentido tem escrever este texto? Qual o sentido pos
·sível, provável, verossímil deste parto? A pergunta, mais precisamente, se 
formula: qual o significado de minha atenção - mórbida? sentimental? auto
reflexiva? psicanaliticamente explicável? - a um episódio já distante? O pro
blema, como em toda situação significativa, não é a carência de sentido, mas 
o excesso. O trabalho consiste em operar redução plausível nos termos de 
meu diálogo com o leitor e, por seu intermédio, comigo mesmo. 

Parece-me razoável aplicar minha interpretação ao texto que a expõe, o 
que vale dizer que me parece não de todo absurdo considerar meu texto
interpretação a partir do modelo formulado pelo quadro dramatizado por 
meu avô e lido pelo texto que ele agora ilumina. Feitiço contra feiticeiro. O 
quadro-objeto se converte em intérprete do sujeito-hermeneuta ou de sua rea
lização textual. Esta inversão ajuda a demonstrar a reversibilidade que rela
tiviza, em toda empreitada hermenêutica, a dicotomia cartesiana sujeito-objeto 
(res cogitans versus res extensa) . Certamente não soará despropositado ao leitor 
se eu lhe disser que a interpretação que acaba de ler pode ser compreendida 
nos mesmos termos em que compreendemos o quadro: meu texto estabelece 
uma ponte - precária e insuficiente, por suposto - entre seu autor (e , atra
vés deste, entre o leitor) e o quadro original. Dispõe o fluxo vivido numa 
ordem de segmentações e associações que o torna inteligível. O episódio per
dido na memória é revivido: é trazido à vida . E também aí por uma imobi
lização do mediador. Um texto que pretende referir-se a um fenômeno, ainda 
que enunciado pela voz (redação) de um autor, não deixa que ele fale, para 
que o fenômeno se fale/se escreva graças ao sacrifício de sua palavra (da 
palavra expressiva do autor enquanto individualidade, ser idiossincrático, su
jeito particular). Além disso, sendo texto, deixa o autor cativo de sua tessi
tura excludente: o autor está excluído da trama que urdiu, assim que o texto 
se afirma como tal (acabado). Cativo e excluído como agente criador, o autor 
está imobilizado. Sacrifica sua identidade para instaurar a transitividade, a in
tcrsubjetividade, a dialogia. 

Diante do autor, face posta, como a dele, contra o eixo em que se porá 
o leitor, está o quadro-objeto, símile da fotografia interna a este último. O 
quadro interpretado, como a fotografia, oscila entre a presença e a ausência, 
porque produz ambos (presença e ausência) simultaneamente. O leitor com
preenderá o envolvimento afetivo do autor, assim como este compreendeu a 
dor do patriarca-mediador. E somos todos congeniais, de mesma natureza, pa
rentes: autor, leitor e situação referida. Sim, leitor, compartilhamos todos a 
natureza simbólica. Somos todos funções discursivas. Aí estão palavras que 
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não são minhas, nem suas, leitor. E a situação-objeto existe, aqui, neste uni
verso semântico a que sua contemplação inquiridora (e re-criadora) dá vida. 
A literatura é a resistência limite à morte, mas, paradoxalmente, como a 
peste, a porta. A interpretação também. Pendurados nos sentidos frágeis, re
sistimos à fatalidade de nossa finitude - e a reconhecemos, permanentemen
te. Estas palavras a transcendem - e reeditam. 

Acentuem-se, agora, os limites, a precariedade do sentido e da compre
ensão. Pois bem, esta é precária porque, finitos, situados, datados, imersos 
em história e cultura (em tradições), conferimos sentidos que serão inevita
velmente marcados pela provisoriedade e parcialidade, por sua imersão parti
cularizante. Relativiza--se, assim, a pretensa neutralização (imobilização) do 
autor. Novamente repetimos a interpretação do quadro. Também aí meu avô, 
apesar de seu silêncio, de sua imobilidade e da contigüidade (espacial e sim
bólica) estabelecida com a foto de meu tio, não realizava plenamente a co
munhão de natureza com meu tio: não o encontrava na morte para resgatá
lo. Fazia-o imperfeitamente, no teatro frágil das ações significativas. A transi
tividade comunicativa, hermenêutica, desencadeada pelo texto, também é pre
cária, imperfeita. O encontro continua sendo uma miragem. f vivido no sen
tido, que é sempre falta, rastro da ausência que indkia ao figurar uma posi
tividade irrealizada. 

Até nas insuficiências, nos limites, há analogias. 

E esta metainterpretação, ora em curso? Não seria ela igualmente sujeita 
à mesma clave desveladora? Por que proponho, na interpretação da interpre
tação, a homologia entre o quadro e o texto? Talvez porque assim se esta
beleça a superposição entre os dois mediadores, meu avô e o autor do texto, o 
enunciador deste insistente "eu": afinal, se justificaria minha identificação com 
o patriarca, em seu momento de mais nobre autoridade (sapiência) . Tratar
se-ia da assunção de uma herança idealizada, condição de legitimidade da 
tradição e caução da continuidade? Re-ligação diacrônica e perpetuação dos 
jogos de sociabilidade inspirados na ética da philia e na prática criadora (e 
metódica) da hermenêutica? Mas o círculo não se fecha mais, leitor. Por isso, 
eu lhe proponho um pacto (que Fausto e Mefistófeles não nos ouçam): antes 
de me verem dissipar-me sob seus olhos, na ciranda contínua dos jogos re
flexivos, eu suspendo a pena e você, leitor, antes de ser tragado pelo conti
nuum (topos do mesmo, que compreende, identifica e desafia identidades até 
o paroxismo da dissipação e do silêncio), você, leitor, desvia os olhos da cena, 
para que, inadvertidamente 
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Cmunidade, igreja e poder -
em busca de 'um conceito sociológico 
de "igreja"* 
Pedro A. Ribeiro de Oliveira** 

O problema da definição sociológica de "igreja" está longe de ser um 
tema de ordem meramente especulativa. f: um problema teórico, sem dúvida, 
mas de uma teoria sociológica convocada a resolver um impasse empírico: 
como entender as atuais transformações no interior da Igreja Católica Roma
na no Brasil? Está em curso uma mudança estrutural na Igreja, ou trata-se 
de uma renovação aparente para manter o poder clerical sobre as bases lei
gas? Dados empíricos podem ser invocados para uma e outra tese, mas esta 
é uma questão teórica que os dados empíricos são incapazes de resolver a 
contento, pois o que está em questão é saber de que falamos, é saber o que 
é sociologicamente igreja. Não podemos nos contentar em tomar por emprés
timo o conceito teológico de igreja e dar-lhe um formato sociológico falando 
de "instituições religiosas"; precisamos ter coragem para alçar um vôo mais 
alto, de onde possamos ver as "instituições religiosas" como fatos sociais, 
independentemente das autodefinições que seus agentes autorizados fazem 
delas. 

Se o problema é teórico, o melhor caminho para abordá-lo é o que co
meça da análise empírica. f: o que faremos neste ensaio. Sua primeira parte 
é uma análise de um caso exemplar de igreja renovada - a Arquidiocese de 

Trabalho apresentado no lO• Encontro Anual da ANPOCS , Grupo de Trabalho "Religião e Socie
dade", Campos do Jordão , SP, outubro de 1986. 
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Vitória (ES). Ela vai-nos obrigar a refletir teoricamente a partir de um re
ferencial concreto sobre o qual ·temos boa quantidade de informações seguras. 
Definindo as Comunidades Eclesiais de Base como fundamento sociológico de 
uma nova estrutura de igreja (em oposição à estrutura clerical/paroquial) 
poderemos, na segunda parte, desenvolver a reflexão teórica sobre o conceito 
de comunidade religiosa, na qual emergem as diferentes "instituições religio
sas". Distinguindo comunidade e instituições - prefiro aliás falar de "cor
porações" religiosas -, explicitaremos como igreja é uma forma sociológica 
de "corporação religiosa". 

I - UMA NOVA ESTRUTURA NA IGREJA CATóLICA ROMANA 

Ao definir que se trata da Igreja Católica Romana, quero delimitar bem 
nitidamente o campo dos dados empíricos. Vamos analisar dados referentes a 
uma igreja cristã. E nela tomaremos como referência uma diocese. Mas não 
se trata de uma diocese qualquer. A arquidiocese de Vitória pode ser con
siderada como um caso exemplar do processo de renovação eclesiástica pelas 
Comunidades Eclesiais de Base - CEBs. O fato de sua experiência com as 
CEBs já contar mais de 20 anos mais o fato de ser ela uma arquidiocese de 
médio porte - com extensas áreas rurais, mas também um centro industrial 
avançado e periferias carentes - tornam Vitória um caso excelente para o 
estudo do processo de renovação pós-conciliar que atravessa a Igreja Cató
lica Romana no Brasil. 

Não é necessário justificar metodologicamente o recorte a nível dioce
sano para este estudo de caso. Tratando-se de um estudo que visa conhecer 
a estrutura eclesiástica, ele tem que incluir pelo menos a relação bispo/pa
de/fiel. O ideal seria incluir também o Papa como termo estrutural, mas isso 
nos obrigaria a estudar empiricamente a igreja universal, o que está inteira
mente fora do nosso alcance. Seria inadequado o recorte supradiocesano (v.g. 
CNBB), já que os organismos nacionais e regionais não são estruturais na 
Igreja Católica Romana, mas organismos de cunho pastoral ou administrativo. 
Ficamos, pois, ao nível da diocese, que é, conforme a eclesiologia oficial, a 
típica "igreja particular". 1 

A Arquidiocese de Vitória está fazendo uma grande avaliação de si 
mesma. Já foi feito, em 1984, um mapeamento de suas comunidades de base 
e agentes de pastoral; em 1985, os conselhos comunitários responderam a 
um questionário bem completo sobre cada GEB e seus grupos, e em 1985/86 
foram formados grupos de cerca de 15 participantes em toda a arquidiocese, 
para responderem a uma bateria de questões sobre as principais medidas pas
torais tomadas pela Igreja nos últimos anos. Uma última série de dados foi 

I . Este foi o corte teórico feito em C. A. Medina & P. A. R. Oliveira, Autoridade e participação -
estudo sociológico da Igreja Católica, cap. I e 11, Petrópoli s, Vozes, 1973. Sua justificação teoló
gica pode ser encontrada na obra que inspirou aquela análise: H . Kung , Structures de I'Eglise, 
Paris, Desclée de Brower, 1965. 
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cbtida através de questionários respondidos por quase 70.000 pessoas presen
tes à missa ou culto dominical em todas as paróquias. Seus resultados, porém, 
ainda não estão tabulados. Este enorme acervo de informações permite-nos 
traçar um quadro bastante seguro do que é essa "nova forma de a Igreja 
ser". Em resumo, podemos defini-la como uma igreja assentada sobre as CEBs. 
Vejamos o que significa isso. 

1 . Uma igreja de CEBs 

A forma romanizada da Igreja Romana (a redundância não é mais do 
que uma expressão da realidade da Igreja Romana pós-Pio IX) está assen
tada sobre a paróquia. Nela, a paróquia é a organização de base na estru
tura eclesiástica. Os organismos internos às paróquias (v.a. associações reli
giosas e caritativas, grupos de jovens, de crianças, de famílias, bem como as 
várias capelas sob jurisdição paroquial) são elementos importantes para a vi
talidade pastoral da Igreja, mas não constituem unidade de base, isto é, uni
dades dotadas de certa autonomia. Uma paróquia pode ter esses organismos 
para aumentar sua eficácia pastoral, porém se não os tiver não deixará de 
ser paróquia. Mas uma diocese não pode deixar de ter todo seu território 
subdividido por paróquias, cada uma confiada a um pároco ou vigário, a 
quem o bispo confia parte de suas atribuições. 

Falar de uma nova forma de ser igreja - ou de a igreja ser, que me 
parece mais própria - implica a mudança da própria base diocesana. Muitas 
dioceses do Brasil têm CEBs, mas continuam sendo igrejas assentadas sobre 
paróquias. Ou bem as CEBs constituem uma área pastoral distinta no interior 
da diocese (só em áreas rurais, ou numa ou noutra paróquia) ou tornam-se 
uma subdivisão no interior da paróquia (como as antigas capelas, por exem
plo). Isso não significa que nesses casos não tenha havido mudanças e que 
fossem só nomes novos para organismos antigos (fato que também ocorre, 
mas que aqui não vamos examinar). Nesses casos há reais mudanças nas 
CEBs (por exemplo: o uso da Bíblia pelo povo, a constituição de conselhos 
paroquiais, celebração dominical sem padres) ; mas são mudanças que não 
atingem o nível da paróquia, que continua sendo a base da igreja particular. 

Temos portanto que ser rigorosos na . definição d~ssa nova forma de a 
Igreja Romana ser. A nova forma só é realmente nova quando as CEBs se 
tornam a base da igreja. Isso significa que se elas desaparecessem haveria um 
colapso pastoral na diocese. As paróquias, ao contrário, podem continuar so
brevivendo como centros de serviços religiosos e burocráticos, ou como cen
tros de animação das CEBs, mas na nova forma de igreja elas se tornam dis
pensáveis. Poderiam ser suprimidas sem prejudicar a pastoral diocesana. Ora, 
essa nova forma não é tão freqüente quanto se propaga nos escritos de teó
logos ou nas reportagens jornalísticas. Ao contrário: ela é rara. Pode ser en
contrada em algumas poucas dioceses brasileiras, e, mesmo assim, geralmente 
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coexistindo com a estrutura de base paroquial. O mais freqüente é vermos 
nas dioceses que já têm essa nova forma de igreja a coexistência - mais ou 
menos pacífica. . . - entre a estrutura de base paroquial e a estrutura de 
CEBs. E o bispo, juntamente com os organismos diocesanos, pelejando para 
dar unidade ao todo . . . Mas o importante é que essa nova forma existe e 
pode ser empiricamente estudada. Aqui o material pesquisado na Arquidiocese 
de Vitória revela enorme riqueza, e vale a pena nos debruçarmos um pouco 
sobre ele. 

2 . Dados empíricos sobre a Arquidiocese de Vitória 

Embora sejam dados ainda preliminares da Grande Avaliação da Arqui
diocese de Vitória, podemos usá-los como material de referência até que 
sejam publicados os resultados definitivos. 2 

A existência de quase 1.200 CEBs (aí compreendidas também as cerca 
de 50 sedes paroquiais e uma estimativa das CEBs não computadas no ma
peamento) numa diocese com cerca de 1.500.000 habitantes é um dado que 
merece consideração. Em média, são 250 famílias por CEB. Levando em 
conta o tamanho da região metropolitana, em cuja periferia concentra-se gran
de população, somos levados a crer que o número de CEBs já esteja próximo 
do limite. O número de CEBs criadas no período 1980/85 foi 40% menor 
do que nos cinco anos anteriores. Metade das CEBs estão estabilizadas em 
número de membros, quare outro tanto delas estão em crescimento, e algu
mas poucas revelam declínio em número de membros. Esses dados deixam a 
impressão de uma consolidação das CEBs na Arquidiocese. A rigor, este fato 
é real para algumas áreas pastorais, mas não para todas. 

Outros dados que corroboram esta afirmação são os que se referem ao 
funcionamento interno das CEBs. Quase todas as CEBs têm templo ou local 
de reunião. Uma das prioridades pastorais da Arquidiocese no passado foi a 
formação dos conselhos comunitários. Os dados do mapeamento mostram que 
ela resultou na criação de conselhos comunitários em 75% das CEBs, o que 
é um índice elevado. Com raras exceções, os conselhos comunitários parecem 
ser bastante representatívos das CEBs, uma vez que 90% deles têm seus 
membros eleitos pela comunidade, pelas equipes ou pelo conselho anterior. 
Sua renovação periódica (a cada dois anos, no máximo, em 2/3 das CEBs) 
assegura a possibilidade de manter-se a representatividade. Enfim, o fato de 
o conselho se reunir pelo menos uma vez ao mês (em quase 80% das CEBs) 
permite-lhe exercer a função de coordenação nas CEBs. 

E no interior de cada CEB podem existir vários grupos homogêneos. São 
eles pequenos grupos que reúnem as pessoas conforme seus interesses, apti-

2 . Os dados referentes a Vitória só foram apresentados em forma de relatórios policopiados, ainda 
não divulgados ao grande público. São cinco relatórios de P. A. R. Oliveira , C. A. Steil & S. S. 
Rodrigues: Relatório sobre os dados da Grande Avaliação da Arquidiocese de Vitória, 5 vol., Rio 
de Janeiro, JSER, 1986, datilogr. 
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dões pessoais ou condição de vida. São eles as equipes, grupos de pastoral 
específica, associações religiosas e movimentos apostólicos. Os mais importan
tes e freqüentes são, sem dúvida, os círculos bíblicos. O levantamento regis
tra 3.078 círculos bíblicos na Arquidiocese. Embora possa haver indefinição 
quanto ao número exato - pois há círculos bíblicos que só se reúnem nos 
períodos de Natal, Campanha da Fraternidade e Mês da Bíblia -, é certo 
que seu número ultrapassa os 3.000. Não é exagero dizer que os círculos 
bíblicos são a alma das CEBs. € ali, nos pequenos grupos homogêneos, com 
reuniões semanais em torno à reflexão sobre o cotidiano da vida, que se 
opera a articulação profunda entre o religioso e o vivido, que é a força im
pulsionadora das CEBs. 

Muito importantes são também as variadas equipes de serviço, que as
sumem as tarefas referentes ao culto, sacramentos, catequese e manutenção em 
geral. Em média, são 5,86 equipes por CEB. Os grupos mais freqüentes são 
os de liturgia (140%, incluindo não só a equipe de preparação do culto do
minical mas também equipes de canto, música e outras atividades ligadas ao 
culto), preparação aos sacramentos (102%), de catequese (88%) e de ma
nutenção (123%, incluindo manutenção financeira e limpeza). Os grupos de 
jovens também são freqüentes (56%) . Outros grupos (incluindo tanto os vol
tados para os serviços religiosos como os da área social) estão presentes em 
77% das CEBs. 

Outros tipos de grupos são as associações religiosas e movimentos apos
tólicos. Sua freqüência nas CEBs é bem menor, estando presentes em pouco 
menos de 1/4 das CEBs. As mais freqüentes são o Apostolado da Oração, o 
Encontro de Casais com Cristo e a Liga Católica. 

Esses números deixam evidente o caráter eminentemente bíblico, cúltico 
e catequético das CEBs. Isso não significa que as CEBs não tenham um ine
gável caráter de atuação no campo social e político, mas esta é uma atuação 
que se dá através de canais diferentes dos das equipes, associações, pastorais 
e movimentos especializados. 

Enfim, convém examinar outra sene de dados que relativizem a impor
tância das CEBs. O número total de seus membros ' ativos certamente não é 
grande, nem mesmo numa diocese avançada na "caminhada" como é Vitória. 
Uma estimativa pode ser feita pelo número de dizimistas: eles não chegam a 
30.000 ao todo. € provável que nas CEBs rurais outras formas de contribui
ção financeira substituam o dízimo. Isso daria uma cifra em torno de 50.000 
pessoas que participam da igreja através da contribuição financeira. Sabemos 
que os questionários distribuídos nas missas e cultos dominicais foram res
pondidos por quase 70.000 fiéis. Enfim, temos o número de 2.600 grupos 
que se reuniram para responder aos questionários da Grande Avaliação. Sa
bendo que eram grupos com cerca de 15 membros, podemos estimar um total 
entre 35.000 e 40.000 pessoas interessadas em avaliar a caminhada diocesana. 
Deste conjunto de dados podemos retirar, como estimativa, um número que, 
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na melhor das hipóteses, não exce(je a 50.000 pessoas participando ativamente 
das atividades da igreja. Calcuhmdo que para cada uma delas existam cinco 
outras que seriam seu campo de influência direta, teríamos ao todo 300.000 
pessoas ligadas à igreja. Numa diocese de 1.500.000 habitantes, são 20% da 
população; os outros 80% repartem-se entre os que professam outras religiões 
(10 a 15%) e uma massa católica que perfaz pelo menos 2/3 da população 
total. Isso significa que as CEBs congregam uma "elite" católica 3, distinta da 
grande massa dos que se professam católicos mas não participam da sua igre
ja. Este dado já vem sendo debatido há longos anos 4, e parece que quando 
nos referimos a ele fazemos pouço mais do que novas variações sobre um 
velho tema, denunciando a "aparência" católica da sociedade brasileira. Talvez 
seja chegado o momento de propor uma nova abordagem teórica, pelo menos 
para sugerir aos colegas um novo tema para as nossas variações. Mas antes 
disso, convém "fechar" o quadro empírico com uma definição sociológica de 
comunidade eclesial de base. 

3 . O que é comunidade eclesial de base 

Comecemos pelo fim. O que significa base, na comunidade eclesial de 
base? 

Com tanta freqüência fala-se de "base" como smommo de "popular" 
que já nem se discute mais o assunto. 5 Na linguagem corrente em meios 
eclesiásticos, "base" significa " pobre", "povo simples", "oprimidos", gente das 
classes sociais que estão na base da pirâmide social. Um congresso interna
cional de teólogos propôs, inclusive, falar mais ecumenicamente de "comuni
dades cristãs populares". 6 Embora sejam eminentes teólogos que defendam 
tal interpretação, ela é equívoca. Em primeiro lugar, porque a imagem da pi
râmide não é absolutamente adequada para uma análise de classes sociais, 
pois a sociedade não é uma pirâmide contínua entre os poucos ricos e os 
muitos pobres, mas um conjunto tenso de classes sociais em luta. Aliás, só 
nos meios católicos se fala de " base" como sinônimo de "pobre". Em segun
do lugar - e esta é a razão mais forte -, se as CEBs fossem destinadas ex
clusivamente às classes populares, ficaria faltando espaço institucional para os 
católicos que não são pobres. Quanto a este ponto, as críticas da direita ecle
siástica à opção que ela chama "exclusiva" pelos pobres são sociologicamente 
pertinentes, dando margem à justificação de uma dupla estrutura eclesiástica: 

Há sinais de que essa elite é também uma elite socia l local, mas os dados disponíveis não permi· 
tem tirarmos ainda uma conclusão. 

4. O problema foi bem colocado por T. Azevedo, "Problemas metodológicos da sociologia do cato
licismo". ln : Cultura e situação racial do Brasil, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1966. Um 
debate recente e provocante encontra-se em C. R. Brandão, Os deuses do povo, São Paulo, Bra
siliense, 1981, bem como no capítulo 11 de R. C. Fernandes, Os cavaleiros do Bom Jesus, São 
Paulo, Brasiliense, 1982 . 

5 . Basta citar os mais conhecidos: Fr. Betto, O que é comunidade eclesial de base, São Paulo, Bra
siliense, 1981; C. Boff, Deus e o homem no inferno verde, Petrópolis, Vozes , 1980; L. Boff, Teo
logia à escuta do povo, Petrópolis, Vozes , 1981. 

6 . Cf. Congresso Internacional Ecumênico de Teologia. Documento finai e carta aos cristãos, REB, 4, 
fase . 157, p. 152-168, março de 1980. 
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uma, de CEBs, para os pobres, e outra, de movimentos ditos espirituais ou 
apostólicos, para os ricos .. . E necessário ir além da confusão simplista entre 
"base" e "pobre", e situar teoricamente a definição do que é "base" na CEB. 

Os dados da Arquidiocese de Vitória apontam claramente que as CEBs 
são a base dessa nova forma de ser igreja. E é nessa linha de interpretação 
que as CEBs adquirem maior valor para a análise da igreja. Como veremos 
mais adiante, as OEBs só são efetivamente base da igreja na medida em que 
são efetivamente comunidades. Isso significa que elas não são pequenos grupos 
homogêneos (como as equipes de serviço ou de movimentos), mas grupos 
que, mantendo um forte grau de solidariedade, admitem diversidade de grupos 
e equipes em seu interior. Os grupos e equipes são importantes, sem dúvida, 
mas não são a base da igreja. A base está no nível da comunidade, pois só 
ali aparece a igreja com suas características essenciais de assembléia estável 
de fiéis cristãos. Os grupos e equipes podem surgir e desaparecer, sem que 
por isso se possa dizer que uma igreja local surgiu ou desapareceu. Já uma 
comunidade pode ser legitimamente vista como uma igreja local. E nesse sen
tido que se trata de uma nova forma de ser igreja . Uma igreja que tem por 
base não mais a paróquia, mas as comunidades eclesiais de base. 

Mas com isso não se deve eludir o problema da localização das CEBs 
nas classes populares. De fato, os dados empíricos mostram com abundância 
de evidências que é nas classes populares que as CEBs encontram terreno 
mais propício para florescerem. A razão parece ser de ordem sociológica: é 
que são as classes populares que, por sua própria condição social de existên
cia, necessitam dos laços comunitários para assegurarem seus direitos . Nas 
classes médias e dominantes, os direitos são assegurados de modo individua
lizado. Quem tem dinheiro ou influência bastante não precisa unir·se aos vi
zinhos para fazer valer seus direitos: resolve seus problemas individualmente. 
Já os pobres e oprimidos não têm alternativa: ou se unem formando comu
nidades, ou ficam em situação de dependência dos favores dos poderosos. E, 
pois, porque as classes populares formam comunidades, que as CEBs são po
pulares. Nada impede que as classes médias também tenham suas CEBs: 
basta que elas admitam viver em comunidade. Podemos portanto concluir: de 
fato as CEBs são populares, mas o são pela razão de ordem sociológica de que 
é nos meios populares que mais naturalmente se criam laços comunitários. E, 
como veremos em seguida , é essencial às CEBs uma estrutura de comunidade. 

Vejamos agora em que sentido se deve definir "comunidade" no caso das 
CEBs. Retomaremos este tema, com mais fôlego teórico, ao tratar a comuni
dade religiosa em geral. Mas, para começar, convém partir do empírico. 

Que as CEBs sejam comunidade é ponto pacífico. Mas o que significa 
ser comunidade? E preciso ir além de um conceito simplista de comunidade 
como grupo marcado pela predominância das relações pessoais e buscar um 
significado mais ·· profundo. As relações pessoais são importantes, sem dúvida, 
mas não são a característica mais marcante das comunidades . O que define 

Religião e Sociedade, 13/ 3, novembro 1986 



50 Comunidade, igreja e poder - em busca de um conceito sociológico de "igreja" 

sociologicamente comunidade é a existência de laços de solidariedade em torno 
a uma identidade. Há comunidade quando quem partilha uma mesma identi
dade (por exemplo: moradores do mesmo bairro, pessoas da mesma cor de 
pele, adeptos de um mesmo credo religioso, pessoas da mesma idade etc.) 
tece laços de solidariedade com os demais. Não basta que haja identidade co
mum; sem solidariedade não há comunidade. Temos que considerar, portanto, 
a identidade e os laços sociais de solidariedade como elementos constituintes 
do conceito de comunidade. 

A identidade das CEBs é definida geograficamente, o que não significa 
apenas territorialmente. Uma CEB se identifica pelo aglomerado humano no 
qual ela se localiza. Pode ser um bairro, uma vila, um conjunto habitacional, 
um morro, uma aldeia, uma cidade, um povoado . . . mas sempre um aglome
rado humano cujos limites são reconhecidos pelos moradores. Mesmo quando 
tais limites não são fixos e nítidos, todos sabem a que aglomerado humano 
pertencem, porque sabem o nome do lugar onde moram. Este dado é tão 
evidente, que nem é preciso constar de questionário: toda CEB sabe qual é 
a sua área de abrangência. Quando a área da Arquidiocese de Vitória estiver 
toda coberta pelas CEBs, todo seu território estará sob responsabilidade de 
alguma CEB, assim como uma diocese assentada sobre a organização paro
quial está toda subdividida em paróquias. Os membros das CEBs são, por
tanto, em primeiro lugar, vizinhos. f. claro que vizinhança não significa ne
cessariamente proximidade física. Na roça, os vizinhos às vezes moram bem 
longe uns dos outros, mas nem por isso deixam de sentir-se vizinhos, mora
dores da mesma localidade. 

Uma CEB é também definida religiosamente. Só faz parte da CEB quem 
partilha a fé católica romana. Adeptos de outros credos religiosos - cristãos 
ou não - podem participar das CEBs mas não são seus membros, uma vez 
que já pertencem a outras comunidades religiosas (v.g. igrejas evangélicas ou 
terreiro afro-brasileiro). Isso fica claro na recepção do batismo, que marca a 
adesão da pessoa à igreja: quem não é batizado não pode ser membro da 
CEB. Isso não quer dizer que não existam membros das CEBs que freqüen
tem outras comunidades religiosas (pois não renunciam à fé católica romana) 
nem que membros de outras comunidades religiosas sejam impedidos de par
ticipar das CEBs (ao contrário, já se pratica um ecumenismo nas bases talvez 
mais avançado do que nas cúpulas da Igreja) . Em outras palavras, só pode 
pertencer a uma CEB quem se define como católico. 

Temos assim que a matéria-prima para a existência de uma CEB são os 
católicos que moram numa mesma localidade. Mas uma CEB só existe real· 
mente quando essa matéria-prima é socialmente trabalhada pela criação dos 
laços de solidariedade. Em outras palavras, uma CEB só existe quando os ca
tólicos de uma mesma localidade criam laços de solidariedade entre si. Nesse 
sentido pode-se dizer que uma comunidade só emerge da massa quando ali 
se organiza um grupo solidário. Há portanto uma diferença fundamental entre 
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o conjunto da população católica de uma determinada localidade e a comuni
dade eclesial de base dessa localidade. Só muito raramente todos os católicos 
são realmente membros da CEB, como é o caso de algumas áreas rurais. 

Para que os católicos de uma mesma localidade constituam uma CEB é 
necessário que eles criem laços de solidariedade, e isso se expressa por meio 
da formação de grupos. Embora seja possível a existência de uma CEB que 
seja ela mesma um único grupo (por exemplo: numa pequenina localidade, 
ou uma CEB em estado nascente) , normalmente uma CEB tem em seu inte
rior vários grupos. 

Essa conjugação da diversidade de grupos na unidade da CEB reforça 
sua solidariedade, que se baseia não só nos laços amplos de vizinhança, mas 
também nos laços mais estreitos de participação em tarefas comuns com equi
pes homogêneas. Os grupos e equipes representam portanto um fator de grande 
importância na construção dos laços de solidariedade das CEBs, porém não 
são a base dessa nova forma de ser igreja. São como as moléculas constituti
vas da célula que - esta sim - é dotada de vida própria com certa auto
nomia. 

Gerando em seu interior esses grupos homogêneos, as CEBs tornam-se 
instâncias de organização da massa católica. f. na medida em que os católicos 
se inserem num desses grupos, criando laços de solidariedade comunitária, 
que a CEB se constitui e que, ao mesmo tempo, organiza o povo católico em 
comunidade. Ela é pois uma comunidade organizada e organizante. 

·Enfim, façamos uma definição sociológica da eclesialidade das CEBs. Há 
uma diferença substancial entre comunidade eclesial de base e comunidade 
cristã popular - termo preferido pelo IV Congresso Internacional Ecumê
nico de Teologia. 7 Vejamos, com base no relatório de Vitória, onde reside 
sociologicamente essa diferença . Eclesial refere-se à igreja, à instituição ecle
siástica. O adjetivo cristão refere-se à fé ou religião. As CEBs são cristãs, 
pois a fé cristã na sua modalidade católica romana é um dos elementos essen
ciais na definição do termo comunidade. Os dados a esse respeito são abun
dantes. Na Grande Avaliação, os aspectos mais valorizados da renovação da 
igreja são os que se referem aos seus aspectos internos, como o acesso de 
todos à liturgia e aos sacramentos, a maior participação do leigo na igreja, a 
reaproximação com a Bíblia. Os aspectos missionários - de consciência e 
ação no campo social e político - são mencionados, mas com freqüência 
muito menor. Os grupos consideram importante a dimensão de transformação 
do mundo, mas não é ela que vem em primeiro lugar. Para a grande maioria 
dos grupos, a igreja renova-se na medida em que os leigos participam ativa
mente da sua vida interna. 

A participação dos leigos é, sem dúvida, o elemento mais marcante da 
renovação da igreja. Ela pode ser considerada como resultado e como causa 

7 . Idem, ibidem. A diferença me foi sugerida por D. Luiz G . Fernandes, em carta. 
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da renovação, pois é a renovação pós-conciliar que abre a vida interna da 
igreja a grande número de leigos, através das CEBs, e ao mesmo tempo são 
as CEBs o principal agente da sua renovação. B verdade que já antes do Con
éílio havia a participação de leigos na vida interna da igreja, principalmente 
nos movimentos de Ação Católica. Mas eram então movimentos de âmbito 
restrito a um pequeno número de pessoas. Já as CEBs não são um movimen
to, mas um novo elemento estrutural na igreja, abrindo-a à participação ativa 
de grande número de pessoas, principalmente das classes populares. 

A estes dados referentes à Arquidiocese de Vitória podemos acrescentar 
dados de pesquisas feitas por ocasião dos encontros intereclesiais de CEBs. 
Tanto no encontro de 1981 (ltaici) quanto no de 1986 (Trindade), a "luta" 
mais citada pelos representantes das bases foi a "luta pela transformação da 
Igreja". 8 

A consciência de ser igreja, por parte dos membros das CEBs, é hoje 
um dado incontestável. Não se trata apenas da consciência de ser cristão; 
sob o prisma sociológico, as CEBs são comunidades eclesiais porque elas se 
definem e são institucionalmente reconhecidas como Igreja. Isso as distingue 
radicalmente dos movimentos e associações religiosas, que não se definem 
como base da Igreja, mas como associações voluntárias de cristãos para o 
exercício de alguma missão ou virtude cristã. 9 O elo institucional entre as 
OEBs e os OI1ganismos de cúpula da Igreja é portanto sociologicamente crucial. 
O que se passa nas bases da Igreja tem que, de um modo ou de outro, re
percutir nas cúpulas. E vice-versa. Embora as CEBs sejam dotadas de certa 
autonomia como formas de igreja local, elas não podem ser núcleos isolados 
do conjunto da diocese sob pena de perderem seu caráter eclesial. Daí a im
portância da presença do bispo, do padre, da irmã ou de agentes de pastoral 
que representem nas bases a autoridade ecle-siástica. Se esse elo institucional 
se rompesse, as CEBs se tornariam um movimento leigo ou uma associação 
voluntária, deixando de ser a comunidade de base da Igreja. 

Uma das implicações da eclesialidade das CEBs é sem dúvida a questão 
do poder eclesiástico. Na medida em que as CEBs tornam-se centros locais 
de decisão da igreja (os conselhos comunitários têm efetivamente poder de 
decisão a nível local), gera-se uma contradição com o poder de decisão con
centrado nas mãos dos clérigos - padres e bispos - a nível paroquial e 
diocesano. A descentralização do poder eclesiástico a nível das CEBs requer 
a participação das bases na decisão a nível paroquial e diocesano, obrigando 
os padres e bispos a compartilharem com os representantes das CEBs seu 
poder eclesiástico. Daí a importância das assembléias paroquiais e diocesanas 
como espaços de socialização do poder eclesiástico. Mas deixemos este fas-

8. Cf. P . A. R. Oliveira, Oprimidos: opção pela Igreja. REB, fase. 164, p. 643-653, dezembro de 
19111. Os dados referentes ao encontro de Trindade ainda não foram publicados. 

<J . Cf. CNBB. Comunidade eclesial de base na Igreja do Brasil - Documentos da CNBB, n. 25, São 
Paulo, Paulinas , 1982. 
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cinante tema para outra discussão. . . Estabelecido o pano de fundo empí
rico, tentemos agora um vôo mais ambicioso, em direção a um conceito so
ciológico de Igreja. 

II - A COMUNIDADE RELIGIOSA E SUA CORPORIFICAÇÃO 

Na busca de uma definição sociológica de "igreja", nos deparamos com 
o problema tratado por Lévi-Strauss na introdução à obra de M. Mauss: como 
apreender um objeto simultaneamente do interior e do exterior, transpondo a 
apreensão interna (a do indígena ou do observador que revive a experiência 
indígena) nos termos de uma apreensão externa, sistemática e coordenada? 10 

A apreensão interna do objeto - a Igreja Católica Romana - feita na pri
meira parte deve agora ser transposta para uma apreensão externa, sob pena 
de ficarmos presos ao círculo mágico da representação que aquela Igreja faz 
de si mesma. Para ultrapassarmos esse limite, temos que abandonar o con
ceito de "igreja" para entender a Igreja Católica. E isso implica a busca de 
um conceito mais abrangente, capaz de incluir o próprio conceito de igreja e 
de outras formas de organização religiosa. Quero sugerir para isso a idéia de 
comunidade religiosa. 

1 . Comunidade religiosa 

O conceito de comunidade tem sido tão mal empregado nas Ciências do 
Social (simplificando sua oposição à "sociedade"), pelo Serviço Social (en
cobrindo o antipático conceito de "clientela") e pela Pastoral ("comunidade" 
que esconde a tensão dos conflitos de poder) , que será difícil resgatá-lo. Mas 
há que se fazer a tentativa, se desejamos analisar a Igreja Romana. Poupe
mos aqui a discussão semântica e tentemos resgatar as idéias presentes nas 
obras dos grandes mestres. 

O conceito de comunidade remete para aqueles conjuntos humanos que 
partilham uma mesma identidade e mantêm laços de solidariedade entre si 
devido a essa identidade comum. No caso da comunidade religiosa, a identi
dade é dada pelo consenso básico sobre o domínio do sagrado. Desenvolva
mos um pouco essa idéia . 

Não é difícil situar cm Durkheim a origem dessa idéia de consenso como 
elemento defin idor da comunidade religiosa . Embora ele fale de " sociedade" 
ou "sociedade moral " 11 , a idéia que veicula é de uma coletividade solidária 
em torno a um consenso moral. Ele chega a usar a palavra "igreja" para de
finir essa coletividade, aplicando-a a coletividades não-cristãs, o que é um evi-

10 . Cf. C. Lévi-Strauss, Introducti on à l'oeuvre de M. Mauss. ln : M. Mauss, Socio/ogie et amhro
·pologie, Pa ri s, P .U. F., 1966, capítulo XXVIII. 

1 I . Cf. E. Durkhei m, Les f ormes élémentaires de la vie religieuse, Paris, P.U.F. , 1960, li vro II , capí
tulo VII . 
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dente equívoco. Veja-se, por exemplo, a célebre passagem em que distingue 
religião e magia: " . .. as crenças propriamente religiosas são sempre comuns 
a uma coletividade determinada que faz profissão de aderir a elas e de pra
ticar seus ritos . Elas não são apenas admitidas, a título individual, por todos 
os membros dessa coletividade : elas são coisa do grupo e fazem sua unidade. 
Os indivíduos que a compõem sentem-se ligados uns aos outros, unicamente 
porque eles têm uma fé comum. Uma sociedade cujos membros são unidos 
porque se representam da mesma maneira o mundo sagrado e suas relações 
com o mundo profano,. e porque traduzem essas representações em práticas 
idênticas, é o que se chama uma lgreja . Ora, não encontramos na história re
ligião sem Igreja . ( ... ) Em todo lugar onde se observa uma vida religiosa, 
ela tem por substrato um grupo definido". 12 Esse grupo definido é o que 
vamos chamar de comunidade religiosa . 

O primeiro elemento definidor da comunidade religiosa é o consenso 
sobre o domínio do sagrado e de sua relação com o profano. Quem não par
tilha o consenso não faz parte da comunidade religiosa. Mas como se pode 
saber quem partilha ou não o consenso, se a crença é subjetiva? A adesão 
do indivíduo ao consenso pode sempre escapar ao controle da comunidade, 
uma vez que a má..fé é moeda corrente no campo religioso, como bem mos
trou Sartre. Pode-se fazer uma proclamação pública de fé sem que haja qual
quer adesão interior ao consenso, ou, ao contrário, repudiar um determinado 
consenso e contudo no íntimo manter a fé. Mas o consenso não tem apenas 
uma dimensão subjetiva: ele é criado pela socialização - o trabalho ooletivo 
através do qual se obtém o acordo fundamental sobre o significado dos sím
bolos. A socialização informal - o trabalho de tipo molecular, múltiplo, que 
imperceptivelmente vai gerando o consenso mais por familiaridade e rotini
zação do que pela demonstração racional de sua validade - e a socialização 
formal - coordenada e sistematizada - asseguram as bases objetivas do 
consenso religioso. Embora cada indivíduo possa ter para autoconsumo suas 
próprias idéias, ele sabe distinguir o que é seu próprio pensamento e o que 
é crença da sua comunidade religiosa. Quando P. L. Berger e T. Luckmann 
falam que a produção simbólica segue a dialética da externalização/objetiva
ção/internalização 13 , estão apontando justamente nessa direção. Só fazem par
te do consenso as idéias que, tendo sido externalizadas por alguém, objetiva
ram-se tornando-se então aptas a serem socializadas e internalizadas. Uma idéia 
guardada para autoconsumo de seu produtor - bem como as idéias que, ex
ternalizadas pelo seu produtor, não se socializaram noutros indivíduos - não 
faz parte do consenso. (Aí reside a diferença entre o profeta e o louco: este 
não tem discípulos.) 

A objetividade do consenso reside no reconhecimento social da adesão 
ao consenso. Não basta aderir a um determinado consenso; é preciso que essa 

12 . Idem, ibidem ., livro I, capítulo I, p. 60-61. 
13 . Cf. P. L. Berger & T . Luckmann, A construção social da realidade, Petrópolis , Vozes, 1978, P-

87-88. 
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adesão seja reconhecida por quem já o partilha. ~ isso que dá pertença a 
uma determinada comunidade religiosa, permitindo que sejam tecidos os laços 
de solidariedade interna. Os limites de uma comunidade religiosa - isto é, 
as formas de reconhecimento social da pertença - podem ser nítidas ou fluas 
(e este é um tema que retomaremos mais adiante), mas uma comunidade tem 
limites. Ela reconhece o nós e os outros. 

No interior da comunidade religiosa - principalmente se ela é extensa, 
como é o caso da comunidade católica - pode-se detectar a existência de 
diferentes subcomunidades. Estas podem definir-se por critérios geográficos 
que vão desde a comunidade eclesial de base até a comunidade católica mun
dial, passando pelos "nós" da cidade, da diocese, do regional, do país e do 
continente. A força ou tenuidade desses laços pode ser maior ou menor con
forme a oposição nós/ outros e o sentimento de identidade religiosa, condicio
nando assim a influência da comunidade sobre seus membros. Outro recorte 
no interior da comunidade religiosa é o que se dá segundo as diferentes inter
pretações do consenso religioso, gerando diferentes "correntes" no interior da 
comunidade religiosa. Porém, enquanto houver uma identidade básica quanto 
ao consenso, subsiste a comunidade religiosa, apesar de todas as suas subdi
visões. Um bom exemplo disso é a figura do atual Papa na comunidade ca
tólica. As controvérsias sobre João Paulo II atingem hoje o paroxismo. Há 
quem veja nele "a presença visível de Cristo na Terra", mas há também quem 
o considere "a grande vedete do sagrado" e ator coadjuvante da administra
ção Reagan; ambos, porém, reconhecendo nele o símbolo universal da comu
nidade religiosa à qual pertencem. Aí reside o fascínio de suas visitas aos 
diversos países do mundo; cada facção da comunidade católica reconhece-se 
nele e quer vê-lo identificado com suas próprias posições, lutando pela apro
priação do seu discurso. 14 

Se está claro que a comunidade subsiste enquanto subsistem a identidade 
e os laços de solidariedade, convém examinar mais de perto a objetivação da 
solidariedade. 

2 . "Corporações religiosas" 

O caráter objetivo dos laços de solidariedade requer alguma forma de 
visibilidade. Uma comunidade precisa tomar forma visível, corporificar-se. E 
ela o faz através dos corpos dos seus membros. Alguém, em algum momento, 
encarna, por assim dizer, a comunidade religiosa, ajuda que essa encarnação 
seja apenas eventual, como é o caso das celebrações de festas religiosas. :f:. 
preciso que alguém celebre a festa do santo padroeiro para que a comuni
dade seja visibilizada. O importante é que a festa seja celebrada na comu
nidade (uma festa não pode passar em brancas nuvens). A participação de 

14. Um bom exemplo disso está na obra coletiva O Papa e o povo, L. A. G. Souza & A. L. Ros:ha , 
orgs. , Rio de janeiro, Civilização Brasileira, 1981 . 
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todos os membros da comunidade. na festa não é o mais importante. Desde 
que naquele momento um grupo .encarne toda a comunidade, a festa será ce
lebrada, e a comunidade se tornará visível. As "folias de reis" são um bom 
exemplo disso: "A folia não pode faltar". Se a comunidade não a celebrasse 
mais, estaria se dissolvendo, perdendo substância. Mas, na realidade, poucos 
são os que acompanham a folia e os que a recebem em sua casa. O ciclo da 
"folia" e da festa . dos Santos Reis é importante na vida da comunidade -
tanto assim que os "foliões" são prestigiados e respeitados na comunidade 
- , mas são relativamente poucas as pessoas que acompanham a reza, a can
toria e as andanças pelas casas. Há inclusive quem contribua financeiramente 
para o êxito da festa, demonstrando claramente sua alegria por sua realiza
ção, mas dela não participa. t como se o grupo de foliões naquele momento 
incorporasse a comunidade e a representasse diante dos Santos Reis, dispen
sando a participação pessoal dos demais. 15 Algo semelhante parece acontecer 
quando alguém se consagra à vida religiosa: de certa forma esse alguém in
corpora em si toda a família ou todo o seu grupo, dispensando-os de uma par
ticipação religiosa individualizada. Daí o seu prestígio e a deferência que re
cebe dos demais. 16 

Na medida em que essa "encarnação" da comunidade numa pessoa se 
torna estável, separando-se os corpos de determinadas pessoas para a visibi
lidade permanente da comunidade - e operando nesse mesmo momento a 
divisão do trabalho religioso que segrega os consagrados dos profanos -, 
pode-se falar de urna "corporação" religiosa. A palavra "corporação" talvez 
seja inadequada ao evocar as corporações medievais, mas é adequada para 
reforçar a idéia de corpos consagrados, tanto no sentido de pessoas físicas 
quanto no sentido de gruparnentos organizados (como os "corpos" militares, 
de bombeiros etc.) . 

O processo da divisão do trabalho religioso já foi bem analisado por P. 
Bourdieu 17

, e não vamos retomá-lo aqui. Basta lembrar que a divisão do tra
balho não é intrínseca a toda comunidade religiosa. Uma tribo indígena, por 
exemplo, forma uma comunidade religiosa (cujos limites se confundem com 
os limites tribais) sem se corporificar permanentemente em alguma instância 
ou instituição religiosa. Aí o consenso e os laços de solidariedade são manti
dos pelo trabalho anônimo e coletivo de re-produção dos significados religio
sos. Deixemos fora do nosso campo de análise esses casos nos quais a comu
nidade religiosa visibiliza-se através de indivíduos carismáticos 18 ou de seus 

15 . Cf. A. L. Rocha, Na reza se canta a luta, Rio de Janeiro, PUC·RI, dissertação de mestrado, 1985. 
16 . Esta observação devo a Pierre Sanchis, ao longo de um dos seminários do !SER. Não sei se ele 

chegou a desenvolver o tema em algum artigo publicado. 
17 . Cf. P. Bourdieu, Gênese c estrutura do campo religioso. ln : P. Bourdieu, A economia das trocas 

simbólicas, São Paulo, Perspectiva, 1974, cap. li, p. 27·98. O leitor perceberá que faço uso de 
não poucas idéias desse autor, embora reconheça a necessidade de tomar distância do seu pen· 
sarnen to, excessivamente preso ao campo re1igioso cri stão. Devo essa crít ica a Fr . Houtart, mas 
não sei se ele a desen~olveu por escrito, sa lvo no pequeno artigo " Religion et champ polítique: 
cadre théorique pour I 'étude des sociétés capitalistes périphériques", Social Compass, XXIV, n. 
2/ 3, p. 265·272 , 1977. 

18 . Cabe aqui a aná li se do profeta. de M. Weber: The sociology of religion, London Meuthen & 
Co. , 19b6, especialmen le cap. IV . Tenho a impressão que Weber coloca o profeta como elemento 
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próprios membros que, num determinado tempo, consagram-se como celebran
tes (é o caso das festas religiosas), e vamos diretamente ao tema proposto: 
a visibilização da comunidade de modo coletivo e estável, ou seja, nas "cor
porações religiosas". 

Chamamos corporações religiosas os grupos organizados de pessoas que 
encarnam em seus corpos o sagrado de uma determinada comunidade, for
mando um grupo que age como um único todo. Uma igreja é uma corpora
ção religiosa, mas não é a única. O terreiro de candomblé e o centro de um
banda também são corporações religiosas. A sinagoga é outra. Não se pode 
generalizar para o conjunto das comunidades religiosas uma forma particular 
de corporação. A forma "igreja", bem como a forma "seita", são próprias a 
comunidades cristãs. Querer enquadrar o "terreiro" nas categorias de igreja 
ou seita - aplicando-lhe, por exemplo, as categorias weberianas de profeta, 
sacerdote e mago - seria cometer um equívoco semelhante ao de P. Bour
dieu, que generalizou para o campo religioso em geral as relações e categorias 
próprias às comunidades cristãs. Se queremos um nível de abrangência teó
rica capaz de ultrapassar a análise de uma determinada comunidade religiosa, 
temos que superar ao mesmo tempo as categorias que aquela comunidade ela
borou para auto-representar-se. Por isso propus que abandonássemos a cate
goria "igreja" em troca da categoria "corporação religiosa". Isso nos permite 
examinar sob nova perspectiva as relações entre comunidade religiosa e cor
porações religiosas. 

Uma vez gerada, a corporação religiosa tende a tornar-se a representante 
da comunidade religiosa, dotando-se do poder de reconhecer quem pertence 
ou não àquela comunidade. Isto é bem claro nas corporações cristãs, que se 
tornam as guardiãs do consenso ( depositum jidei) e agências de reconheci
mento oficial de pertença à comunidade. Nem sempre, entretanto, a corpora
ção tem tais objetivos . Na umbanda, por exemplo, parece haver uma comu
nidade umbandista e múltiplas corporações - os centros e terreiros. No pro
testanti.smo, são várias suhcomunidades, as "denominações", coextensivas às 
respectivas igrejas (por vezes uma mesma denominação inclui mais de uma 
igreja) dentro da grande comunidade evangélica. 19 No judaísmo, a corpora
ção - sinagoga - não é coextensiva à comunidade, e o culto e as tradições 
mantidas a nível familiar permitem a pertença à comunidade judaica de pes
soas alheias à sinagoga. Enfim, talvez se possa falar de corporações "parasi
tárias" que se utilizam do consenso religioso. de uma determinada comunidade 
sem participar da sua manutenção. Parece ser o caso da Igreja Católica Bra
sileira em relação à comunidade católica, e dos "salões de cura" que usam o 
código religioso da comunidade evangélica para a prestação de serviços reli
giosos (ou magtcos, seria melhor dizer), sem entretanto incorporarem uma 
comunidade religiosa própria. 

constitutivo da comunidade religiosa, e não como sua expressão personalizada. T. Parsons, na 
introdução a Weber, liga comunidade religiosa e profeta de modo quase casual (cL p. 34-38). 

19. 1'. o que sugere a análise de F. C. Rolim, Pentecostais' no Brasil, Petrópolis, Vozes, 1985, cap. 
VIl e IX. 
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Na relação entre a comunidade e a corporação reside o poder religioso. 
Na medida em que uma corporação consegue expressar o consenso de uma 
determinada comunidade e controlar os critérios de pertença e exclusão dessa 
comunidade, ela detém o poder religioso. Em outras palavras, poder religioso 
é a capacidade de uma corporação para expressar e definir o consenso de 
uma comunidade religiosa. Este ponto merece ser examinado mais de perto, 
e é o que faremos à guisa de conclusão deste ensaio. 

3 . O poder religioso 

Se é correta a definição do poder religioso como capacidade de expres
são e definição do consenso de uma dada comunidade religiosa, temos que o 
poder religioso funda-se só sobre o consenso. Aí reside sua força e sua fra
queza. 20 Uma corporação religiosa só tem poder enquanto expressa o con
senso da comunidade. Por esta razão as autoridades religiosas temem o dis
senso, que é diabólico. Neste sentido, é mais uma vez exemplar o caso do 
atual Papa: apesar de todo seu carisma pessoal e institucional, ele é extre
mamente atento ao consenso da comunidade católica, pois um cisma repre
sentaria o esvaziamento do seu poder religioso. Aliás, para a eclesiologia ca
tólica, o sensus jidelium é um referencial do qual o magitStério e até os con
cílios são apenas intérpretes autorizados e, em teoria, servidores. 21 

Es·sa subordinação da corporação religiosa ao consenso deve-se ao fato 
de que ela não cria o consenso religioso; ela o sistematiza e elabora sob 
forma de doutrinas, rituais, dogmas, códigos morais e simbólicos. Este é o 
papel típico do sacerdote , diz Weber. 22 Mas a produção do consenso está 
além dos seus limites. Ela se realiza pelo trabalho religioso anônimo e co
letivo da própria comunidade. B na medida em que a corporação se apro
pria dos frutos desse trabalho coletivo, tornando-se assim capaz de expressá
lo com exclusividade, que ela se dota do poder propriamente religioso sobre 
a comunidade. 23 Quanto mais a corporação detiver a exclusividade da expres
são do consenso, maior seu poder. E, inversamente, quanto mais a expressão 
do consenso fizer-se através da própria comunidade, menor o poder da cor
poração. Aí situa-se, por exemplo, o conflito entre o catolicismo romanizado 
e o catolicismo popular, que não vamos aqui retomar. 

A estratégia da corporação tende, no caso da corporação católica, a con
quistar a exclusividade do consenso; por isso ela se define como coextensiva 
à comunidade católica, confundindo-se com ela. Católico tem que ser bati-

20. "Quantas divisões de exército tem o Papa?", teria perguntado Stalin, ironizando a Igreja. Eviden
temente, se a Igreja tem alguma força, é seu poder moral, tão bem sublimado por A. Gramsci 
quando fala da capacidade de ação sobre as vontades e os sentimentos coletivos. Cf. F. Ricci & 
J. Bramant, orgs.. Gramsci dans /e texte, Paris, Ed. Sociale, 1975. No mesmo sentido, cf. M. 
Godelier, Horizon , traiets marxistes en anthropo/ogie, Paris, Maspero, 1977 (introdução). 

21. L. Boff, Igreia: carisma e poder. Petrópolis, Vozes, 1981, p. 172-195. 
22 . Cf. op. cil., cap. II. 
23 . E o que P. Bourdieu chama de " acumulação do capital religioso", e que seria mais acertado 

chamar ''cabedal sagrado''. 
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zado, pois isso faz parte do consenso católico: quem não recebe o batismo é 
pagão, é "outro". E, inversamente, toda pessoa que recebeu o batismo é mem
bro da corporação, a menos que dela se exclua por vontade própria ou seja 
dela excluída. Mas o fazer parte da corporação - ou, dito em linguagem 
"católica", o pertencer à igreja - não significa participar de uma corpora
ção de iguais. Se o batismo teoricamente consagra todos que o recebem, for
mando um " Povo de Deus" que é no seu todo sacerdotal, ministerial e pro
fético 24 , uma divisão interna à corporação faz a distinção entre os simples 
membros da Igreja - os leigos, cuja vocação é o mundo profano - e seus 
membros consagrados - cuja vocação são os ministérios internos à corpo
ração. Essa divisão, que se encontra de modo típico na corporação católica 
mas não em outras corporações cristãs, abre a tipologia de corporações cris
tãs. Aí reside a grande contribuição de E. Troeltsch , que ainda precisa ser 
retomada seriamente entre nós. 25 

Não é, possível, no espaço deste artigo, desenvolver o tema sugerido por 
E. Troeltsch. Porém, não podemos deixar de assinalar a questão por ele le
vantada: a estrutura interna da corporação é determinada pela relação entre 
a comunidade religiosa e a sociedade civil. Quando a comunidade religiosa é 
minoritária na sociedade civil, a corporação que ela gera tende a estruturar
se sob a forma de seita fortemente coesa e internamente indiferenciada, apta 
a opor resistência à sociedade civil. Quando, ao contrário, a comunidade reli
giosa tende a ser coextensiva à sociedade civil, na forma típica de cristan
dade, sua estrutura interna tende para a forma de igreja, internamente diver
sificada de modo a englobar todos os segmentos sociais e sob governo con
centrado nas mãos dos detentores do poder religioso. Caberia aqui o desen
volvimento do tema na perspectiva dialética das classes sociais. Sua luta pelo 
poder social inclui a luta pela hegemonia, isto é, pela direção intelectual e 
moral do conjunto social. 26 E a luta pela definição do consenso religioso é 
sem dúvida uma dimensão importante . dessa luta de classes. As categorias 
gramscianas de "intelectual orgânico" e de "aparelho de hegemonia" são cer
tamente instrumentos teóricos de grande utilidade para uma análise das cor
porações religiosas como aparelhos de hegemonia a serviço de uma classe 
social 27 ; porém aqui já entraríamos num campo de análise que escapa ao 
objetivo proposto neste ensaio. 

Antes de concluir, resta assinalar ainda uma distinção teoricamente re
levante: é a distinção entre poder religioso e o que poderíamos chamar poder 
"eclesiástico". O poder religioso consiste na capacidade de expressar e defi
nir um consenso religioso, e portanto de tratar com o sagrado de uma de-

24 . Cf. E. Schillebeeckx, Cristo, sacramento do encontro com Deus, Petrópoli s , Vozes , 1969 , especial
mente cap . V e VI. Cf. também L. Boff, Que significa teologicamente povo de Deus e Igreja po
pular? Concilium, 196, 1984/ 6, p . 115-126 . 

25 . E. Troeltsch , The social teaching ot the Christian Churches, Nova Iorque & Evanston , Ha rper 
& Row, 2 vol. , 1960. 

26 . Cf. A. Gramsci, op. cit ., p. 562-563 . 
27 . E o tema que trabalhei em P. A. R. Oliveira, Religião · e dominação de classe, Petrópolis, Vozes, 

19H5, especialmente cap . VII. 
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terminada comunidade. O poder '.'eclesiástico" (reconheço que a palavra cabe 
para as corporações cristãs, ma.s é inadequada para outras) é a capacidade 
de governo sobre a corporação religiosa. Na Igreja Católica Romana, ambos 
os poderes se confundem nas mesmas pessoas (os ministros ordenados, que 
formam o clero). Os clérigos, principalmente os de mais alta hierarquia, detêm 
o poder eclesiástico juntamente com o poder religioso. São eles que nomeiam 
e investem as pessoas nos cargos eclesiásticos, gerem as finanças da Igreja, 
criam e dirigem seus diversos organismos e instituições. Entretanto, aqueles 
poderes são separáveis. No regime de Padroado, por exemplo, o imperador 
- um leigo sob o ponto de vista religioso - exercia o poder eclesiástico, 
embora não tivesse poder religioso. 28 Na umbanda a distinção é bem mais 
clara, havendo, de um lado, a hierarquia sagrada do terreiro - mãe, pai, 
filhos e filhas de santo -, e, de outro, a diretoria "profana" do terreiro, bem 
como as diversas federações e confederações umbandistas. 29 A "guerra dos 
orixás", que atravessa o terreiro de umbanda, não seria um fenômeno muito 
diferente do processo de desclericalização na Igreja Católica Romana, quando 
os leigos reclamam maior autonomia para as CEBs e maior poder de decisão 
no interior da Igreja (por exemplo: através de assembléias diocesanas com 
poder decisório), sem contestar o poder religioso do padre e das irmãs. Neste 
caso, o leigo não almeja o trato do sagrado - que em geral prefere ver man
tido pelas pessoas que para isto se consagram -, mas sim a gestão da cor
poração eclesiástica. 30 

* 
* * 

Defrontados com um problema teórico - o que é estrutural na Igreja 
Católica e quais são suas possibilidades de mudança - fizemos uma longa 
caminhada, partindo da análise de dados empíricos referentes à Arquidiocese 
de Vitória até a proposta de adoção do conceito de "corporação religiosa" 
como instrumento sociológico para o estudo das religiões. f: provável que ao 
longo dessa caminhada tenham ficado imprecisões e tenham sido cometidos 
erros no uso dos conceitos sociológicos; toda correção será muito bem-vinda, 
pois o que importa agora é libertar as categorias sociológicas de análise de 
sua matriz teológica, que as prende ao círculo mágico do discurso autóctone. 

28 . Devo esta sugestão a Paulo Fernandes C. Andrade, em conversa durante um seminário do !SER. 
29. Cf. Y. Maggie, Guerra de orixás, Rio de Janeiro, Zahar , 1975. 
30 . CL Steil Oliveira & Rodrigues, op. cit., vol. IV. 
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~ Igreja Católica e os meios de 
comunicação de massa* 
Paula Montero e Ra/ph De/la Cava** 

O estudo da Igreja sempre foi, sem dúvida, tema obrigatório para os que 
pretendem compreender a sociedade brasileira . Não precisamos ressaltar aqui 
sua importância na formação cultural e institucional do país, nem tampouco 
o papel fundamental que desempenhou nos diferentes momentos de nossa his
tória política. Assim, entender a Igreja sob o ponto de vista de sua organi
zação interna, avaliar suas estratégias, compreender sua trajetória, desvendar 
a natureza de seus compromissos, foi a tarefa maior a que se dedicaram, até 
hoje, grande parte dos estudos sobre o catolicismo no Brasil contemporâneo. 

Gostaríamos de chamar a atenção, neste artigo, para uma problemática 
nova que surge a partir da transformação da sociedade brasileira numa so
ciedade moderna e de massas: em linhas gerais, interessa-nos saber qual de
verá ser o papel relativo da Igreja, como parte de um conjunto de forças 
atuantes na sociedade civil, na construção ideológica de um novo ethos, mais 
condizente com as demandas da vida urbana em sociedades industriais. Sa
bemos que a experiência da Igreja com as massas urbanas é pequena e re-

Uma versão deste trabalho foi apresentada no IX Encontro Anual da ANPOCS (outubro, 1985). 
Nossa intenção foi a de colocar o problema e definir os parâmetros teóricos da questão. Não 
foram aqui consideradas importantes instituições cristãs que lidam com a comunicação, tais como 
a União Cristã de Comunicadores do Brasil (UCBC) e a Conferência Episcopal Latino-Americana 
(CELAM). Elas serão objeto de trabalhos posteriores. 

O presente artigo faz parte do projeto intitulado "Catolicismo e Sociedade no Brasil do Pós
Guerra", patrocinado pela Fundação Ford, Rio de janeiro. 

•• Doutora em Antropologia - USP; Doutor em História - Queens College, City University of 
New York . 
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cente. 1 De um modo geral ela tende a encarar a vida na grande cidade como 
desestruturante e nefasta. Assim, para atuar numa sociedade de massas, a 
Igreja se vê obrigada a repensar seus princípios e modelos de atuação. Este 
trabalho pretende analisar esse processo, retomando as contradições que a 
Igreja enfrenta quando, procurando adequar-se às exigências dos "novos tem
pos", passa a fazer uso dos meios de comunicação de massa. 

A escolha desse tema não foi feita ao acaso. Parece-nos que a definitiva 
instalação no Brasil, a partir dos anos 70, de um capitalismo moderno, nos 
obriga a alterar os quadros de referência que até então vinham orientando a 
reflexão sobre o papel da Igreja na sociedade brasileira. 

De uma maneira geral, pode-se dizer que o conjunto de estudos sobre a 
Igreja tem~se preocupado fundamentalmente em interpretar o sentido das mu
danças político-ideológicas que marcaram sua atuação nas últimas décadas. 
Quer analisando o papel político da Igreja frente ao Estado autoritário, quer 
focalizando as flutuações de seus compromissos de classe, privilegiou-se a dis
cussão sobre os limites ideológicos e institucionais de suas posições políticas. 
B verdade que algumas análises institucionais ; tais como as de Thomas Bru
neau 2, se preocuparam em relacionar amplamente as transformações percebi
das no interior da Igreja às mudanças em andamento na sociedade como um 
todo. No entanto, como bem observa Luiz Alberto Gómez de Souza 3, a ên
fase no institucional acaba suspendendo a análise do declínio progressivo da 
influência histórica da Igreja Católica sobre o Estado e sobre a vida da nação. 
Alguns trabalhos recentes têm trazido dados que indicam de que maneira o 
crescimento do papel do Estado, a partir dos anos 30, reduziu o âmbito de 
atuação da Igreja em setores estratégicos, tais como o educacional, que até 
então estavam sob sua tutela. 4 Mas outros fatores, além da expansão progres
siva do Estado, têm levado à retração do papel da Igreja como força organi
zadora da vida social. O processo de modernização industrial que se acelera 
a partir dos anos 50 passa a integrar progressivamente setores cada vez mais 
amplos da população e a subverter cada vez mais profundamente os tradicio
nais padrões de convivência. A vida familiar se privatiza, novas demandas, 
novos hábitos de consumo começam a emergir. 5 Nesse contexto a Igreja vai 
lentamente perdendo seu papel de organizadora da vida coletiva, enquanto os 
meios de comunicação de massa, especialmente a televisão. assumem impor
tância capital como produtores de informação e lazer. 

I. Ver a esse respeito as observações de Vanilda Paiva em " A Igreja Moderna no Brasil" , in : --, 
org., Igreja e questão agrária, São Paulo, Loyola, 1985. p. 52-67. 

2. Thomas Bruneau, O catolicismo brasileiro em época de transição, São Paulo , Loyola, 1974. 
3. Em artigo recente, Luis Alberto Gómez de Souza argumenta que o processo de secularização deve 

certamente ter-se exaurido. Ver "Secularização em declínio e potencialidade transformadora do sa
grado", Síntese 14(37), maio-agosto de 1986, p. 33-49; Religião e Sociedade, 13(2), julho de 1986. 

4 . Ver a esse respeito o trabalho de Simon Schwartzmann, Tempos de Capanema, São Paulo, Paz e 
Terra, 1984, e também Sérgio Miceli, Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1920-1945), São 
Paulo, Difel, 1979. 

5. Embora não se trate de um estudo sobre a Igreja, o trabalho de Sérgio Milanesi sobre o impacto 
da televisão nas mudanças de uma cidade do interior de São Paulo, lbitinga, nos most ra como, 
rapidamente, a cultura religiosa tradicional cedeu seu lugar a uma cultura urbana moderna . Ver 
Sérgio Milanesi, O paraíso via Embrate/, São Paulo, Paz e Terra, 1972. 
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A expansão industrial da década de 60-70 consolidou definitivamente esse 
processo. Pela primeira vez a nação brasileira aparece como uma totalidade 
realmente integrada. O país está ligado de norte a sul via transportes e comu
nicações, existe um mercado consumidor de bens industriais, e, mais ainda, 
passa a existir um mercado consumidor de "bens culturais". Pode-se perceber 
nesse contexto a importância que assumem os meios de comunicação na pro
dução de "visões de mundo" que orientam a sociedade. Ora, poucos estudos 
têm focalizado o impacto da mídia moderna sobre o papel tradicional da 
Igreja como árbitro e definidor dos valores éticos e morais da sociedade. E, 
no entanto, nesse processo de declínio da visão de mundo católica, os meios 
de comunicação de massa tiveram especial importância. Nos últimos quinze 
anos, evoluíram de seu modus operandi semi-artesanal e transformaram-se em 
modernas empresas. A TV Globo, maior rede televisiva do país e quarta no 
ranking mundial, e a Editora Abril, maior casa de edição, juntas, virtualmente 
detêm o monopólio da produção e distribuição de "bens culturais" no mer
cado nacional. Esses poucos dados bastam para nos mostrar que a Igreja, mais 
do que entrar em confronto direto com o Estado, que por força das condições 
políticas do momento ainda fizesse parte das estratégias da Igreja nos anos 
60-70, precisa hoje disputar com a indústria cultural, se quiser manter ainda 
alguma influência na produção ideológica do mundo moderno. 

A entrada da Igreja Católica no campo da produção cultural estruturado 
pela lógica industrial não se dá sem contradições. Gostaríamos de explorar 
aqui duas dimensões desse problema: a primeira diz respeito à definição do 
conteúdo das mensagens a serem transmitidas pelos meios de comunicação 
quando estes estão nas mãos de grupos religiosos; a segunda se refere à pró
pria organização do campo da cultura, e como sua lógica determina o uso dos 
meios de comunicação pela Igreja. 

Os meios de comunicação têm sido pensados pelos diversos grupos reli
giosos que deles se utilizam como eficazes instrumentos de conversão e evan
gelização de fiéis. Na verdade, a Igreja Católica tem permanecido, nesse cam
po, aquém do considerável avanço demonstrado pelos seus "concorrentes na 
fé". Os protestantes, por exemplo, mantêm 250 estações de rádio através do 
país, e apostam no veículo como seu mais poderoso instrumento de expansão 
religiosa. 6 Setores da Igreja começam a preocupar-se com o relativo atraso da 
instituição no uso dos meios de comunicação. Miguel Pereira, diretor do De
partamento de Comunicação Social da PUC-RJ, dá o sinal de alerta: "Enquan
to o terreno (dos meios de comunicação) não é coberto pela Igreja", observa 
ele, "as seitas que proliferam com gordos financiamentos em dólares vão aos 
poucos invadindo o terreno para realizar seu proselitismo fanático". 7 A apre
ensão que tal observação encerra indica o enorme sucesso que outros grupos 
religiosos têm obtido no uso dos meios de comunicação para fins de conver-

6 . Miguel Pereira , " Igreja Ca tó lica c Meios de Comunicação". Tempo e Presença, Rio de Janeiro , 
CEDI, 194 , out.-nov. de 1984. 
Idem . 
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são religiosa. Segundo ele, pastores do protestantismo histórico têm presença 
semanal em 88 emissoras de TV e 43 rádios. Os avivalistas mantêm um pro
grama radiofônico de alcance nacional que já ultrapassou 33.000 emissões, e 
levam diariamente ao ar cinco minutos de programação via satélite, pela Rede 
Bandeirantes. Os pentecostais com suas curas milagrosas abundam nas rádios. 
Do lado católico, o mais bem-sucedido exemplo do uso dos meios de comu
nkação para fins de conversão religiosa é sem dúvida o da Rádio Aparecida. 
Segundo Luiza Coelho, autora de um dos raros trabalhos existentes sobre a 
Rádio Aparecida, essa rádio católica, cujas ondas cobrem hoje toda a exten
são do território nacional, é um dos mais importantes instrumentos da ma
nutenção e incremento das peregrinações ao santuário da cidade a cada ano. 8 

No entanto, apesar da eficácia dos meios de comunicação na manutenção 
e expansão do número de fiéis, seu uso coloca a Igreja diante de contradi
ções estruturais : 

- De um lado, para que a conversão via mídia seja bem-sucedida, a 
Igreja se vê obrigada, de um modo geral, a manter um discurso religioso mais 
tradicional, e conseqüentemente a opor-se, tal como o fazem as outras seitas, 
às tendências que levam à modernização da sociedade. Isto se torna bem 
evidente no caso da Rádio Aparecida, que, segundo Luiza Barbosa, embora 
deixe em aberto pequenas brechas, se inclina, no seu conjunto, mais para o 
lado tradicional do que progressista . "Procurando analisar o teor da mensa
gem religiosa da Rádio Aparecida", diz a autora , "pareceu-nos que o discurso 
predominante é de cunho mais de Igreja Tradicionalista do que de Igreja Pro
gressista. 

Os responsáveis pela rádio afirmam estar na linha da CNBB e lhe fazem 
concessões, como os noticiários irradiados, mas, ao mesmo tempo, procuram 
manter sua clientela tradicional, a que forma a grande maioria de seus ou
vintes". 9 A programação da rádio se organiza em função de duas prioridades 
básicas: a difusão do Evangelho e a expansão da devoção de Nossa Senhora 
Aparecida. O programa de maior audiência da rádio está inteiramente voltado 
para a divulgação das peregrinações. Esse fato indica que .seu público se con
centra preferencialmente entre os grupos migrantes de origem rural. Nesse 
programa, romeiros e seus líderes são entrevistados ao vivo, circulam-se infor
mações úteis que possam auxiliar na organização do evento (horários, pos
sibilidades de alojamento etc.), enviam-se mensagens pessoais para os paren
tes que não puderam comparecer. O uso dos meios de comunicação, neste 
caso, se faz ainda portanto no interior de um quadro tradicional que está em 
continuidade com as práticas típicas do catolicismo popular: o culto aos 
santos, devoções locais, uso eminentemente prático das crenças religiosas. Po
der-se-ia até mesmo afirmar que a Rádio Aparecida nada mais é, neste caso, 
do que uma extensão "mais moderna" e de maior alcance do próprio san-

8 . Luiza M. Lorena Barbosa Coelho, " A Rádio Aparecida", São Paulo, 1983, mimeo. 
9 . Luiza M. Lorena Barbosa Coelho, op. cit. 
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tuário. O respeito com que os peregrinos falam em seus microfones, a reve
rência com que se referem ao locutor, a esperança que depositam na capaci
dade do programa de produzir milagres cada vez mais espetaculares nos per
mitem supor que o meio é utilizado mais mágica do que tecnicamente. Tudo 
leva a crer que, neste caso, a utilização da radiofonia pela Igreja - longe 
de "modernizar" o comportamento dos fiéis - foi, ao contrário, reinterpre
tada pela lógica do catolicismo popular, que praticamente sacralizou o ins
trumento. 

- De outro lado, apesar do sucesso relativo desse tipo de programação, 
a Igreja Católica, para não ficar adstrita a certos grupos muito específicos, 
se vê obrigada a modernizar a sua linguagem. Sua própria natureza institu
cional, ao contrário da organização em· seitas, tem uma "vocação universal". 
Ela deve falar para a nação como um todo (e certamente para a humanidade 
em geral), e portanto desenvolver um discurso capaz de incorporar seus se
tores mais modernos. B preciso, pois, que ela modernize sua linguagem e o 
uso que faz dos meios de comunicação. B preciso que ela se organize de ma
neira a disputar com a indústria cultural a definição das regras do jogo que 
orientam o campo da produção de idéias, valores e comportamentos. Alguns 
setores da Igreja já têm dado mostras da urgência com que aparece hoje o 
problema da presença da instituição nos meios de comunicação. Numa bou
tade bem perspicaz, Luis Roncari, intelectual ligado à Igreja, observa que "se 
Deus quiser existir, tem que aparecer na televisão; e se quiser se fazer ouvir, 
não é mais suficiente a palavra, ela tem que converter-se em imagens". 10 

Roncari percebe com agudeza a força da televisão na definição dos valores 
do mundo moderno: " Se a Igreja não conseguir se fazer presente nas telas", 
observa, "deixará de participar do mundo criado pela TV, um mundo quase 
à parte que forma hoje o imaginário da maior parte da população." 

Mas a entrada das Igrejas no mundo da TV coloca para os cultos um 
novo obstáculo: como transformar a mensagem religiosa, o rito, numa ima
gem televisiva? O fenômeno religioso tem, é claro, sua especificidade própria, 
que o faz diferente de qualquer outro produto cultural veiculado pelos meios 
de comunicação. A liturgia católica, por exemplo, é compreendida pela insti
tuição como um evento real (não-metafórico), que torna concreta a presença 
divina entre os homens. Tal acontecimento não pode ser reproduzido pela te
levisão sem tornar-se uma mera representação, uma imagem na qual o sentido 
de mistério ou de milagre está irremediavelmente perdido. Não nos cabe es
pecular aqui como as diferentes Igrejas irão equacionar esse problema. No en
tanto, partindo da afirmação da especificidade do acontecimento religioso, cabe
nos perguntar se sua "tradução televisiva" o torna equivalente a qualquer 
outro dos produtos ali veiculados. Ou, dito de outro modo, perguntam-nos se 
ao ser veiculada pela televisão, a mensagem religiosa se constitui num bem 
cultural a ser vendido nas mesmas condições em que o são os bens seculares. 

10 . Luis Roncari , "No princípio era imagem ", Tempo e Presença, Rio de Janeiro , CEDI , 194, out.
nov . de 1984 . 
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Para responder adequadamertte a essa questão, nos parece necessário, em 
primeiro lugar, distinguir Igrej'a e Indústria Cultural. Ambas as instituições 
são produtoras de valores mais ou menos hegemônicos, mas se organizam, para 
fazê-lo, segundo lógicas inteiramente distintas. Este fato faz com que, embora 
obrigada a conformar-se cada vez mais às exigências de uma sociedade que se 
seculariza, a mensagem religiosa não se torne pura e simplesmente um "pro
duto a ser vendido". Sem levar em conta essa diferença estrutural, os estudio
sos da religião têm transposto mecanicamente conceitos do campo econômico, 
tais como "lucro", "mercado", "produto" etc., para o campo da religião. O 
fenômeno religioso tem sido tratado como "um bem vendável no mercado", 
seja por aqueles que denunciam o processo de "mercantilização da religião", 
seja por aqueles que querem incentivar políticas de expansão da aceitação do 
"produto religioso". Em alguns estudos sobre o catolicismo, por exemplo, o 
conjunto dos bens religiosos oferecidos pela Igreja (sacramentos, objetos, ri
tuais, mensagens etc.) é franca e abertamente chamado de "tesouro religio
so". Assim, o declínio ou a manutenção da hegemonia da Igreja passa a ser 
medido pelo grau de aceitação (ou rejeição) desses "bens" no "mercado re
ligioso". No interior dessa perspectiva, cabe às instituições desenvolverem es
tratégias capazes de conquistar "clientelas" mais ou menos fiéis. 

Alguns autores vão mais longe e procuram mostrar como as estratégias 
de conquista de novos converses vai progressivamente assumindo a mesma ra
cionalidade do marketing, técnica que busca maximizar a eficácia na venda 
de um produto. O publicitário metodista Milton Quintino, num artigo em 
que analisa o que ele chama de "Igreja Eletrônica" (o uso dos veículos de 
comunicação de massa eletrônicos - rádio e TV - por grupos religiosos) , 
chama a atenção para o fato de que as denominações protestantes têm cada 
vez mais assumido a racionalidade do marketing em suas estratégias para an
gariar novos fiéis. Quintino mostra como nos programas radiofônicos das seitas 
pentecostais, por exemplo, a estruturação das mensagens religiosas se constrói 
segundo os mesmos princípios que orientam, no campo da publicidade, as 
campanhas de vendas de um produto: 1 . Criação de um clima de sugestão 
para atrair o cliente; 2. Identificação das necessidades do público; 3. Apre
sentação de uma "resposta" a essas necessidades; 4. Incentivo da compra 
etc. 11 

Não se pode negar, evidentemente, que a concorrência entre diferentes 
credos religiosos faça da capacidade de promover conversões o problema cru
cial da sobrevivência de qualquer culto. No entanto, fazer uma transposição 
pura e simples da concorrência industrial para a concorrência religiosa é deixar 
de levar em conta algumas diferenças fundamentais. 

Em primeiro lugar está a noção de lucro, finalidade número um de toda 
empresa capitalista. Quando a Escola de Frankfurt analisa e critica a trans-

11. Milton Quintino, "A Igreja E1etrônica", Tempo e Presença, Rio de Janeiro, CEDI, 194, out.-nov. 
de 1984. 
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formação dos produtos culturais em bens vendáveis, ela aponta para o sur
gimento, nas sociedades altamente desenvolvidas, de empreendimentos indus
triais que produzem cultura segundo os mesmos princtptos economtcos que 
orientam a racionalidade de qualquer empresa. Segundo essa perspectiva, os 
bens simbólicos se tornam mercadoria e enquanto tal passam a responder à 
mesma correlação positiva entre investimento e lucro que define toda ativi
dade capitalista. Assim, quando a televisão, por exemplo, produz um progra
ma, ela o faz a partir de um cálculo que antevê as possibilidades de esse pro
grama ser "aceito" como rentável pelos agentes financiadores. Estes, por sua 
vez, avaliam a rentabilidade do produto cultural a partir de sua virtual capa
cidade de atrair compradores para as mercadorias que anuncia (sabonetes, 
automóveis etc.) . No interior dessa lógica, a audiência enquanto tal não apa
rece como alvo primeiro dos produtores de mensagens televisivas. O público, 
quantificado em IBOPEs e qualificado em estratos que classificam seu poder 
de compra em A, B, C e D, funciona apenas como mediador; ele é o instru
mento capaz de orientar o patrocinador na avaliação do investimento mais 
lucrativo para seu capital. 

O conceito de "lucro" não pode ser utilizado da mesma maneira quando 
se analisa a produção de mensagens religiosas. As instituições religiosas não 
fazem o mesmo cálculo que as empresas culturais quando produzem mensa
gens televisivas. O que analogicamente alguns autores têm chamado de "lu
cro" nada mais é do que a capacidade que essas mensagens teriam de manter 
ou expandir o montante total de fiéis . O fiel, potencial ou efetivo, é pois o 
alvo imediato da mensagem. Ao contrário da mensagem secular onde ele é 
apenas um mediador, um instrumento para o retorno econômico, a mensagem 
religiosa faz da manutenção do público o seu fim imediato. Essa diferença 
de alvos visados na produção de mensagens evidencia o fato de que há dife
renças fundamentais entre a televisão que se organiza enquanto empresa e o 
uso da televisão para fins de conversão. Embora possam, em alguns casos, 
assumir alguns aspectos da organização racional das empresas 12, os cultos re
ligiosos não respondem à mesma rationale. Assim, apesar de as mensagens re
ligiosas serem muitas vezes definidas como "mercadoria", essa definição só 
pode ser considerada enquanto uma imagem metafórica, já que, ao contrário 
dos produtos culturais seculares, não é a correlação investimento/lucro que 
está na base de sua produção (mas sim a necessidade de "salvar almas") . 

Não estamos querendo afirmar, evidentemente, que as Igrejas criam men
sagens ou "produtos" religiosos sem nenhuma preocupação com exigências de 
ordem econômica. ~ óbvio que a produção de qualquer produto envolve algum 
tipo de custo. No entanto, enquanto a Indústria Cultural financia seus pro
dutos organizando-se em função da lógica investimento/retorno, a organização 
institucional das Igrejas responde a uma lógica muito mais complexa, cuja 
finalidade pode até contrariar a racionalidade puramente econômica do lucro. 

12 . Temos, por exemplo, o caso dos terreiros de Umbanda , que muitas vezes se organizam como clu· 
bes, distribuindo carteirinhas e cobrando mensalidades dos fiéis . 
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Dito de outro modo, parece-nos .importante ressaltar o fato de que, embora 
se usem conceitos tais como "mercadoria" e "lucro" para caracterizar os "pro
dutos" religiosos veiculados via mídia eletrônica, existe uma diferença funda
mental no modo como esses dois tipos de instituições (Igrejas e Indústria Cul
tural) se organizam para produzir mensagens, diferenças essas que afetam a 
própria natureza da mensagem. 

Para falar um pouco dessa diferença, voltemos ao caso já citado da Rádio 
Aparecida. A organização de suas bases econômicas está longe de ser de na
tureza empresarial. Apesar de algum investimento publicitário e de rendas pro
venientes de aluguéis, a base financeira da rádio se assenta fundamentalmente 
numa contribuição anual voluntária de 700.000 católicos que se organizam 
em tomo de um "Clube de Sócios". Os associados, mediante o pagamento de 
uma taxa anual, recebem o direito de organizar a parte musical do programa 
(através de pedidos de músicas), receber fotografias dos artistas da rádio, 
registrar notas sociais e serem incluídos, com a família, nas missas celebradas 
semanalmente na Basílica. 13 A manutenção dos contribuintes se faz através 
dos "representantes" credenciados pelos vigários locais, que percorrem cida
des, fazendas e sítios na perspectiva de angariar novos sócios. Associados e 
"representantes" são tratados como verdadeiros apóstolos, missionários do Rei
no de Deus e propagadores da devoção de Nossa Senhora Aparecida. 

Essa organização à base de um grupo de voluntários que transformam 
em "missão divina" necessidades materiais contrasta profundamente com a or
ganização empresarial da Indústria Cultural. Enquanto esta última funciona 
estritamente como um "negócio", as Igrejas muitas vezes contam com outras 
fontes de recursos, tais como doações de membros ou financiamento de insti
tuições estrangeiras que dependem de uma lógica muito distinta que dá pri
mazia a considerações de ordem institucional sobre as rigorosamente econô
micas. De fato, podemos ver que muitas vezes produtos religiosos "falham" na 
sua aceitação junto ao público (como o caso dos Cursilhos, por exemplo) 14 , 

mas não são "retirados do mercado". A instituição os deixa declinar lenta
mente, enquanto um apoio mais efetivo é dado a outros produtos. 

Vemos, pois, que a produção de bens culturais religiosos se assenta numa 
racionalidade muito distinta daquela que caracteriza a produção de bens se
culares. Ora, por outro lado, torna-se cada vez mais evidente o fato de que, 
para impor-se como força cultural de relativa importância no mundo moder
no, as agências produtoras de cultura têm que, progressivamente, organizar-se 
em bases industriais. Um exemplo disso é a própria Rede Globo de Televisão, 
que a partir dos anos 70 inicia uma política de maximização da rentabilidade, 
e se torna, em pouco tempo, a primeira emissora do país e a quarta no ran
king mundial. 

13. Luiza M. Lorena Barbosa Coelho, " A Rádio Aparecida" , São Paulo , 1983, mimeo. 
14 . Os cursilhos tiveram grande sucesso no início dos anos 70, entre uma certa alta classe média, 

mas entraram rapidamente em decadência . 
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Ora, se considerarmos verdadeira essa asserção, coloca-se para a Igreja 
Católica o seguinte problema: será possível para a Igreja ocupar plenamente 
o campo dos meios de comunicação de massa sem modernizar sua própria 
organização institucional? Dito de outro modo: para competir com a ampla 
hegemonia da Indústria Cultural não seria preciso aceitar, em parte, a racio
nalidade empresarial que estrutura hoje o campo da cultura? 

Alguns exemplos têm demonstrado que a Igreja Católica, ao contrário de 
outros grupos religiosos, não pretende circunscrever sua palavra a audiências 
específicas e relativamente marginalizadas dos principais alvos dos grandes 
meios de comunicação. Ao contrário das seitas pentecostais, por exemplo, cujos 
programas radiofônicos calcados na conversão e na cura milagrosas se diri
gem quase que exclusivamente a um público migrante de origem rural, a 
Igreja, ao se lançar no mundo dos meios de comunicação, tem procurado al
cançar um público mais universal. Um exemplo disso é a transformação da 
Editora Vozes, que de editora fundamentalmente católica passa progressiva
mente a competir com sucesso no mercado de publicações não-religiosas. IS A 
própria Rádio Aparecida, com a expansão de seu alcance, vai aos poucos am
pliando sua audiência, e passa a incluir cada vez mais grupos não-religiosos: 
quando ela foi fundada, em 1951, sua ação era apenas de âmbito local, não 
indo além de algumas cidades do Vale do Paraíba. Em 1952 e 1955, com 
sua adaptação para ondas curtas e tropicais, seu alcance passa a ser nacio
nal. Hoje a rádio possui excelentes instalações, equipamento técnico de qua
lidade e grande número de funcionários. Tornou-se a emissora católica mais 
potente do país. 16 Com tal poderio ela deveria estar destinada a um papel 
de destaque no panorama cultural do Brasil de hoje. Vejamos, no entanto, o 
que acontece com sua mensagem no momento em que sua audiência se di
versifica. 

A medida que a Rádio Aparecida aumenta seu alcance sobre o território 
nacional, ela passa a diversificar sua programação no sentido de atender, como 
dissemos, a uma clientela menos especificamente religiosa. Ela mantém hoje 
mais ou menos três tipos de programas: os programas voltados para o públi
co de origem rural, que se organizam ainda de maneira bem tradicional e 
concentram a maiór parte de mensagens religiosas; os programas voltados para 
a classe média urbana, onde predomina a música popular e a especificidade 
religiosa se reduz a pequenas mensagens espirituais que pontuam aqui e ali 
intensa programação musical; e os programas de freqüência modulada, vol
tados para um público mais "erudito", onde as mensagens religiosas aparecem 
praticamente diluídas. Temos, pois, que o total das 126 horas de programação 
semanal fica assim distribuído: 

JS. Segundo dados publicados pelo jornal Leia, a Editora Vozes aparece em terceiro lugar na lista· 
gem das tOO maiores editoras do pais em 1984, e a Paulinas em quarto lugar. Ver "Quem é 
quem no mercado editorial" , Leia, 80, jun. de 1985. 

16 . Luiza M. Lorena Barbosa Coelho, op. cit. 
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Programas musicais 
Publicidade 
Progr. religiosos 
Mensagens Govern. 
Notícias 
Outros 
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42,5% 
25,0% 
18,5% 
6,5% 
5,1% 
2,4% 

Vemos a partir deste quadro que o conteúdo religioso da rádio representa 
hoje menos do que 1/4 de sua programação total. Esse exemplo nos parece 
bastante ilustrativo no sentido de _ indicar como a Igreja, para permanecer com 
sucesso no campo da produção cultural, se vê obrigada a assumir aos poucos 
a racionalidade secular e empresarial inerente à estruturação do campo. Assim 
fazendo, sua ação cultural vai aos poucos perdendo seu caráter especificamen
te religioso. 

Se isso é verdade, a Igreja se vê obrigada a enfrentar o seguinte para
doxo: a mesma lógica que a obriga a entrar no campo da produção cultural 
via meios eletrônicos - a necessidade de manter sua influência ideológica no 
mundo moderno - lhe rouba o único discurso que só ela, por ser uma agên
cia religiosa, é capaz de produzir. Ora, perdendo sua marca religiosa, ela 
perde o único "trunfo" que ainda teria frente às "mercadorias" produzidas 
pela Indústria Cultural. Ao abrir mão de sua especificidade, a Igreja passa a 
competir com a Indústria Cultural em seus próprios termos. E não há dúvida 
de que, nos termos da lógica industrial que organiza o campo, as empresas de 
cultura estão melhor equipadas e produzem com maior eficiência do que as 
instituições religiosas. 

As questões acima levantadas nos parecem indicar a complexidade das 
relações entre Igreja e meios de comunicação. No entanto, levando-se em 
conta a relativa escassez de pesquisas sobre o tema, parece-nos que, até hoje, 
a Igreja não desenvolveu uma reflexão à altura de seu papel na formação cul
tural do mundo moderno. 17 Por um lado, seus setores mais tradicionais são 
incapazes de incorporar e dar respostas aos problemas morais e políticos que 
definem hoje a vida de amplos setores da população urbana. Um exemplo 
disso é a fala do cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, 
que em recente entrevista critica as novelas de televisão: "Nas novelas o 
padrão de vida apresentado costuma ser a degenerescência das pessoas e das 
famílias; as relações pré-matrimoniais tentam adquirir a tranqüilidade de uma 
atitude aceitável. Em busca da liberdade propõe, exatamente, a libertinagem. 
A virgindade é votada com desprezo." A defasagem desse depoimento com 
relação ao estilo de vida aceito por amplos setores da população urbana é 
marcante. Desde os anos 70 que as novelas se constituem no produto televi
sivo mais importante (em audiência e rendimento). Esse período, marcado 

17 - Estamos engajados num projeto de maior envergadura sobre Igreja e Cultura no BrasiL Um de 
seus objetivos é o de realizar um exame minucioso das publicações eclesiásticas (tais como o 
Comunicado Mensal e a documentação produzida pela CNBB) e observar o tratamento nelas re· 
serva do aos problemas dos meios de comunicação de massa . 
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pela concretização da "modernização do milagre", vê surgir uma classe média 
voltada para um tipo particular de consumo e caracterizada por certa repre
sentação do progresso e da modernidade . As novelas se destinaram priorita
riamente a esse público. No entanto, não se pode esquecer que a televisão 
está hoje ao alcance de mais da metade dos brasileiros. Ela se tornou um 
importante instrumento de difusão dos padrões urbanos (de modernização) 
para o conjunto da população. A enorme popularidade das novelas, de norte 
a sul do país, é um indício de sua importância enquanto expressão dos pro
blemas e inquietações que ocupam amplos setores da população brasileira. No 
entanto, a Igreja tradicional, na voz de Dom Eugênio Salles, é incapaz de 
propor um projeto ideológico alternativo que não seja a franca oposição e 
censura às tendências modernizantes da cultura. 

A Igreja progressista, por outro lado, tampouco tem se dedicado a uma 
reflexão mais atenta a respeito da importância dos meios de comunicação de 
massa na produção cultural do mundo moderno. Por estar engajada numa 
luta mais especificamente política - a questão da pobreza, do desemprego, 
dos direitos humanos etc. -, ainda equaciona a questão da cultura em ter
mos de " mecanismos de produção de consciência". " O que eu vejo" , diz Leo
nardo Boff numa entrevista à Jntercom, " é a comunicação, a nível popular 
dos grupos das comunidades, dos grupos de reflexão bíblica, enfim, aqueles 
grupos com os quais os teólogos têm contato e promovem uma reflexão na 
linha da libertação; nesses grupos há toda uma ampla comunicação nova, li
bertária, democrática, criativa" . 18 

A Igreja progressista tende, pois, a privilegiar a "organização grupal" 
como forma de comunicação mais legítima do que os meios massivos. A pri
meira brotaria espontaneamente da organização popular e seria instrumento 
de sua consciência, enquanto que os segundos, por estarem nas mãos das 
classes dominantes, estariam a serviço da exploração e manipulação. No 
fundo, pode-se dizer que a reflexão que a Igreja progressista faz sobre a 
questão cultural ainda permanece substancialmente a mesma dos anos 60. Na
quele momento, todo projeto cultural definia-se em função da luta política e 
visava mais as condições de existência do povo do que suas formas de ex
pressão cultural. Nesse contexto, a educação aparecia como o objetivo (e o 
instrumento) básico de toda proposta. Era preciso educar o povo, pois da edu
cação vinha a consciência política. Todas as formas de expressão cultural se 
definiam assim pela sua função pedagógica. 

Hoje, a produção cultural aparece cada vez mais desvinculada da Iuta po
lítica. Artistas, músicos, escritores passam a responder em seu trabalho a cri
térios de competência (definidos pela empresa) e não mais de engajamento. 
Assim, num momento em que a produção cultural se profissionaliza e se dis
socia inteiramente das formas de atuação política, a posição da Igreja diante 
da cultura permanece praticamente a mesma do período anterior. Esse posi-

18 . Entrevista com Leonardo Boff , Jntercom, 51, jan .-jun. de 1985, p , 31. 
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cionamento tem impedido a Igreja progressista de encarar com seriedade os 
meios de comunicação de massa enquanto instrumentos que definem a pro
dução cultural do mundo moderno. B verdade que a necessidade da presença 
da Igreja nos meios de comunicação já começa a ser sentida. O 6Q Plano Bie
nal. da CNBB (1981-1982) chama a atenção para a necessidade de "formação 
de agentes pastorais que conheçam, compreendam e experimentem mais a 
fundo o fenômeno da comunicação." 19 No entanto, como adaptar as exigên
cias pastorais a esta nova realidade é ainda uma incógnita. Por um lado, a 
própria CNBB não tem qualquer meio de comunicação a seu dispor. Os meios 
de comunicação pertencentes à Igreja estão dispersos entre congregações e pa
róquias, e respondem às mais variadas orientações. Por outro lado, nem mes
mo a CNBB e sua liderança mais progressista têm desenvolvido uma política 
uniforme a respeito do uso dos meios, e não têm força suficiente para impor 
sobre eles, particularmente sobre a Rádio Aparecida, uma orientação mais 
moderna. Finalmente, a racionalidade empresarial que hoje determina as ten
dências da cultura nos leva a perguntar se a tentativa da Igreja de contrariar 
o histórico declínio de sua hegemonia através do uso da mídia pode, algum 
dia, chegar a ser eficaz. 

19 . 6• Plano Bienal dos Organismos Nacionais - 1981-1982. Documentos da CNBB, São Paulo, Ed. 
Paulinas, 21. 
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;4_ Igreja no Regime Republicano 
- a atuação de D. João B~tista Neri, 
primeiro bispo do Espírito Santo 
Rio/ando Azzi* 

Quando se proclamou a República brasileira, em 1889, já estava em 
plena vigência o movimento dos bispos reformadores, visando diretamente 
substituir o modelo de Igreja de tipo Cristandade, implantado no período co
lonial, e inspirado na sociedade medieval, pelo modelo de Igreja hierárquica, 
apregoado pelo Concílio de Trento no século XVI, mas até então bem pouco 
presente na vida brasileira. 

' 
Segundo o modelo tridentino, era necessário que a Igreja se desvinculas-

>e sempre mais da ingerência do Estado em sua administração interna, reser
vando para si a autonomia na esfera religiosa, e deixando ao Estado os cui
dados da área política, econômica e social. Numa forma simplificadora, à 
Igreja caberia os cuidados da alma; ao Estado, os cuidados do corpo. 

Sem dúvida a Proclamação da República ajudou a delimitar melhor as 
esferas de ação, evitando-se assim os intensos conflitos anteriores que haviam 
culminado na questão religiosa em 1872. 

Ao mesmo tempo, porém, sem contar mais com .a proteção do Estado, 
garantia de sua sustentação econômica, a Igreja teve que enfrentar uma fase 
de readaptação aos novos tempos. 

f. nesse novo contexto político que se cria a diocese do Espírito Santo, 
em 1895, tendo sido preconizado como primeiro bispo o sacerdote de Cam-

• Mestre em Filosofia - IBRADES. 
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pinas, João Batista Neri, a 29 de agosto de 1896. A sagração foi realizada 
em Roma no dia 1 Q de novembro desse mesmo ano, na capela do Colégio Pio 
Latino-Americano. 

O estudo de sua gestão episcopal ajuda a compreender melhor, através 
de um exemplo concreto, como se efetuou essa fase de ajuste da Igreja sepa
rada do Estado, bem como permite apreciar a atitude pastoral dos novos pre
lados, nomeados já na época republicana. 

Embora o governo eclesiástico de D. Neri no Espírito Santo tenha sido 
de pouca duração, por ter sido transferido para Pouso Alegre em princtptos 
de 1901, nem por isso deixou de ser significativo, oferecendo elementos im
portantes para esse tipo de análise. 

I. PRECARIEDADE DA SITUAÇÃO ECONOMICA 

Durante o período imperial e colonial, em vista do regime de padroado, 
a Igreja ficara vinculada ao Estado, sendo por ele subvencionada. A partir 
da Proclamação da República operou-se a separação entre Estado e Igreja, 
tendo esta que prover por conta própria a sua subsistência. Os problemas 
econômicos tornaram-se mais sérios para as novas dioceses, como no caso do 
Espírito Santo, pois não contavam ainda com patrimônio algum. A Santa Sé, 
por sua vez, não deixou de fazer algumas exigências de natureza econômica, 
embora mínimas, antes da criação da diocese. A 23 de janeiro de 1896, o 
bispo de Niterói, D. Francisco do Rego Maia, redigia uma carta pastoral 
anunciando a criação do novo bispado pelo decreto da Sagrada Congregação 
Consistorial, de 15 de novembro de 1895, com força de bula. 

Para levar avante o projeto do bispado, o bispo D. Rego Maia obtivera 
do governador do Estado, Muniz Freire, a promessa de restituição do antigo 
Convento do Carmo, ocupado desde a época imperial pela guarnição militar. 

A 14 de dezembro de 1896, Alberto Torres, diretor da 1" Seção do Mi
nistério da Justiça e Negócios Interiores, dirigia-se ao presidente do Estado do 
Espírito Santo nestes termos: 

"A fim de ser instalada a residência do bispo da diocese ultimamente criada, nesse 
Estado, e de acordo com o que solicitaram vosso antecessor e o bispo da diocese 
de Niterói, resolveu o Governo restituir à Igreja a parte do antigo convento da 
Ordem Carmelitana, na cidade de Vitória, a qual fora cedida em 1860 para servir 
de aquartelamento à Força de Linha ali existente. 

Dande-vos disso conhecimento comunico que, segundo declara o Ministério da 
Guerra em aviso de 10 do corrente mês, foram expedidas as necessárias provi· 
dências no sentido de ser desocupado o referido edifício." 1 

I . Maria Stella de Novaes, História do Espirilo Santo. Vitória , Fundo Editorial do Espírito Santo, 
s/d., p . 344. 
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Importa ressaltar aqui que, não obstante a separação entre o poder civil 
e eclesiástico, as questões de interesse comum foram resolvidas o mais das 
vezes por via amigável e conciliatória, como neste caso. 

O edifício, de fato, foi desocupado em fins de janeiro de 1897. Entre
mentes, a família Eugênio Neto cedia uma casa mobiliada para residência pro
visória do novo bispo. 

Em sua pastoral de despedida, datada de 7 de abril de 1901, D. Neri 
narra que havia recebido o convite para o episcopado através de uma carta 
do seu prelado de São Paulo, na qual este afirmava: 

"Para V. Revma. aceitar, basta saber que será uma diocese nova, que o bispo 
dessa diocese deve ser moço, forte e disposto a missionar os pobrezinhos que não 
têm quem lhes reparta o pão da palavra; que possa montar a cavalo e andar 
muitas léguas por dia; que esteja disposto a viver, ao menos no começo, pobre
mente como missionário." 2 

Não era apenas uma questão de retórica a proclamação da pobreza da 
nova diocese; era uma situação de fato . Desde o início, aliás, D. Neri se dis
pusera a viver dentro dos novos padrões republicanos, sem o antigo conforto 
oriundo da proteção do Estado. Já em sua pastoral de saudação, remetida de 
Roma a 19 de novembro de 1896, ele afirmava: 

"Não vamos buscar o vosso ouro, nem as vossas riquezas; não pretendemos co
modidades nem regalias." 3 

A 18 de maio de 1897, o bispo chegou a Vitória. Apesar do caráter 
laico do regime político, o presidente do Estado, Graciano dos Santos Neves, 
foi recepcionar o bispo no porto. D. Neri tomou posse solene no dia 23 de 
maio, celebrando seu primeiro pontifical no dia 24, festa litúrgica de Maria 
Auxiliadora. 

Os primeiros tempos não foram fáceis, conforme testemunho do próprio 
bispo: 

"Hospedados por favor em casa do benemérito Major Eugênio Neto, por não 
haver ainda residência episcopal, com a parte da quantia angariada pelo clero, 
tendo à frente o arcipreste de então, tratamos logo de melhorar as péssimas con
dições do convento do Carmo, destinado pela munificência do Santíssimo Padre, 
a pedido do referido arcipreste, a mesa episcopal , e de adquirir as mobílias in
dispensáveis." 4 

O referido arcipreste era o Pe. Eurípedes Pedrinha, que muito havia tra
balhado para estabelecer um pequeno patrimônio para a mitra. Apenas or
ganizou a sede episcopal, o bispo transferiu-se para lá a partir do mês de 
junho. 

2 . Livro do Tombo para a Freguesia de Nossa Senhora da Assunção de Anchieta, p. 24, verso. 
3. Up. cit. , p. 3, verso. 
4. Op. cit ., p. 25 . 
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Simultaneamente, o prelado fundava no mesmo convento um Ateneu dio
cesano, aberto a 17 de junho, com seção de externato para dez alunos. Segun
do o seu desejo, o Ateneu deveria ser uma sementeira de vocações para o 
futuro seminário. 

Em seguida, o prelado decidiu iniciar as visitas pastorais pelas diversas 
paróquias da diocese. Na carta pastoral de 5 de julho de 1897, ele escrevia: 

"Bem sabemos que os caminhos são péssimos, que as viagens são penosas, que os 
vossos recursos não são abundantes; pouco importa .. . 

Contentar-nos-emos com pouco, dois ou três pratos em cada refeição, simples cama 
de ferro para o nosso cômodo e até mesmo, se não for possível , esteiras ou col
chões sobre o pavimento." 

E depois concluía: 

'" Não se trata, portanto, como estais vendo, de promover ao bispo uma passagem 
principesca pelas freguesias ." 5 

A 16 de setembro de 1897, o bispo iniciou a série de visitas pastorais 
pelas paróquias pela Vila de Itapemirim. 

A P de janeiro de 1898, diante da precariedade dos recursos, o bispo 
publicara um mandamento pedindo a colaboração dos vigários no sentido de 
angariar esmolas da população. Mas o resultado não foi satisfatório, em vista 
da "pobreza dos povos", como declarava o próprio prelado. E em seguida 
acrescentava: 

" Esgotadas assim as esperanças, e ouvida a opinião de respeitáveis cidadãos da 
capital sobre o caso, tomamos o alvitre de recorrer a outros povos mais abastados 
que os nossos diocesanos . 

Munidos de uma carta comendatícia do Exmo. Sr. Internúncio Apostólico fecha
mos pesaroso o colégio diocesano e partimos." 

A viagem durou de 30 de maio de 1898 a 13 de março de 1899, tendo 
D. Neri recolhido esmolas sobretudo no Rio e em São Paulo. O resultado foi 
positivo, conforme ele próprio atestou: 

"Deus abençoou nossos esforços ; e se o produto dessa excursão não bastou para 
assegurar inteiramente o futuro da diocese, serviu ao menos para livrá-Ia da ex
tinção, que já se impunha, e lançar sólidos fundamentos para sua vitalidade." 6 

Como se pode observar, a precariedade econômica fora muito intensa 
nos primórdios da diocese. Para melhorar essa situação, a 18 de dezembro 
de 1898 a Internunciatura Apostólica firmou um documento transferindo para 
o bispado os conventos de São Francisco e da Penha, com os templos anexos. 
Baseado nessa faculdade, o bispo tomou posse dos referidos imóveis a 14 de 
março de 1899, transferindo o seminário apenas iniciado para o convento da 
Penha, em Vila Velha. 

5. Livro do Tombo da Paróquia de São João Batista de Cariacica, Vitória , I , p . 14. 
ó . Op. cit., p . 26. 
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B ele próprio quem afirma: 

"Coincidiu com esta excursão a entrega do santuário da Penha à direção do bispo, 
e assim pudemos não só adquirir uma decente e definitiva residência episcopal e 
aumentar em mais algumas apólices federais o patrimônio da Mitra, como, trans
ferindo para o convento da Penha os poucos estudantes de Teologia que se acha
vam no Carmo, fundar o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora para meninas ... "7 

Não obstante esses recursos, o prelado continuou vivendo modestamente, 
em vista das prementes necessidades da nova diocese. 

Em sua carta pastoral de despedida, anteriormente citada, o prelado afir
mava: 

"Ao mesmo tempo que procurávamos, em longas e difíceis excursões, por cami
nhos escabrosos, levar até aos lugares mais afastados a palavra divina, não nos 
esquecemos de diminuir, quanto era possível, as próprias despesas, para, com as 
esmolas recebidas, melhor acudir às necessidades da nova diocese." 

E em seguida conclui: 

"Pobre aí entramos, caríssimos filhos e irmãos, pobre também saímos, porque não 
eram vossos ouros nem vossas pratas o que buscávamos, mas unicamente vossas 
almas." 8 

Embora o episcopado brasileiro nunca se tenha destacado pela riqueza, 
tanto na época colonial como na época imperial gozava de muito prestígio, 
ocupando um lugar privilegiado na sociedade, em modo análogo à nobreza e 
à aristocracia luso-brasileira. A partir da República, os bispos foram perdendo 
progressivamente o prestígio social, sobretudo nos grandes centros urbanos, 
embora dentro do âmbito da instituição eclesiástica continuassem ainda a 
manter a posição de príncipes eclesiásticos, utilizando as roupas típicas dessa 
dignidade, com seus brasões e títulos de excelência, sendo saudados pelo clero 
e pelos fiéis mediante o ósculo do anel, em atitude genuflexa. E, evidente
mente, continuavam a usar o plural majestático em sua linguagem falada e 
escrita. 

Dessa forma, pela falta de riqueza efetiva e pela diminuição do prestí
gio social, o episcopado se apresentava como uma aristocracia decadente num 
ambiente republicano onde emergiam paulatinamente os novos valores bur
gueses e democráticos, com padrões de vida cada vez menos protocolares. 

II. A INTENSA ATIVIDADE PASTORAL 

A atividade pastoral do episcopado nessa época estava marcada pelo es
forço em substituir o tradicional catolicismo luso-brasileiro, marcadamente de
vocional, pelo catolicismo romanizado, com ênfase no aspecto sacramental. 

7 . Op. cit.. p. 26, verso. 
8. Op. cit., p . 26. 
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Em geral, os bispos reforma~ores e seus colaboradores acusavam o cato
licismo tradicional de ser demasiado superficial, voltado apenas para a pompa 
exterior, mas sem conteúdo doutrinário. Em substituição, desejavam eles im
plantar a verdadeira fé, mediante a freqüência aos sacramentos da confissão 
e comunhão, e o controle clerical das festas, devoções e associações religiosas. 

Esse movimento de reforma provocou por vezes resistência e protesto 
popular, na medida em que os leigos se viam progressivamente afastados de 
sua posição hegemônica na esfera devocional. A esse respeito, escreve Maria 
Stella de Novaes: 

"Além de ensinar pessoalmente o catecismo às crianças, na catedral, trabalhava o 
senhor bispo no sentido de imprimir o ritmo da liturgia, no serviço religioso dos 
templos. Ordenou por isso que as 'cerimônias do culto se fizessem, antes do pôr 
do sol, e as igrejas se fechassem ao tocar da Ave-Maria . Festas profanas: leilões, 
fogos, etc., deveriam ser, depois dos referidos atos, fechadas as portas da igreja'. 
Começaram os descon tentamentos! " 9 

De fato, num relatório sobre as visitas pastorais, o próprio D. Neri afir
ma ter deixado às irmandades e confrarias de Vitória a seguinte determinação: 

"Terminadas as cerimônias propriamente religiosas, sejam fechadas as portas do 
templo, ficando proibido o censurável costume de se fazerem os leilões de prendas 
com as portas do templo abertas e os altares iluminados." 10 

Aliás, nas exortações deixadas aos párocos durante as visitas pastorais, e 
registradas nos livros do tombo, observa-se uma constante preocupação do 
prelado em zelar pelo culto do Santíssimo Sacramento, pelo asseio da igreja, 
limpeza dos paramentos e dos vasos sagrados. Observa-se ao mesmo tempo 
uma grande preocupação em separar o caráter sagrado do culto das manifes
tações profanas da vida. Com freqüência, exorta os párocos a que prescrevam 
o silêncio e o recolhimento nas igrejas. 

Nem falta um esforço de moralização social, dentro do rigorismo ético 
do modelo eclesiástico ultramontano. Em várias freguesias, o prelado deixa 
registrada a prescrição de uma separação rígida entre homens e mulheres na 
igreja, impondo mesmo que se estabeleça uma divisão entre os sexos no re
cinto do templo através de grades. 

Em todas as freguesias, o prelado recomenda aos párocos intensificar a 
pregação da doutrina católica. Assim, no Livro do Tombo da Paróquia de An
ohieta, após insistir em que o vigário visitasse as diversas localidades dos imi
grantes, acrescentava: 

"Nas visitas que o v1gano fizer a essas localidades, não deve limitar-se a fazer 
batizados, dizer missas e fazer casamentos, mas deve reunir o povo, à noite, fazer 
uma instrução e catecismo às crianças." 11 

9. Maria Stella de Novaes, op. cit., p. 347. 
10. Livro do Tombo da Paróquia de São João Batista de Cariacica, Vitória, I, p. 27. 
11 . Livro do Tombo para a Freguesia de Nossa Senhora da Assunção de Anchieta, I , p. 2, verso. 
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'E no Livro do Tombo da Paróquia de São João Batista de Cariacica, 
D. Neri deixa registrado este aviso bastante expressivo: 

"Tenha o Revdo. Vigário especial cuidado com o doutrinamento do povo, e aula de 
catecismo para as crianças, lendo ao menos, quando não saiba ou não possa 
pregar, As Explicações dos Evangelhos de Guillois ao povo, e fazendo as aulas de 
religião pelo catecismo pequeno diocesano." 12 

Segundo o espírito eclesial tridentino, de fato, não era apenas o povo 
que devia mudar de atitude com relação à esfera religiosa, mas também o 
clero, considerado até a época imperial como um funcionário eclesiástico para 
a celebração de missas, batizados, casamentos e enterros. O padre tridentino 
deveria ser não apenas o homem do altar, mas também do púlpito e do con
fessionário. 

Em sua pastoral de despedida, o próprio prelado reconhecia ter sido por 
vezes bastante intransigente na afirmação do novo modelo eclesial: 

"I! possível que algumas vezes nossa insistência pela prática religiosa, especial
mente pela recepção dos sacramentos da penitência e da eucaristia, vos parecesse 
uma exageração." 

Na verdade, segundo ele, tratava-se de lançar "os fundamentos da verda
deira religião, que não se contenta com atos espetaculosos do culto externo, 
mas exige reforma interior e espiritual". E depois declarou: 

"Nem a exterioridade, nem superstição, tal foi o objetivo particular constante do 
nosso doutrinamento em público e em particular. 

Para consegui-lo melhor, e reanimar a piedade quase extinta, fundamos em quase 
todas as paróquias o Apostolado do Sagrado Coração de Jesus, e a Associação de 
Nossa Senhora Auxiliadora ; restabelecemos o culto quotidiano no poético santuá
rio de Nossa Senhora da Penha, promovemos com grande brilhantismo e piedade 
as festividades dos meses de Maria, do Coração de Jesus, do Rosário, a Semana 
Santa, com retiro espiritual para os fiéis no tríduo que precede à quinta-feira 
das endoenças." 13 

Enquanto se marginalizavam as antigas confrarias e irmandades, dirigi
das pelos leigos, eram introduzidas novas associações religiosas, diretamente 
vinculadas à hierarquia. Conforme ele mesmo declarou, faltou-lhe tempo para 
fazer as reformas dos compromissos das tradicionais associações leigas, neces
sitadas, na sua opinião, de "nova força e nova vida". 14 

Da mesma forma, as festas religiosas populares, de caráter marcadamente 
social, eram substituídas por cerimônias celebradas dentro do âmbito das igre
jas, e sob o firme controle clerical. 

O novo modelo eclesial tridentino, de caráter sacramental, conseguiu ga
nhar espaço nos centros urbanos, especialmente entre a burguesia em ascen
são, freqüentadora dos colégios católicos, mas teve pouca influência na área 

12 . Livro do Tombo da Paróquia de São João Batista de Carlqclca, Vitória , I , p . 27. 
13 . Livro do Tombo para a Freguesia de Nossa Senhora da Assunção de Anchieta, I, p . 27 . 
14 . Dp. clt. , p . 27 . 

Religião e Sociedade, 13/3, novembro 1986 

jl 
I 

I 



84 A Igreja no Regime Republicano 

rural, onde o catolicismo devocional continuou a sobreviver entre as camadas 
mais pobres da população. Importa ressaltar que nas regiões de imigrantes 
desde o início havia sido implantado o modelo tridentino, transplantado de 
suas pátrias de origem. 

As cartas pastorais constituíram também uma forma de doutrinamento do 
clero e do povo dentro do novo espírito da Igreja hierárquica. Apesar de um 
episcopado relativamente breve, o prelado redigiu quatro cartas pastorais: a 
pastoral de saudação aos seus diocesanos, escrita em Roma, e datada de 19 de 
novembro de 1896; a carta anunciando o início das visitas pastorais, com 
data de 5 de julho de 1897; a carta pastoral preparando os fiéis para a pas
sagem do século, conforme as diretrizes da Santa Sé, publicada no Rio de 
Janeiro a 24 de junho de 1898; a pastoral de despedida, escrita em Campi
nas, a 7 de abril de 1901. 

Nessa carta de despedida, D. Neri lamentava não ter podido fundar o 
seminário diocesano, uma das metas principais de todos os bispos reformado
res. Escreveu ele: 

"Sentimos profundamente que em todo o nosso episcopado não foi possível a fun
dação do seminário diocesano. Demos prova de sinceridade desse desejo criado, 
para infelizmente logo fechar, o Ateneu diocesano; mas, quer a deficiência de sa
cerdotes habilitados para o ensino, quer a escassez de recursos, quer finalmente a 
ausência total de aspirantes que pudessem auxiliar as próprias despesas, tudo nos 
levava à dura necessidade de, ordenados os seminaristas existentes, fechar o se
minário da Penha, aguardando melhores tempos. Assim fizemos, limitando-nos, 
quanto à formação dos futuros sacerdotes, a manter alguns ordenados nos lugares 
gratuitos que, pela caridade do Exmo. Sr. Arcebispo, a diocese tem no seminário 
do Rio Comprido." JS 

Não obstante não ter concretizado a fundação do seminário diocesano, 
deve-se reconhecer que num período relativamente breve do governo episco
pal, D. Neri desenvolveu uma atividade pastoral intensa, bem dentro do mo
delo introduzido pelos bispos reformadores, a partir de meados do século 
passado. 

III. A COLABORAÇÃO DOS RELIGIOSOS 

Um dos aspectos que havia caracterizado o movimento de reforma cató
lica implantado no Brasil a partir de meados do século XIX era a significa
tiva atuação dos religiosos como colaboradores do episcopado. 

Também o bispo D. Neri realiza seu governo episcopal dentro desses 
moldes: sempre que possível, procura ter religiosos nas diversas frentes da 
atividade pastoral. 

15 . Op. cit ., p . 26, verso. 
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Num amplo relatório sobre a diocese, anexo à sua pastoral de despedida, 
D. Neri faz a seguinte referência aos religiosos: 

"No bispado existem também três corporações religiosas: capuchinhos, agostinia
nos recoletos e a congregação do Verbo Divino, todas ocupadas no serviço paro
quial, por falta de sacerdotes seculares. 
Há também duas casas dirigidas pelas irmãs de Caridade, ambas na capital: a 
Santa Casa de Misericórdia e o Colégio de Nossa Senhora Auxiliadora." 16 

Na realidade, quando a diocese foi criada, apenas os capuchinhos tra
balhavam na região. Sua atuação no Espírito Santo durante a época imperial, 
aliás, mereceu já um estudo especial. 

Em sua pastoral de despedida, o prelado afirmava: 

"Ao assumirmos vossa direção espiritual, encontramos três sacerdotes regulares, de
zesseis seculares e vinte e três freguesias; ao deixarmos aí ficam treze sacerdotes 
regulares, dezenove seculares e vinte e sete freguesias, todas elas visitadas e mis
sionadas pelo próprio bispo." 17 

Os três religiosos existentes anteriormente eram capuchinhos italianos. 
Coube aos capuchinhos a paróquia de Santa Teresa, confiada inicialmente a 
outro padre italiano. A esses religiosos foram acrescentados outros dez, divi
didos entre agostinianos recoletos espanhóis e verbitas alemães. 

Os agostinianos recoletos tinham vindo para o Brasil em 1899 por so
licitação do bispo de Goiás, D. Eduardo, por ocasião de sua expulsão das 
Filipinas durante as lutas de independência naquele país. Sabendo de sua pre
sença na região de Uberaba, D. Neri pediu também a colaboração deles em 
sua diocese, oferecendo-lhes várias paróquias: Anchieta, Santa Cruz, Barra de 
São Mateus, Serra, Guarapari e Pau Gigante. 

Em diversas dessas paróquias havia colônias italianas, atendidas anterior
mente pelos escalabrinianos, que haviam atuado na diocese de 1888 a 1893. 

As paróquias onde havia colônias de imigrantes alemães foram confiadas 
aos padres do Verbo Divino. Coube-lhes as paróquias de Tirol (Santa Leopol
dina) e Santa Isabel. 

Ao que tudo indica, esses padres alemães chegaram ao Espírito Santo 
pouco antes da vinda do bispo, chamados provavelmente por seus conterrâ
neos. De fato, o primeiro sacerdote do Verbo Divino chegou a Santa Leopol
dina em 1895, e o segundo a Santa Isabel em 1896. Jean Roche assim co~ 
menta a importância da presença deles: 

"Depois de 1895 em Santa Leopoldina (Tirol até 1918, em seguida Cachoeiro e 
Santa Leopoldina), e depois de 1896 em Santa Isabel, o culto católico foi atri
buído a padres membros da Congregação de origem alemã, o que é normal, uma 
vez que a maior parte dos fiéis não falava português. Assim, ao invés de bene· 
ficiar-se do fato de serem os brasileiros quase todos católicos, os imigrantes ale-

16. Livro do Tombo da Paróquia de São João Batista de Ca;iacica, Vitória , I, p. 59, verso. 
17. Livro do Tombo para a Freguesia de Nossa Senhora da Assunção de Anchieta, l, p. 26, verso. 
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mães católicos tiveram que prover o seu próprio serviço espiritual, contribuindo 
em seguida para os correligiqnários de outra origem. Dito de outra forma, do 
ponto de vista religioso deram mais do que receberam." 

E o autor conclui: 

"Deu-se, aliás, um pouco, o mesmo fenômeno em zona de colonização italiana: 
presença de missionários italianos, despertar de vocações locais entre ítalo-capixa
bas que servem a maior parte das paróquias pioneiras ao norte do Rio Doce." 18 

Outra colaboração expressiva foi dada pelas Filhas de Caridade. De fato, 
logo após a volta de sua viagem . a São Paulo e Rio, a fim de arrecadar es
molas, o bispo decidira fundar um educandário feminino, sob o título de 
Nossa Senhora Auxiliadora. Nesse sentido, a 20 de dezembro de 1899 ce
lebrou com a irmã Chantel, visitadora das Filhas de Caridade, um acordo 
para a vinda das religiosas. 

Em fins de fevereiro de 1900 chegaram as três primeiras religiosas, tendo 
como superiora a irmã Filomena Desteillou. As religiosas instalaram-se no an
tigo Convento do Carmo, onde passou a funcionar o colégio. As aulas inicia
ram-se no dia 19 de março desse ano com as seguintes matrículas: nove in
ternas, 23 externas e dois meninos. As mensalidades eram: 35$000, internas, 
10$000, externas; 5$000, meninos. 

Por intermédio da própria Mesa Administrativa da Santa Casa, essas mes
mas religiosas foram convidadas também a assumir a direção do hospital. A 
4 de maio desse mesmo ano chegavam as primeiras irmãs, tendo Luiza Primay 
como superiora. 19 

Durante o seu governo episcopal, o bispo recusou-se a aceitar a colabo
ração dos escalabrinianos, que já haviam trabalhado anteriormente entre os 
imigrantes italianos, sobretudo na região de Alfredo Chaves. Não obstante, ao 
escrever sobre a paróquia de Santa Teresa, relembra a atuação significativa 
na região de um ex~religioso desse instituto, o Pe. Marcellino Moroni D'Ag
nadello, anteriormente vigário de ltapemirim. Ao referir-se à visita pastoral 
realizada a partir de 19 de fevereiro de 1898, o prelado afirma: 

"A freguesia foi por nós criada na ocasião da visita, por provisão de 25 de fe
vereiro de 1878, tendo sido nomeado primeiro vigário o benemérito padre Marcel
lino Moroni D'Agnadello, a quem muito devem este e outros lugares." 20 

Quando ainda pároco em Campinas, João Batista Neri ligara-se por vín
culos de amizade aos salesianos, a quem confiou a direção do seu projeto de 
fundação de um liceu de artes e ofícios, sob o patrocínio de Nossa Senhora 
Auxiliadora. Embora não tenha trazido os salesianos para sua diocese, o bispo 
tornou-se um promotor intenso da devoção à Virgem Auxiliadora, introduzida 
pelos salesianos desde sua chegada ao Brasil em 1883. 

18. Jean Roche, A colonização alemã no Esplrito Santo, São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1968, 
p . 309. 

19 . Maria Stella de Novaes, op. clt., p. 350-1. 
20 . Livro do Tombo da Paróquia de São João Batista de Cariaclca, Vitória, I, p. 68. 
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Na carta pastoral de 5 de julho de 1897, mediante a qual anuncia o 
início das visitas às freguesias da diocese, o prelado termina com esta decla
ração solene: 

"Pomos finalmente todo este nosso importante serviço sob o patrocínio de Maria 
Auxiliadora, guia constante de nossos passos; e a Ela pedimos se digne abençoar 
os trabalhos e fadigas do seu pobre e humilde filho." 21 

Em 1898, após receber a doação do Convento do Carmo para residência 
episcopal, fez a reforma da capela substituindo a antiga invocação de Nossa 
Senhora do Carmo, que datava da época da capitania, pela designação de 
Episcopal Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora. Em sua pastoral de des
pedida, o prelado evocava a importância desta igreja nestes termos: 

"Santuário de Maria Auxiliadora, centro da atividade espiritual das duas associa
ções por nós fundadas, testemunha de nossas primeiras lágrimas e de nossas pri
meiras súplicas, adeus!" 22 

Em seguida, ao projetar um colégio para as meninas, tendo como sede 
o próprio Convento do Carmo, deu-lhe também a designação de Colégio Nossa 
Senhora Auxiliadora. Além disso, nas sucessivas visitas que fez às freguesias, 
fez questão de introduzir nelas a Associação dos Devotos de Nossa Senhora 
Auxiliadora. Este fato, que consta nos livros do tombo de diversas paróquias, 
foi assinalado por seu sucessor D. Fernando de Souza Monteiro em sua carta 
de pastoral de saudação, datada de 13 de outubro de 1901. Neste documento 
ele enfatiza a devoção Mariana de D. Neri, "implantando por toda a parte a 
sua santa devoção e fundando congregações de Nossa Senhora Auxiliadora". 23 

IV. A OTICA SOCIAL E NACIONALISTA 

Enquanto grande parte do episcopado, nesse período, preocupado funda
mentalmente com a reforma do clero e do laicato, mediante uma visão espi
ritualizante do mundo e da vida, afastou-se praticamente das preocupações 
sociais, o primeiro bispo do Espírito Santo conseguiu manter sempre uma 
certa abertura para o horizonte do desenvolvimento social. 

Ainda antes de sua elevação ao episcopado, em Campinas, ele fundara 
uma escola destinada à educação de jovens operários, mediante o aprendizado 
de artes e ofícios, obra esta confiada em seguida aos discípulos de D. Bosco. 

Ao tomar posse da diocese do Espírito Santo, procurou desenvolver tam
bém um projeto cultural, destinado inicialmente à formação da juventude mas
culina: o Ateneu diocesano. 

Exatamente por não ser uma obra essencialmente religiosa, mas sim com 
uma dimensão social significativa, o governo do estado, não obstante a sepa-

21 . Op. cit., p. 14, verso . 
22 . Op. cit., p . 55, verso. 
23. Op. cit., p. 28 . 
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ração da Igreja, decretou a lei n. 26, de 28 de outubro de 1897, concedendo 
ao educandário recém-fundado· o auxílio anual de 8:000$000. Infelizmente, 
pelas crescentes dificuldades econômicas, a obra teve curta duração, encer
rando assim suas atividades. 

Não obstante esse primeiro fracasso, o prelado não desanimou. A partir 
de 1900 pôde dar início a um colégio destinado à juventude feminina, por ele 
fundado e entregue à direção das religiosas francesas. 

Uma das acusações bastante freqüentes dos liberais e positivistas era a 
inutilidade da instituição eclesiástica, pautada exclusivamente por uma cos
movisão espiritualista, numa época em que o progresso social se fazia medi
ante o avanço da cultura e da técnica. 

A preocupação de alguns prelados da Igreja, como D. Neri, com a di
mensão oultural do país, não só ajudava a desfazer preconceitos muito radi
cais como também estabelecia patamares nos quais era possível um diálogo e 
até mesmo uma colaboração entre Igreja e Estado. 

Não obstante toda a visão romanizante em termos religiosos, D. Neri se 
caracteriza também desde esse período por um esforço no sentido de impe
dir que a sucessiva onda de religiosos vindos da Europa contribuísse para uma 
europeização significativa do país, prejudicando as;;im uma aproximação com 
a orientação cívica e nacionalista promovida pelas lideranças brasileiras, fiéis 
à doutrina positivista. Foi essa a razão principal, creio eu, de não ter ele 
aceito a volta dos escalabrinianos à diocese, já que fazia parte de sua missão 
de assistência aos imigrantes a preservação dos valores da italianidade. Não 
deixa de ser significativo, aliás, que ao criar a paróquia de Santa Teresa, 
numa região de predominância italiana, tenha ele prescrito ao primeiro vigá
rio, de nacionalidade italiana, "que todos os atos oficiais da freguesia fossem 
feitos em português; que só se usasse nas aulas de religião o catecismo dio
cesano, podendo o vigário, se aí achasse necessário, fazer do mesmo uma 
edição italiana, para uso dos colonos velhos e recém-chegados". 24 

A mesma insistência quanto à língua nacional é feita pelo prelado em 
sua visita à paróquia de Santa Leopoldina, confiada aos padres alemães do 
Verbo Divino, e onde predominavam imigrantes de origem alemã, mediante 
a determinação "que houvesse prática aos domingos e dias santos e doutrina 
para as crianças, usando-se para este fim o catecismo da diocese, em por
tuguês". 25 

Observação análoga deixou o bispo registrada no Livro do Tombo da Pa
róquia de Santa Isabel, onde havia presença significativa de imigrantes ale
mães, atendidos também por religiosos verbitas. 

24. Op. cit., p. 68. 
25. Op. cit., p. 69. 
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Anos mais tarde, já como bispo de Campinas, tornou-se ele um elemento 
importante da hierarquia eclesiástica no esforço de reafirmar um diálogo efe
tivo entre Fé e Pátria, entre religião e brasilidade. Nacionalismo este, convém 
ter presente, na sua vertente mais conservadora, de origem positivista, onde a 
ordem social se colocava como base para o progresso da nação. 

V. O DISCURSO ANTILIBERAL 

Não obstante algumas atitudes práticas bastante condizentes com as trans
formações políticas e sociais do país, o discurso de D. Neri é análogo ao dos 
demais membros do episcopado nesse período, ou seja, traz uma marca niti
damente antiliberal. 

Na carta pastoral de 1898, por exemplo, em que exorta o clero e os fiéis 
a se prepararem para a passagem do século, o prelado manifesta a mesma ati
tude pessimista, típica da hierarquia brasileira, com relação ao progresso mo
derno, vendo a possível salvação do mundo apenas na esfera religiosa. Eis 
suas palavras: 

"Desnorteada e sem leme caminha a sociedade moderna. A noite é escura e o 
mar é tempestuoso. Quem a salvará? Esta ou aquela forma política? Não. Esta ou 
aquela facção social? Não. Acenda-se nos horizontes do mundo o grande sol di
vino e tudo estará salvo ... " 

E em seguida acrescenta: 

"Dêem-nos homens, não formados por esse molde tacanho e ridículo da preten
dida ciência moderna, mas crescidos e educados na escola de Jesus Cristo, e a 
barca social terá timoneiros valentes e adestrados." 26 

Desprestigiando assim as intervenções de natureza política, social ou ci
entífica, o prelado via apenas a atuação religiosa como forma eficiente para 
solucionar os problemas do mundo. 

Não obstante, ao contrário dos primeiros bispos reformadores, extrema
mente pessimistas diante da progressiva laicização do mundo, D. Neri já se 
mostrava bastante esperançoso de uma futura vitória da fé cristã. Escreveu ele: 

"Batalhadores do reino de Cristo, não desanimemos. Ergamos bem alto o nome 
de Jesus Cristo, e seja ele o sol radiante de luz e verdade a desvendar as ruínas 
acumuladas neste século pela descrença, a dissipar, majestoso e belo, as incertezas 
e as brumas do futuro pela renovação cristã do século vigésimo." 27 

Ao mesmo tempo em que criticavam o mundo moderno, com seus anseios 
de liberdade, de democracia, de ciência e de progresso, os bispos cerravam fi
leiras ao redor da Santa Sé, considerada nesse período como a verdadeira 
tábua de salvação para o mundo. Considerando-se como homens do sacrifício 

26 . Op. clt., p . 10, verso. 
27 . Op. cit ., p . 9, verso. 
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e da abnegação e fiéis soldados . às ordens do Papa, proclamavam sua obedi
ência irrestrita à Cúria Romana. Sua atividade pastoral não era orientada pela 
análise da realidade brasileira e de suas exigências, mas exclusivamente pelas 
diretrizes pontifícias. 

Na carta em que comunicava a D. Neri a nomeação episcopal, o bispo 
de São Paulo, D. Arcoverde Cavalcanti, perguntava-lhe: 

"Será V. Revma. bastante dócil e abnegado para responder: mandai-me, eu vos 
obedeço; eu estou pronto para o sacrifício, desde que sois vós, e representante de 
Deus, quem me mandais em nome do mesmo Deus?" 28 

E o cônego Neri havia dado sua resposta afirmativa, permanecendo pouco 
menos de três anos à frente da diocese do Espírito Santo. Um governo rela
tivamente breve, interrompido por uma ordem de transferência para uma dio
cese recém-criada no sul de Minas. Em sua pastoral de despedida, o próprio 
D. Neri afirmava: 

"A Igreja é uma escola de obediência. Soldado do exército de Jesus Cristo, é ao 
capitão que compete a palavra de ordem, e a nós cumpre somente executá-la. 

O Romano Pontífice tem cuidado das ovelhas e dos cordeiros, dos rebanhos dos 
pastores. Pasce oves meas, pasce agnos meos. 

Bispo dos bispos, a ele se inclinam, como filhos, os que têm direito à obediência 
dos povos." 29 

Desta forma, a instituição eclesiástica passava a introjetar na formação 
tanto do clero como dos fiéis o modelo militar de obediência absoluta, sem 
participação nem discussão. 

A Igreja do Brasil, estruturada nesses moldes, cresceu sempre mais em 
organização, em ordem e disciplina, bem como na eficiência resultante dos 
modelos autoritários. Mas nessas primeiras décadas do século XX tomou-se 
pouco sensível às mudanças políticas, sociais e culturais que se operavam pro
gressivamente na sociedade brasileira, continuando a expressar-se nesse perío
do como uma instituição marcadamente conservadora. 

CONCLUSÃO 

Apesar de breve, o governo episcopal de D. João Batista Neri, primeiro 
bispo do Espírito Santo, é bastante significativo, oferecendo elementos para 
uma análise da atuação da Igreja diante da mudança política do país resul
tante da Proclamação da República. 

Alguns aspectos merecem ser destacados ao término deste estudo. 

Em primeiro lugar, convém assinalar que a atuação do episcopado nessa 
fase de reorganização eclesiástica iniciada com o estabelecimento do regime 

2H . Op. cil ., p . 58. 
29 . Op. cit., p . 54. 
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republicano em 1889 e a subseqüente separação entre Igreja e Estado não 
diferem praticamente das linhas do movimento reformador implantado no país 
a partir de meados do século XIX. 

Um dos pontos principais da reforma era fazer emergir uma nova figura 
de bispo, desligado do poder político e totalmente fiel às diretrizes da Santa 
Sé, ao mesmo tempo assumindo como caracterí,stica principal a atuação re
ligiosa, expressa através das visitas pastorais, dentro das normas tridentinas. 
O primeiro bispo do Espírito Santo se enquadra bem dentro desses parâmetros. 

O zelo episcopal devia manifestar-se sobretudo na reforma do clero e dos 
fiéis. Quanto ao clero, insistindo em sua moralização e no afastamento das 
lideranças políticas, e apresentando como sua função específica a fiel pregação 
da doutrina católica e a devota administração dos sacramentos; quanto ao 
povo, procurando substituir progressivamente o catolicismo luso-brasileiro 
pelos padrões do catolicismo romanizado, através de novas devoções e novas 
associações religiosas orientadas diretamente pelos clérigos, e tendo como cen
tro a freqüente confissão e comunhão. Além disso, exigia-se uma grande in
transigência na área da sexualidade humana. 

Foram essas as diretrizes principais do governo episcopal de D. Neri, 
grande promotor do Apostolado da Oração e da devoção a Nossa Senhora Au
xiliadora. 

Os religiosos vindos da Europa foram sempre considerados como cola
boradores valiosos para que a implantação do novo modelo de Igreja hierár
quica fosse levado avante . 

Para a diocese do Espírito Santo, D. Neri solicitou a colaboração signi
ficativa dos agostinianos espanhóis e dos padres verbitas alemães na suplência 
paroquial, além de confiar às Filhas de Caridade francesas um educandário 
feminino por ele fundado. 

Sob o aspecto ideológico, o discurso episcopal mantém em linhas gerais 
a mesma postura conservadora, ultramontana e antiliberal da época imperial, 
e as cartas pastorais de D. Neri são um exemplo expressivo dessa orientação. 

Dois outros aspectos, porém, têm características de novidade nesses pri
mórdios do regime republicano: em primeiro lugar, a exigência de tino ovga
nizador por parte dos bispos, bem como certa capacidade para a administração 
econômica, a fim de levar avante o governo das novas dioceses, agora sem a 
ajuda do poder público; em segundo lugar, a sensibilidade que se manifesta 
em alguns dos novos bispos com relação ao sentimento patriótico, que tende 
a se afirmar com a educação cívica nessa nova etapa da vida nacional. Essa 
sensibilidade faz com que alguns bispos procurem moderar a excessiva euro
peização do catolicismo, motivada pelas numerosas congregações religiosas mas
culinas e femininas que passam a atuar no. país, bem como pela própria ro-
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manização, resultado da influência cada vez maior da Cúria Romana no cato
licismo do Brasil. Sob certo aspecto, D. Neri pode ser considerado como um 
dos prelados pioneiros a preocupar-se no sentido de que a Igreja mantivesse 
sempre uma relativa aproximação da sociedade e do Estado Brasileiro, tarefa 
levada a termo com grande êxito pelo episcopado a partir da terceira década 
deste século, sob a liderança de D. Sebastião Leme. 
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:;4 serviço de nós mesmos: 
relacionamento entre agentes e 
camponeses* 
Hugo Rodolfo Lo viso/o** 

INTRODUÇÃO 

Partirei da constatação, mais ou menos evidente, de que as agências de 
intervenção - públicas e privadas; nacionais e internacionais - modifica
ram seus discursos quando comparamos os da década de 60 com os da atual. 
A significativa modificação, que aqui nos interessa, se expressa fundamental
mente na prioridade concedida ao modo participativo de produzir os proces
sos de mudança social sobre as metas ou objetivos dos mesmos. 

Poderíamos portanto afirmar, sem muito exagero, que as agências de in
tervenção se pedagogizaram, no sentido de que o como da ação (de aprender 
ou mudar) passou a ser mais importante que o quê (aprender ou mudar). E 
digo que se pedagogizaram porquanto é no campo das pedagogias modernas, 
ativas e centradas no aluno, onde esta idéia cresceu e ganhou corpo. 1 

Carlos Brandão. a quem cordialmente dedico este texto , teve incidências significativas sobre o 
mesmo por duas razões: a primeira, porque percebeu e descreveu, embora com outras orientações, 
a importância assumida pelo " processo" nas ações de educação popular ou inspiradas em seus 
referenciais; a segunda, porque foi pelo seu convite que escrevi este texto para ser apresentado 
num seminário sobre "Programas de Apoio ao Campesinato", organizado pelo PilE, em Santiago, 
Chile, no mês de janeiro de 1986 . Como de praxe , as responsabilidades sobre o texto são apenas 
minhas. Preferi não alterar o tom e a organização da exposição original, portanto situei em notas 
as informações e os comentários que , caso estivessem no texto, o fariam extremamente carregado 
para ser ouvido. 
Departamento de Ciências Sociais, Conjunto de Antropologia - Unicamp. 

I . Uma aproximação crítica a esta problemática pode ser encontrada em H. Arendt, Entre o passado 
e o futuro , São Paulo, Ed . Perspectiva, 1972 (cap. V: "A crise da educação"). 
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Procurando as "raízes", num . outro campo de atividade, poderíamos dizer 
que a ação de intervenção se positivizou na medida em que é uma velha carac
terística do positivismo científico a primazia concedida ao método enquanto 
padrão da atividade científica. Aquilo que é científico não são os resultados 
em si mesmos, porém o processo metódico no qual são produzidos, testados 
e modificados. 2 

Porém também poderíamos sustentar que a ação se democratizou, por
quanto uma concepção difundida de democracia é aquela que a pensa como 
um conjunto de procedimentos, D).eios ou regras para se estabelecer os fins 
do fazer social e a distribuição dos meios para sua realização. A democracia 
é corrente e dominantemente representada como uma processualística. 

Pedagogização, positivização e democratização aparecem então como ca
racterísticas atuais do discurso das agências de intervenção, que reflete uma 
mudança importante em relação aos de décadas atrás, muito mais preocupa
dos em realizar objetivos que, preferencialmente, se situavam no horizonte 
global da "modernização" de nossas sociedades. 

Este novo discurso é principalmente encontrável entre as agências que 
realizam ações junto às camadas populares em geral e, de modo especial, os 
setores definidos como camponeses . Entretanto, discursos semelhantes podem 
ser gerados em áreas como educação, saúde, apoio à pequena indústria, ur
banização, entre outros. Sabemos que este novo discurso é dominante e ori
ginal das agências ou grupos vinculados, orientados e estimulados pelo pen
samento e a ação social das Igrejas, em especial da Igreja Católica no seu 
trabalho eclesial de base. 

~ por este clima que o programa da convocatória para esta reumao pouco 
diz em relação aos objetivos ou metas das ações de "apoio ao campesinato". 
Porém o texto dedica vários parágrafos ao dever ser do processo de apoio, 
ao como, aos modos de relacionamento que deveriam vigorar entre os técni
cos e os camponeses. O programa insiste nos princípios do relacionamento 
técnico-camponês e expõe os valores e as atitudes que devem orientar as ações 
de apoio: valores de horizontalidade, de respeito, de igualdade, de simetria , 
de complementação, de participação e liberdade no estabelecimento dos obje
tivos das ações. Diria resumidamente que o programa nos fala dos clássicos 
valores de nossa tradição libertária: igualdade, liberdade, solidariedade, en
quanto constitutivos do trabalho educativo e do apoio junto aos segmentos 
camponeses. 

O fato de se enfatizar o processo, o como, leva de forma natural a te
mática do "relacionamento" agentes externos e participantes das ações a ocupar 

2 . Embora esta pos1çao, que poderíamos situar como momento privilegiado em Bacon, seja típica do 
positivismo, expressando-se modernamente n~ obra de Popper, não é estranha ao marxismo. Na 
interpretação de Lukács, acompanhada por marxistas relevantes , o científico do marxismo reside 
na sua metodologia. Cf. História e consciência de classe, as páginas iniciais. 
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o primeiro plano da cena da intervenção. As condições sócio-culturais e ins
titucionais e as formas de interação convertem-se portanto nas questões re
levantes. 

Entretanto, é difícil referir-se à questão global do relacionamento sem 
tentar previamente interpretar o significado do que estou denominando de 
pedagogização, positivização e democratização do discurso da intervenção. Por
tanto, tentarei alinhavar criticamente algumas interpretações sobre este "novo" 
discurso no contexto do Brasil e no campo da intervenção na agricultura. 

Gostaria de assinalar que a insistência até aqui desenvolvida em torno 
dos discursos não significa que constituam o bojo de minhas preocupações. 
Em verdade, meu interesse principal situa-se em torno da distância existente 
entre as intenções da ação e seus resultados. E esta é uma temática clássica 
à qual as ciências sociais devem uma parcela considerável de sua própria exis
tência. As mesmas agências se orientam no sentido de encurtar a distância 
entre suas intenções e resultados, geralmente, pela mediação da "crítica" à 
própria ação. 

Parece-me que existem duas fontes de interpretações pelas quais o pro
cesso, o como, passou a ser prioridade. A primeira, que denominarei de "téc
nica", sem muitas justificativas, afirmaria que as formas tradicionais de mo
dernização da agricultura não alcançaram seus objetivos, porquanto seus mé
todos ou formas de operação são errôneos. Basicamente elas operariam num 
modelo autoritário, centralizador, tecnocrático, que não deixa espaço para ação 
comum, participativa, na definição dos fins do agir e dos meios necessários 
a sua realização. 3 Esta interpretação reivindica sua pertinência ainda quando 
processos de diferenciação "vertical" teriam acontecido em relação ao próprio 
campesinato em áreas específicas do Brasil. 4 Ainda assim, e apesar da exis
tência de unidades campesinas que se modernizaram ou capitalizaram, a va
riante técnica insistiria sobre a insuficiência qualitativa e quantitativa desse 
processo, fundando nela a necessidade de uma forma nova de intervenção 
que substitua os centros de experimentação e pesquisas agrícolas, as políticas 
de financiamento, preços e extensão, formas tradicionais de intervenção na 
agricultura. 

A segunda fonte, que denominarei de "político-cultural", afirma que, in
dependentemente do grau no qual a intervel).ção modernizante na agricultura 
tenha alcançado seus objetivos, o fundamental é criar formas de relacionamen
to que respeitem o saber, as finalidades e as lógicas da vida campesina. Tra
tar-se-ia, conseqüentemente, de colaborar com o desenvolvimento da cultura 

3. Conferir, como exemplos da variante "técnica", J . C. Torchelli ,"lnteração Pesquisador-Produtor -
um enfoque inovador na pesquisa agropecuária", e M. Thiollent , "Anotações críticas sobre di
fusão de tecnologia e ideologia da modernização", ambos in: Cadernos de Difusão de Tecnologia, 
Brasflia, U, I, n . 1, jan.-abr. de 1984. 

4. O termo diferenciação "vertical" foi, ao que me consta, cunhado por Bernardo Sorj. Cf. Estado 
e classes sociais na agricultura no Brasil, Zahar, 1980. Análise específica também pode ser obser
vada em Hugo Lovisoto, "Terra, trabalho e capital: produção familiar e acumulação", PPGAS/ 
UFRJ. 1982, e "Mudança Social e Diferenciação no çampo: reflexões a partir de etnografias", 
Boletim do Museu Nacional, Rio de Janeiro, n. 47. 
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camponesa com o objetivo maiol' de se alcançar sua autonomia econômica, 
política e mesmo oultural. 

Ambas as fontes apresentam de fato pontos comuns e superpos1çoes ideo
lógico-conceituais. Contudo, possuem histórias específicas no caminho percor
rido para estabelecer o processo enquanto prioritário. Apesar das coincidên
cias e mesmo da possível convergência entre ambas as variantes (coincidên
cias e convergências que sugerem a necessidade de uma análise detalhada 
sobre as mesmas), concentrarei, aqui , minha atenção sobre a variante que de
nominei como "polítioo-cultural" , _que é de fato anterior em nosso meio e 
inspiradora do trabalho da maioria dos participantes desta reunião. 

O ENFOQUE "POLITICO-CULTURAL" 

Dizíamos que este enfoque ou variante não parte de uma referência ex
plícita ao fracasso do processo de modernização na agricultura, que foi objeto 
da política governamental das últimas duas décadas. Todos o conhecemos, e 
sabemos que se gerou e inspimu no campo da educação popular, que de fato 
foi nas suas origens latino-americanas, com Paulo Freire como figura-mor, uma 
educação dominantemente com camponeses de cunho político e cultural. Sa
bemos que o pensamento católico influiu nessa geração e que, num processo 
de influências recíprocas, o próprio trabalho religioso de base adotou os refe
renciais da educação popular. 

A história da educação popular e suas particularidades foi salientada em 
numerosos trabalhos. 5 Sendo suficientemente conhecida, podemos ser breves e 
apenas destacar alguns aspectos que serão relevantes para a compreensão e 
desenvolvimento posterior das análises sobre o relacionamento entre campesi
nos e técnicos ou, se se preferir, agentes externos. Interessa-me sobretudo en
tender os sentidos de como essas relações estão se processando e refletir sobre 
alguns de seus efeitos . 

Três linhas de pensamento se estruturam mais ou menos nitidamente no 
discurso da educação popular. Em princípio, uma idéia de ascendência rous
soniana, pré-figurada no pensamento platônico, segundo a qual a educação é 
naturalmente política. O próprio Rousseau percebeu claramente essa ascen
dência quando considerou A República, de Platão, como o maior tratado de 
educação jamais escrito. Nas transformações procuradas entre educação e po
lítica, a educação popular será caracterizada por duas faces de um mesmo 
movimento: politização da educação e pedagogização da política. 

Em segundo lugar, nos parece importante situar como influência a tradi
ção do idealismo alemão para o qual a nação, o povo, a classe, o grupo e o 

5 . Significativos neste sentido são os trabalhos de Vanilda Paiva, Celso de Rui Beisiegel, Silvia 
Manfredi, Carlos Brandão e o grupo vinculado a Nova, entre outros, para se citar apenas a con
tribuição no BrasiL 
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indivíduo estão em processo de formação. O processo demanda a atividade 
dos sujeitos - a ação, a práxis. Os educadores, os técnicos, os intelectuais 
de modo geral podem apoiar o processo formativo, e portanto construtivo, das 
categorias sociais inseridas no processo de formação. 6 O modo de se apoiar 
o processo construtivo conforma a terceira linha e encontra seus principais 
argumentos no pragmatismo americano e em seus desdobramentos no campo 
pedagógico. 7 Trata-se, fundamentalmente, para esta concepção, de priorizar o 
próprio processo de aprendizado, ao invés de conteúdos específicos. O objeti
vo principal resulta então no aprendizado dos modos de construção do saber, 
deixando-se nas sombras o estoque de conhecimentos já produzidos. Aquele 
que ensina, atua junto ou ·com os alunos a partir de suas experiências no sen
tido de desenvolvê-las contínua e cumulativamente e com a intenção de que 
nos aprendizes cresça simultaneamente a vontade de aprender mais, que pode 
ser traduzida como a vontade de "ser mais". 8 

Temos assim constituído um processo educativo orientado politicamente, 
cujo objetivo-mor é a formação das camadas populares a partir da atividade 
dos participantes e de sua experiência individual e coletiva. Acredito não ser 
esta a oportunidade de se discutir a coerência e validade da articulação destas 
tradições, porém me parece importante destacar alguns aspectos. 

Sabemos que a tradição roussoniana nos leva em direção a uma socie
dade na qual todas as formas de discriminação têm sido eliminadas. 9 Os ho
mens devem ser, ainda que forçados, igualmente livres para decidir seus des
tinos, quer a partir de uma vontade coletiva, quer a partir de uma comunhão 
que se opõe a qualquer intenção de reinstaurar a desigualdade. A vertente 
"idealista", ao considerar qualquer grupo social como em processo de forma
ção, abre as portas para a intervenção daqueles que, tendo as "luzes", podem 
contribuir com esse processo, isto é, os intelectuais. 

Trata-se então, e principalmente, da construção ou formação do espírito 
que será traduzido por cultura (popular, de classe etc.) ou em consciência 
(da nação, do povo, da classe, dos oprimidos etc.). 

Parece-me que é esta prioridade concedida à construção cultural ou da 
consc1encia - se se quer, à transformação da cultura popular ou de classe 
operária em consciência política - que distingue a educação popular da ver
tente "técnica" a que nos referimos no começo. O processo de construção da 

b. Rodolfo Mondolfo acentua a retomada pelo romantismo da pedagogia ati v a que incidirá fortemente 
nas ponderações de Marx sobre a relação entre educador/educando. Na sua interpretação, o prag
matismo americano continua, ainda que desconhecendo suas origens , pensando no campo da peda
gogia ativa. Cf. Rodolfo Mondolfo, Problemas de cu/lura e de educação, Editora Mestre )ou, 1967 
(especialmente o capítulo IV , "Educação e Democracia " ). 

7. Cf. Hannah Arendt, Entre o passado e o futuro, Editora Perspectiva, 1972 (sobretudo o capí
tulo 5, "A crise na Educação", onde não apenas os referenciais e a implementação do pragmatis
mo educacional nos EUA são analisados, mas também onde importantes elementos de crítica são 
apresentados) . 

8. Os desenvolvimentos neste sentido podem ser observados em J. Dewey, Experiência e educação, 
Cia. Editora Nacional, 1979. A expressão "ser mais" foi cunhada e repetida por Freire em Pe-
dagogia do oprimido. . 

9. As relações Rousseau/Marx em relação à igualdade foram tematizadas por Galvano Della Volpe 
em Rousseau e Marx - a liberdade igualitária, Edições 70, 1982. 
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cultura ou da consc1encia não s~ interessa dominantemente, nem meramente, 
por respostas em termos da razão prática que podem simplesmente melhorar 
a situação social vigente. Ao invés disto, sua preocupação é a de formar a 
cultura ou consciência que se expressará enquanto vontade política para se 
derivar em transformações sociais. 

Para se alcançar a formação de uma categoria social ativa e participante, 
impõe-se à educação popular um processo orientado pelos mesmos valores: 
atividade e participação. A consciência vivida, a auto-representação cultural, 
será o ponto obrigatório de partida, e seu ponto de chegada uma realidade 
cultural mais rica: uma consciência não meramente refletida senão que refle
xionada, isto é, crítica porquanto conhece aquilo que a determina e, histórica 
e socialmente, a constitui. O processo cultural teria sua contrapartida política 
na organização de gr:upos e classes sociais, na formação de instâncias de poder 
alternativas às camadas dominantes e mesmo àquelas que tradicionalmente po
deriam ser consideradas como canais dos dominados - partidos e sindicatos, 
por exemplo. 

Apresentado o quadro, de fato extremamente resumido e em algum sen
tido redutor, posso reformular minha "hipótese". Direi que na interação entre 
técnicos e camponeses, ou entre agentes e participantes dos grupos, se provo
cam efeitos de aculturação das camadas populares e dos camponeses nos va
lores e lógicas de pensamento e ação da sociedade ocidental. Mais especifi
camente, nos valores e lógicas de seus segmentos intelectuais . O sentido espe
cífico destas afirmações se esclarecerá ao longo do texto. Darei na "demons
tração" das mesmas atenção somente a alguns tópicos que me parecem rele
vantes, embora possam ser avaliados como singularmente óbvios. Possivelmen
te por esta mesma razão, raramente são apontados e muito menos analisados. 

INCULCANDO A NOS MESMOS 

Acredito firmemente que a relação técnico-camponês, agente-grupo, tende 
a inculcar nos segundos idéias, valores e atitudes que são centrais para as 
representações do mundo e do funcionamento do social dos primeiros. O fato 
de se utilizar o termo inculcação 10, que adquiriu nos últimos tempos um sen
tido acusativo duro, destina-se a marcar de modo forte - que rejeito -
formas ideológicas que, em seus flamejas, nos seus reiterados recursos ao diá
logo, na sua insistência na horizontalidade, na sua valorização da simetria, 
ocultam que estas também são formas de imposição cultural. Inculcação que, 
claro está, se processa baseada em formas mais leves que aquelas fundadas 
nas conhecidas virtudes das armas: o catecismo e as mercadorias. Contudo, 
o fato de que a inculcação esteja pedagogizada, democratizada e positivizada 
e que por isto diminua as dores e erros do parto, que faça que o sujeito do 

10. Termo que se difundiu no Brasil no contexto das reflexões de Bourdieu sobre o efeito de "repro
dução" simbólica das formas e relações educacionais. 
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processo o vivencie como construção, auto-elaboração, não faz que a inculca
ção seja menor, e até pode favorecer a profundidade e durabilidade de seus 
efeitos. Além disso, devemos considerar que a inculcação da educação popu
lar se processa freqüentemente a partir de demandas dos próprios grupos 
cujas características indicam que, em graus e formas diversas, o mercado, os 
meios de comunicação e a atividade política haviam iniciado o movimento de 
aculturação. 11 

Distante de mim manifestar-me contra qualquer forma de intervenção 
como efeito de inculcação. Não é este o significado do que estou afirmando. 
Significa contudo que me parece que chegou o momento dos agentes reco
nhecerem, além dos discursos justificadores e racionalizadores de sua ação, 
aquilo que estão fazendo na prática: tratar de formar o outro à imagem e 
semelhança de si mesmos ou à auto-imagem do dever ser. Insisto, para elimi
nar mal-entendidos, que a cidade que se quer inventar de homens livres e 
iguais, na qual se resolvem com argumentos da razão e dos fatos seus des
tinos, me parece superior à maioria das cidades que conhecemos. Não sei se 
nela Deus estaria disposto a morar, mas poderia, talvez, passar aí suas férias. 
Pessoalmente viveria nela melhor que em qualquer outro lugar. Feitas estas 
aclarações, dirijamos nosso olhar sobre aquilo que os agentes fazem na sua 
prática. 

Os agentes de intervenção preocupados com o processo aderem em alto 
grau à idéia ou valor de que o mundo (a natureza, a cultura e o indivíduo) 
é dinâmico e está permanentemente em processo de mudança. Opõem-se aber
tamente a uma visão tradicional e conservadora que considera o mundo como 
já dado, de uma vez para sempre, por razões de ordem natural, social ou 
divina. Acredito que em nosso cotidiano inculcamos esta idéia de origem co
nhecida. Nada nos incomoda tanto como o discurso dos populares que afirma 
que sempre houve e haverá pobres e ricos, e habitualmente situamos estas 
afirmações como conformismo, desistência, alienação. Os técnicos "moderni
zantes" .usam expressões similares para se referirem às atitudes dos produto
res que, apesar de provas em contrário, continuam aferrados a métodos tra
dicionais de cultivo cuja memória se perde no tempo. 

A idéia da possibilidade da mudança social e cultural está na base da 
intervenção, e, sem ela, a própria intervenção seria impossível. Ora, esta 
idéia sempre foi a ponta-de-lança na luta contra a tradição, o preconceito e 
a autoridade. Conhecido é o componente iluminista, racionalista, empírico e 
mesmo positivista em sua constituição. Esta idéia é constitutiva da figura do 
intelectual, e dificilmente denominaríamos como tal um indivíduo que a ela 
não adira. 

11. Estratégias variadas , que se definem a si mesmas de educação popular, partem de demandas ou 
necessidades declaradas pelos participantes do processo. Geralmente partir delas é pensado como 
uma forma de respeito aos interesses e valores do grupo com o qual se trabalha. Também se 
justifica este modo de operação pela sua eficácia: o grupo não participa daquilo que não lhe diz 
respeito. Todavia , estes argumentos acabam escondendo o fato de que as demandas podem ser 
codificadas nos marcos da ideologia dominante; assim, realiza-se aquilo já dado nela. 
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Uma segunda idéia ou valor que veiculamos reside na separação entre 
natureza e cultura. Quem não. lembra a importância desta distinção na me
todologia de Paulo Freire, tão importante que era uma das primeiras ima
gens do processo de alfabetização? 12 A natureza é o reino das leis necessá
rias, e para dominá-la é necessário conhecer essas leis; embora não possam 
ser modificadas, podemos usá-las a nosso favor. A cultura, ao contrário, é 
feita por nós mesmos; é portanto o reino da liberdade, da autonomia, da 
vontade, do esforço conjunto .no qual todos fazemos cultura. 13 Em nossa 
ação de agentes tentamos mostrar que os costumes e os valores não são dados : 
foram produzidos historicamente e podem ser modificados. Assim, as formas 
de trabalhar a terra podem mudar, porém também as relações com os vizi
nhos, com a família, com os donos da terra e do capital e com as autoridades 
constituídas. Criamos permanentemente artifícios metodológicos para difundir 
esta idéia. Sabemos que ela não é tradicional e que os traços fundamentais 
da distinção entre natureza e cultura com a qual operamos é também um le
gado de nossa tradição cultural como a vertente do pensamento liberal. Sa
bemos que estas idéias atentam contra grande parte das culturas ditas tradi
cionais. Assim, podemos concluir que nosso respeito pela cultura local ou dos 
grupos com os quais trabalhamos não é verdadeiro, ou apenas significa um 
ardil para desenvolvermos nossas atividades. Assumimos, por vezes, uma lingua
gem relativista quando, de fato, apenas aceitamos os valores constitutivos de 
nosso horizonte intelectual. 

Quando respeitamos a cultura dos grupos com os quais trabalhamos e 
defendemos que nosso papel está ao nível do processo, geralmente dizemos 
que respeitamos os fins propostos por aqueles com os quais desenvolvemos 
nosso trabalho de apoio. Ora, se respeitamos os fins, o que os agentes têm 
para contribuir? Apenas meios para se alcançar os fins que o grupo possui 
ou elabora. Tendemos então a dar instrumentos mais econômicos ou produti
vos ou formas e processos para que, conjuntamente, os mesmos sejam elabo
rados. Portanto, o que estamos apontando aos grupos são procedimentos mais 
"racionais" para se alcançar os fins; enfim, a razão instrumental que carac
teriza o Ocidente. 14 Estamos dizendo aos camponeses: uma vez dados os obje
tivos ou fins, sempre existem melhores caminhos para chegarmos a eles. Esses 
caminhos são instrumentos, procedimentos, operações lógicas, escolhas e a con
junção de todos eles. De alguma forma os agentes supõem que dominam, em
bora de modo parcial e aproximativo, esses caminhos. Os agentes são assim 
especialistas da razão instrumental. 

A situação não muda significativamente quando discutimos os próprios 
fins. Neste caso, os agentes dirão que existem formas de discuti-los e que 

12. Cf. Paulo Freire , Educação como prática da liberdade. 
13. Observe-se que na crítica de Popper ao hi stericismo enquanto possibilidade de elaboração de leis 

históricas, encontra-se presente a clássica distinção entre fato e valor, retomada pelo neoposili
vismo e o liberalismo . Neste sentido, os fins são um "valor" que não pode ser estabelecido cien
tificamente, c a "engenharia social" apenas pode ter um papel na racionalização da relação meios
fins. 

14 . Cf. T . Adorno e M. Horkheimer, Dia/ética do esclarecimento, Rio de Janeiro, Zahar Ed., 1985. 
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estas formas passam por valores tais como igualdade dos participantes na dis
cussão, liberdade, solidariedade, participação da maioria e respejto à vontade 
dominante - novamente valores caros à tradição intelectual e libertária. 

Valorizamos o saber popular e o saber acumulado pelos camponeses. So
bretudo valorizamos sua capacidade de observar e de aprender com a expe
riência. Entretanto, ao valorizar estas características, estamos valorizando o 
lado empiricista de nossa própria cultura. Dizemos aos camponeses que obser
var, registrar, operar com informações, sistematizar os dados é muito impor
tante. Não há aqui nenhum respeito à cultura dos populares, porquanto res
peitamos nela o mesmo que respeitamos na nossa. 15 Se os camponeses dizem 
que plantam de certa forma pois assim dá certo, seguramente estaremos com 
eles dispostos a pesquisar, participativamente, as causas ou razões, e isto po
derá nos dar maiores pistas ainda. Entretanto, se eles dizem que plantam 
assim porque foi uma ordem dos deuses, nossa reação não será a mesma. 

De fato, os agentes valorizam as observações da cultura popular que são 
repetitórias. Informações únicas e não-repetitórias, produtos de revelações ou 
do estatuto particular do observador, não são levadas em consideração. Assim, 
os agentes valorizam as observações que, segundo a metodologia científica, 
são intersubjetivas, repetitórias ou avaliáveis por qualquer um. 16 Decorre 
então que um princípio de nossa tradição positivista e empirista precede 
nossas avaliações sobre a cultura popular e, especialmente, sobre suas obser
vações e experiências. 

Posteriormente, as observações dos camponeses e dos agentes deverão 
ser situadas num quadro maior, num sistema de referências englobantes. Os 
agentes tendem a englobar as observações num conjunto de argumentos que 
lhes dão sentido, e habitualmente denominam este processo como sistemati
zação ou interpretação. Contemos uma anedota: uma publicação de divulga
ção científica recebeu de um colaborador "popular", não inserido no circuito 
acadêmico, um trabalho no qual tencionava demonstrar que o período de ges
tação de qualquer espécie animal resulta num número inteiro quando divi
dido por Pi; os responsáveis pela publicação ficaram surpresos e interessados 
na afirmação. Contudo, ela não foi publicada. A razão foi que não existia 
nenhum marco sistematizador ou interpretativo que permitisse enquadrar esse 
tipo de observação. Não existia um conjunto de argumentos que desse conta 
de por que e como isso seria possível. 

Os agentes de fato não agem de forma tão dis<tinta dos responsáveis pela 
publicação científica. Aceitam com muita facilidade as observações ou expe
riências que podem ser encaixadas nos marcos dos sistemas de interpretação 
de nossa própria cultura, seja referente à produção, à bioquímica ou às rela-

15. E. Cassirer tem apresentado a conformação deste espírito de Ocidente. A valorização da "junção" 
entre razão e fato é também uma característica do Iluminismo. Cf. Cassirer, op. cit., e R. Desné, 
"A filosofia francesa no século XVIII", in: F. Châtelet,, O Iluminismo, Rio de janeiro, Zahar 
Ed., 1982. 

16. Princípio caro à tradição racionalista-empirista e que se expressa como uma dimensão importante 
do "racionalismo crítico" de Karl Popper. 
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ções antagônicas entre as classes · soc1a1s. Raramente os agentes se preocupam 
com as observações e experiênCias sobre o transcendente, a religiosidade, ou 
sobre aquelas que falam das relações afetivas ou de qualquer outro tipo para 
as quais não dispomos de conjuntos sistematizados de interpretação suficien
temente válidos ou nã()-'C()ntrovertidos. O que acontece no plano da interação 
entre agente e camponeses é que as observações e experiências dos segundos 
são articuladas nos marcos sistematizadores e interpretativos dos primeiros. 
Neste sentido, ao invés de simetria e complementação, temos hierarquia, por
quanto nosso saber engloba os fragmentos do saber camponês. Nosso saber 
portanto aparece, de fato, como superior aos olhos de .nossa própria cultura. 17 

O agente atua de forma permanente desenvolvendo uma lógica argumen
tativa que possui conteúdo empírico na dinâmica dos grupos. Animam as dis
cussões habitualmente de maneira interrogativa, isto é, enunciam constante
mente operadores lógicos, tais como: por que, como, onde, quando, para que, 
que etc. Estas são palavras de ordem dos agentes nos grupos, e elas se vin
culam à atitude de ouvir, de fazer o povo falar, de conhecer suas represen
tações, seus valores, suas opiniões e lógicas. Assim, fazem duas coisas ao 
mesmo tempo: primeiro dizem que é legítimo perguntar acerca de qualquer 
coisa, e, segundo, desenvolvem o poder de reflexão sobre o próprio real do 
grupo. Dizem então que sobre qualquer "objeto" se pode perguntar, reflexio
nar. Afirmam conseqüentemente que nada escapa à reflexão: desde a produ
ção até a sexualidade, desde a razão até os afetos, desde a imaginação até a 
observação. Desenvolvem portanto uma característica de nossa cultura oci
dental que diz que toda ou qualquer coisa pode ser objeto de reflexão. Assim, 
colaboram para "desmagicizar" o mundo, para expandir a atitude intelectual 
que não aceita o encantamento do mundo. 18 

Contudo, os agentes não se conformam em animar as discussões a partir 
de suas interrogações lógicas sobre qualquer aspecto da realidade. Habitual
mente também criam formas de registro das observações, dos depoimentos, 
das discussões grupais geralmente escritas. Em alguns casos, fazem pesquisas 
participantes com os camponeses. Ensinam assim na prática como o saber 
"verdadeiro" é produzido, sobretudo, na relação de idéias com fatos. 

Estas ações que estou apontando comportam valores e lógicas (a crença 
no dinamismo do cultural e do natural; a diferença entre cultura e natureza; 
a especificidade do cultural; a possibilidade da mudança cultural; a valori
zação do observado, do empírico; a lógica argumentativa; a necessidade de 
sistematizar e interpretar; a relação necessária entre fatos e idéias; a reflexi
bilidade possível sobre qualquer objeto; o valor da razão instrumental, entre 
outros) que são inseparáveis daquilo que habitualmente se denomina razão 
ocidental ou da cultura intelectual do Ocidente. Paradoxal ou curiosamente, 

17 . Estou usando aqui a noção de englobamento no sentido dado por R. Dumont no "Postface Pour 
L'Edition 'Tel'", in: Homo Hierarchicus, Tei-Gallimard, 1979. 

18 . A "desmagicização" e o " desencantamento" remetem à interpretação weberiana do processo de 
racionalização do Ocidente. Cf. A ética protestante e o esplrito do capitalismo. 
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esses valores e lógicas são inculcados na população mediante o trabalho dos 
agentes a partir do respeito de sua cultura e "da própria atividade dos parti
cipantes". Estas idéias e atitudes podem ser compartilhadas tanto pelos agen
tes com orientações assumidamente "reformistas" quanto por aqueles que "pro
clamam" um projeto "revolucionário". Agentes que aderem a posturas polí
ticas distintas compartem um núcleo de valores e lógicas a partir do qual 
estabelecem suas distinções internas. 

As idéias, atitudes, valores e lógicas que estou salientando, ao que me 
parece, superam em seus efeitos não imediatos os resultados obtidos com a 
introdução de novas técnicas de plantio, com as mudanças nas maneiras de 
cuidar dos animais e outras mudanças pontuais. Também me parece que su
peram, pela sua própria gravidade, algumas chaves interpretativas ou si·stema
tizadoras com as quais se interpreta a opressão, a exploração, a luta de clas
ses, a organização popular e outras, com as quais têm uma relação de ante
rioridade lógica e, em muitos casos, mesmo factual. 

As idéias e atitudes que os agentes inculcam e com as quais atuam re
presentam a tradução possível - em cada contexto e em cada programa -
da tradição racional, empírica e crítica do Ocidente. É esta razão que leva 
os agentes a pensarem a interação com os camponeses dominantemente nos 
marcos da representação do jogo científico. O primeiro passo deste jogo é o 
de tratar os camponeses como protocientistas, ou melhor dizendo, tratá-los 
como gostaríamos que fossem: similares àquilo que imaginamos que somos 
ou deveríamos ser. E isto já estava explícito na Pedagogia do Oprimido, quan
do definida como "conciliação" entre educadores e educandos. 

Quando dizemos diálogo, simetria, horizontalidade, espírito crítico, cons
ciência, igualdade, liberdade, nos referimos sempre à grande imagem mítica 
que nos anima : a reunião dos homens racionai·s, iguais e livres, decidindo 
em função de argumentos e fatos o percurso do social, do saber, da verdade, 
do belo e do bom. Nossa ação com os camponeses, além de seus efeitos mais 
imediatos, tenciona a conformação dos homens que ainda não existem. Ten
demos então, num esforço mais ou menos permanente, a inculcar idéias e 
valores que aproximem imagem mítica e realidade. Para isto converte-se em 
questão fundamental que o "como" e o "quê" , o processo e o objetivo, sejam 
uma mesma coisa. 

Em verdade, a modernização nem sempre fracassa, e até o autoritarismo 
pode ser uma via de desenvolvimento econômico e social e de maior igual
dade de oportunidades. Porém, os intelectuais que atuam nas agências de 
intervenção pretendem alcançar objetivos econômicos e sociais a partir da 
igualdade e da liberdade, de forma participativa e ativa, sem tutores, auto
nomamente. Acreditam que a igualdade e a liberdade enquanto objetivos ape
nas poderão ser corretamente alcançadas se o processo de sua construção for 
igualitário e livre. Um processo no qual importa não quem diz, senão o que 
se diz, isto é, não o estatuto do emissor, poré'm o dito no argumento na sua 
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correspondência com os fatos. 19 b objetivo, um mundo que transparentemen
te seja o resultado das escolha~ 'e das ações dos homens, apenas poderá ser 
construído se o processo tiver também essas características. A'ssim, na ação de 
intervenção os próprios objetivos tornam-se meios. Fazemos então de conta 
que os homens são iguais, livres e autónomos para formarem homens com 
essas naturezas. Fazemos de conta que os saberes são simétricos e comple
mentares para construir o saber da tradição do Ocidente, que diz: são as 
regras do método as que importam na construção do conhecimento; são as 
regras do jogo político as que devem ser elaboradas e respeitadas; são as 
regras de interação entre homens iguais e livres as que importam. Sem estas 
regras, os intelectuais - o que o Ocidente define enquanto tal - não teriam 
espaço para desempenhar nenhuma função vital, a não ser assessorar o prín
cipe. Defender o processo, o como, é nossa própria defesa da cidade em que 
gostaríamos de viver. A ação não pode então deixar de ser pedagogizada, po
sitivizada, democratizada. 

Diria então que não estamos comprometidos com as camadas populares 
ou com os camponeses. Estamos, sim, comprometidos com nós mesmos em 
formar homens livres e iguais, pois depende dessa formação nossa sobrevi
vência a longo prazo e a continuação dos jogos que gostamos de praticar. B 
um tema de outro momento que segmentos dos intelectuais apareçam esco
lhendo alianças com a hierarquia e a falta de autonomia. Também é tema de 
outro lugar as razões que nos levam a ocultar o compromisso com nós mes
mos sob o disfarce do compromisso com as camadas populares. 

19. A educação popular levou a seus extremos este principio constitutivo da matriz iluminista. 
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Ns malhas do poder escravista: 
a invasão dá candomblé do Accú 
na Bahia, 1829* 
João José Reis** 

I 

Os senhores e autoridades escravistas da Bahia, como em toda parte, 
usaram da violência como método fundamental de controle dos escravos. Mas 
a escravidão, como qualquer sistema social, não funcionou e se reproduziu 
baseada apenas na força. O combate à autonomia e indisciplina escrava, no 
trabalho e fora dele, se fez através da combinação da violência com a ne
gociação, do chicote com a recompensa. 1 

Os escravos também não enfrentaram os senhores somente através da 
força, individual ou coletiva. As revoltas, a formação de quilombos e sua de
fesa, a violência pessoal conviveram com estratégias ou tecnologias pacíficas 
de resistência. Os escravos rompiam a dominação cotidiana por meio de pe
quenos atos de desobediência, manipulação pessoal e autonomia cultural. A 
própria acomodação escrava tinha um teor sempre ambíguo. "Correntezas pe-

Na pesquisa para este artigo contei com o apoio do CNPq. Quero agradecer a Yvonne Maggie, 
Maria Amélia Almeida, Paulo César Souza, Eduardo Silva e Nancy Naro pelos comentários a uma 
versão preliminar deste texto, e a Renato da Silveira, Júlio Braga e Vivaldo C. Lima pelas con
versas sobre o assunto. 
Doutor em História - UFBa. 

1. O livro de Kátia Mattoso, Etre esc/ave au Brési/, Paris, Hachette , 1979, enfatiza o compromisso e 
o controle institucional sem negligenciar a violência pura e simples . O assunto é mais diretamente 
abordado por Eduardo Silva , " A função ideológica da ' brecha c&mponesa'", Anais da IV Reunião 
da Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica, São Paulo, 1985, p . 191-195 (que desenvolve o 
tema perifericamente tocado em seu Barões e escravidão, Rio de janeiro, Nova Fronteira, 1984, p. 
157-158) , e "Entre Zumbi e Pai João, o escravo que negocia", ]ornai do Brasil, 18/ 8/ 1985, p. 3 
do "Caderno Especial". 
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rigosas e fortes passavam sob aquela docilidade e ajustamento", percebeu o 
historiador Eugene Genovese. 2 

Os senhores entendiam que a acomodação era precana, e quando possí
vel procuravam negociar o prolongamento da paz. Da mesma maneira os es
cravos compreendiam que o mais negociador dos senhores ou feitores um dia 
usaria com ferocidade o chicote. 3 Na escravidão nunca se vivia uma paz ver
dadeira, o cotidiano significava uma espécie de guerra não convencional. Nessa 
guerra, tanto escravos como senhores buscavam ocupar posições de força a 
partir das quais pudessem ganhar com mais facilidade suas pequenas bata
lhas. E óbvio que os senhores e seus agentes detinham uma enorme vantagem 
inicial, baseada no acesso a poderosos recursos materiais, sociais, militares e 
simbólicos; por isso os escravos tiveram de enfrentá-los com inteligência e 
criatividade. Eles desenvolveram finalmente uma peculiar malícia pessoal, uma 
desconcertante ousadia cultural, uma visão de mundo aberto ao novo. 

O novo, é verdade, muitas vezes irrompeu no cotidiano escravo sob a 
forma de revoltas coletivas. Estas nem sempre tiveram como objetivo a sub
versão geral da ordem escravista, mas apenas o fim de melhorar aspectos es
pecíficos da vida dos escravos. Num ou noutro caso elas não foram atos ine
ficazes de desespero, como sugerem alguns. 4 Muitas foram planejadas com 
cuidado por hábeis lideranças e não foram inúteis mesmo quando derrotadas, 
pois a ameaça sempre presente de que viessem a acontecer criava .um clima 
favorável para os escravos nas negociações rotineiras com os senhores. Estes 
muitas vezes preferiam recuar a arriscar suas vidas e as de membros de suas 
famílias. 

Ao longo da primeira metade do século XIX, a Bahia se constituiu num 
ambiente favorável à resi·stência escrava. Foi fundamental, em primeiro lugar, 
o crescimento vigoroso da população negro-mestiça, em especial dos africanos. 
Estes foram importados em números que chegaram a atingir 8.000 por ano 
em certos períodos, visando atender a demanda de uma economia açucareira 
que desde o final do século XVIII fora atingida por fortes ventos de prospe
ridade. Os novos escravos agora vinham principalmente da área do Golfo de 
Benim, sudoeste da atual Nigéria, terra dos nagôs, jejes, haussas, tapas etc. 
Em 1811 esses africanos já representavam 50 por cento da comunidade afri
cana vivendo em Salvador, atingindo 60 por cento em meados da década de 
30. Os outros eram originários da Costa da Mina e do sul da África, de An
gola na sua maioria . Na Bahia, como em outras regiões escravistas do Novo 
Mundo, essas etnias africanas foram chamadas de "nações". A elas pertenciam 
mais de 60 por cento dos escravos e cerca de 33 por cento dos 65.500 habi .. 

2 . Eugene Genovese, ln Red and Black, Nova Iorque , Vintage, 1971, p . 77. 
3. Sobre esse tema ainda inexplorado entre nós, Eduardo Silva escreve: "A busca dessas 'correntes 

de negociação'. é a principal via para o estabelecimento de uma nova problemática historiográ
fica" ("Entre Zumbi e Pai João" , p. 3), com o que concordamos , mas acrescentando que, pelo 
menos na Bahia, as "correntes de rebelião" se impõem fortemente como o contraponto daquela 
problemática . 

4 . Por exemplo : Fernando Henrique Cardoso, Autoritarismo e democratização, Rio de janeiro, Paz e 
Terra , 1975, p. 112. 
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tantes de Salvador em torno de 1835. Os negros e pardos nascidos no Brasil 
formavam perto de 40 por cento da população da cidade. 5 

A formidável densidade da população africana na Bahia favoreceu sua 
representatividade cultural, suas identidades étnicas e sua disposição de luta. 
A mera presença de um número tão grande de africanos intimidava setores 
importantes da classe senhorial, e com razão. Entre 1807 e 1835, os escravos 
trazidos da África realizariam mais de duas dezenas de conspirações e revol
tas, mantendo o regime escravista em permanente sobres·salto. Paralelamente, 
os africanos se empenharam com vigor no aperfeiçoamento de suas institui
ções de barganha com a população baiana, com brancos, mulatos e crioulos. 
A construção e constante recriação da identidade étnica esteve no centro dessa 
dinâmica africana. 

Na revolta ou na negociação, os africanos também se aproveitaram das 
incertezas que tomaram a Bahia, sobretudo mas não exclusivamente sua po
pulação livre, durante esse momento de transição de colônia portuguesa à 
província brasileira. As idéias liberais da época, as dissidências entre os bran
cos, a Guerra de Independência e as freqüentes revoltas populares, federa
listas e militares dos primeiros anos do Império, enfraqueceram a classe se
nhorial baiana. 6 Apesar de mantida a escravidão, pode-se dizer que ela foi 
colocada na defensiva por escravos que souberam explorar seus instantes de 
fraqueza. 

Em meio a esse clima social, político e oultural agitado, em meados de 
1829 um candomblé nas imediações de Salvador foi invadido pela polícia. 
Publicamos em anexo o relato deste episódio, feito pelo juiz de paz da fre
guesia de Nossa Senhora de Brotas, Antonio Gomes de Abreu Guimarães. 7 

O juizado de paz apareceu no cenário brasileiro exatamente no final da dé
cada de 20. Os ocupantes do cargo - em geral pessoas remediadas, ra
ramente ricas, mas com algum prestígio - eram eleitos por seus pares 
sociais para se encarregarem do policiamento de suas freguesias. Auxiliavam
nos nes·sa tarefa os inspetores de quarteirão, os guardas municipais e, a partir 
de 1831, os guardas nacionais. Antonio Guimarães cuidava da ordem numa 
freguesia de porte médio, afastada do núcleo urbano, com uma população 
em torno de 3.000 pessoas em 1829, numa cidade de aproximadamente 62.000 
habitantes. 8 

Este artigo se desenvolve a partir do texto do juiz Guimarães. Nele, dis
cutimos o pensamento e o comportamento de um homem na defensiva contra 

5 . João Reis, Rebelião escrava no Brasil , São Paulo , Brasiliense, 1986, p. 16-18. 
6. Sobre esses movimentos , ver João Reis, " A elite baiana face aos movimentos soc1 a1s: Bahia, 1824-

1840", Revista de História, 108, 1976, p . 341 -384 , e sobretudo a valiosa tese de F. W. O. Morton , 
" The Conservat ive Revolution of lndependence ", Tese de Doutorado, Universidade de Oxford, 
1974. 

7 . O documento se encontra no APEBa (Arquivo Público do Estado da Bahia), Juizes de Paz, maço 
2 .688 . Já anali samos parte des te manuscrito em Rebelião escrava 11 0 Brasil , p . 176-188. 

8 . Sobre os juízes de paz no Brasil, ver Thomas Flory, f udge and fury in Imperial Brazil , 1808-1871, 
Austin , U . of Texas Press, 198 1, e sobre crime, criminalidade, reformas judiciária e carcerária na 
época , a excelente tese de Pa trícia Aufderheide , " Order' and Violence: Social Devi ance and Social 
Contro l in Brazil , 1780-1840", Tese de Doutorado, U., de Minnesota, 1976 . 
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escravos ousados, senhores permissivos e autoridades complacentes. Mas não 
se trata apenas de uma análise de texto. Acompanhamos, debatemos e per
seguimos os argumentos do juiz de paz, (re) introduzindo-os no ambiente his
tórico a que pertencem. No centro da cena, o candomblé desempenha seu 
papel privilegiado de representação política e reinvenção cultural dos afri
canos na Bahia. O enredo da história aqui contada se desenrola em torno 
do ataque à - e defesa da - religião africana. Desse movimento emergem 
os impasses e dilemas enfrentados por escravos, libertos, senhores e autorida
des em suas relações cotidianas. 

II 

Antonio Guimarães não esperava que tivesse de dar explicações por ter 
ordenado a invasão de um candomblé em sua freguesia. Mas no dia 28 de 
agosto de 1829, ele precisou gastar algumas horas respondendo por escrito a 
uma interpelação feita sobre o incidente pelo presidente da província da Bahia, 
José Gordilho de Barbuda, o Visconde de Camamú. Este recebera queixa de 
um liberto africano, Joaquim Baptista, alegando que uma patrulha sob as or
dens do juiz invadira o candomblé e se apropriara de 20 mil réis, panos-da
costa e um chapéu de sol. Infelizmente não conseguimos encontrar o registro 
da história na versão do africano. 

O relato de Antonio Guimarães informa que num local chamado Accú 
(decerto o atual bairro de Acupe de Brotas) havia em 1829 um candomblé. 
Joaquim fazia parte dele, parte importante, uma vez que o documento se 
refere ao "Sítio indicado do Accú, e morada do Suplicante". Era certamente 
um morador de prestígio da comunidade do terreiro, um liberto que talvez 
por ter algum acesso aos poderosos - aspecto a ser discutido adiante 
agia como protetor da mesma. 

Uma referência ao culto do "Deus Vodum" indica a origem JeJe do 
grupo religioso. Os vodus são as divindades dos jejes do Daomé, muito nume
rosos na Bahia da época. Já em 1785, encontramos notícia de uma casa jeje, 
também vítima de invasão policial, em Cachoeira, no recôncavo baiano. 9 

A casa de 1829 não era pequena, considerando a animação da festa, a 
variedade e quantidade dos elementos e objetos rituais descritos e, sobretudo, 
o número de pessoas ali encontradas. "Este festejo, havia já 3 dias que se 
fazia com estrondo", escreveu Guimarães. Os homens da lei depararam com 
um mundo de movimentos, sons, cores e objetos de significado estranho para 
eles, assim descrito pelo juiz: 

"Em cima de uma mesa toda preparada, um Boneco todo guarnecido de fitas, e 
búzios, e uma cuia grande da Costa cheia de Búzios, e algum dinheiro de cobre 
misturado das esmolas, tocando tambaque e cuias guarnecidas de búzios, dançando 
umas [mulheres], e outros em um quarto dormindo, ou fazendo que dormiam." 

9. Estamos no momento preparando um trabalho sobre este incidente, "Magia jeje em Cachoeira, 
1785". 
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Os policiais ocuparam o terreiro, destruíram ou apreenderam os objetos 
rituais, dispersaram e prenderam freqüentadores. Cerca de 36 pessoas foram 
presas. Destas, 11 lavadeiras foram logo liberadas para guardar as roupas de 
seus fregueses ou senhores. Foram levados à casa do juiz três homens apenas 
e 22 mulheres que, somadas às 11 lavadeiras deixadas para trás, perfizeram 
33 mulheres detidas. Isso pode indicar que estas eram maioria no terreiro, e 
não que os homens tiveram pernas mais ligeiras para fugir dos assaltantes. 

Diante do juiz Antonio Guimarães, um ritual de arrogância e poder teve 
lugar: ". . . e fiz tirar, e quebrar em presença de todos, o tambaque, e os 
mais vis instrumentos de seus diabólicos brinquedos". Anteriormente, por oca
sião da invasão, os homens do juiz já haviam destruído "o chamado Deus 
Vodum, cuias, e tudo lançando por terra". 

O assalto ao terreiro, a destruição dos objetos de culto, a pnsao dos par
ticipantes são atos que ressaltam a intolerância da dominação escravista. A re
pressão à cultura negra, à religião em particular, foi um fato comum na vida 
dos escravos. O documento é uma evidência eloqüente disso. Mas no esforço 
que Guimarães fez para se explicar, ele termina por revelar que esse método 
de domínio dos escravos, que era o seu, convivia e por vezes se chocava com 
outros mais refinados. 

III 

As pessoas e grupos em posições de autoridade nem sempre concorda
vam entre si quanto à atitude diante das práticas religiosas, batuques e diver
timentos africanos. Com freqüência, reprimir ou tolerar dependia da hora e 
das circunstâncias, não exatamente da pessoa no poder ou da posição de poder 
da pessoa. Entretanto, o estilo pessoal de um ·senhor ou de uma autoridade 
podia ser decisivo na demarcação dos limites da autonomia escrava. Tolerân
cia e repressão se alternavam entre os governantes mais altos e as autorida 
des policiai·s mais miúdas da província. Os comportamentos também varia
vam de um senhor para outro. Muitas vezes se opunham senhores de um 
lado e governantes e agentes da lei de outro. Por trás das atitudes de força 
ou de concessão pairava sempre o fantasma da rebelião. Qual o melhor mé
todo de impedi-la? Responder acertadamente a esta pergunta tornou-se uma 
obsessão no século XIX, quando os levantes escravos se multiplicaram. 

Na virada dos oitocentos, o professor de grego Luís dos Santos Vilhena 
escreveria: ". . . não parece ser muito acerto em política o tolerar que pelas 
ruas e terreiros da cidade façam multidões de negros de um, e outro sexo, 
os seus batuques bárbaros a toque de muitos, e horrorosos atabaques, dan
çando desonestamente, e cantando canções gentílicas, falando línguas diversas, 
e isto com alaridos horrendos, e dissonantes ·que causam medo e estranhe-
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za ... " 10 Poucos anos depois de· escritas essas palavras, assumiria o governo 
da Bahia o Conde da Ponte, que· representava com perfeição a tendência mais 
intolerante de governo escravista. Para ele, o escravo não tinha direitos, só 
deveres, e entre estes o de obediência absoluta aos senhores, policiais e bran
cos em geral. Em sua opinião, esse cego obedecer deveria ultrapassar as re
lações senhor-escravo para se instalar também nas relações entre negros e 
brancos. Ao negro, mesmo o liberto, mesmo o crioulo livre nascido no Brasil, 
cabia ser assimilado subordinadamente no mundo colonial escravista coman
dado pelo branco. 

A·s idéias do Conde da Ponte se desdobraram numa política de sistemá
tica repressão a toda manifestação associativa de tradição africana na Bahia. 
Os numerosos terreiros religiosos, às vezes incrustados em pequenos quilom
bos, foram em seu governo invadidos e •seus moradores presos e perseguidos. 
A descrição que o conde fez dessas comunidades, embora distorcida, revela 
os múltiplos serviços que elas ofereciam aos despossuídos da Bahia, insinua 
a razão do seu sucesso. Segundo ele, para lá convergiam "os crédulos, os 
vadios, os superticiosos, os roubadores, os criminosos e os adoentados, e com 
uma liberdade absoluta, danças, vestuários caprichosos, remédios fingidos, 
bençãos e orações fanáticas, folgavam, comiam e regalavam com a mais es
candalosa ofensa de todos os direitos, leis, ordens e pública quietação". 11 O 
conde considerava esses bolsões de independência negra inaceitáveis, e se in
vestiu da missão de moralizar o controle dos negros baianos, pas·sando inclu
sive por cima da autoridade dos senhores. Estes, segundo o governante, de
viam abandonar por completo a política de concessões e tolerância, porque 
ela causava a ousadia escrava tão difundida na província na época. O Conde 
da Ponte governou a Bahia como um implacável capitão-do-mato. 

Aparentemente, os senhores baianos, pelo menos os grandes, incorpora
ram os métodos do Conde da Ponte, pois cerraram fileiras contra o governa
dor que o sucedeu, o sofisticado Conde dos Arcos, por considerá-lo excessi
vamente liberal no policiamento dos escravos. Acusavam-no de ser responsá
vel por uma nova onda de rebeliões, enquanto Arcos buscava suas causas em 
outra parte. O novo dirigente considerava desumano o tratamento dado aos 
escravos: trabalhavam a morrer, eram mal alimentados, punidos com rigor, 
coibidos em seus momentos de lazer, e por isso se rebelavam. Interpretava o 
apelo dos senhores à repressão como uma espécie de confissão de culpa: eles 
teriam consciência dos maltratas que infligiam a seus escravos e temiam reta
liações. Na verdade, a correspondência do conde revela qu" ele acreditava 
que a escravidão em si provocava a revolta - uma conclusf) iluminista -, 
e que seu papel não era levar a cabo uma repressão demG idora contra as 
instituições africanas, mas permitir que elas funcionassem como alternativas à 
rebeldia coletiva. 

10. Luís dos Santos Vilhena, A Bahia no século XVlll, Salvador , ltapoã , 1969, vol. I, p. 134. Trata
se das cartas de Vilhena, editadas por ~dison Carneiro, que mantém as anotações de Braz do Ama
ral à edição de 1922 . 

11. Ofício do Conde da Ponte ao Visconde de Anadia, 7/4/1807, ABNRJ (Anais da Biblioteca Nacio
nal), 37, 1918, p. 450-451. 
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Com efeito, o Conde dos Arcos concedeu aos escravos alguma liberdade 
de associação durante os domingos e dias santos. Após uma séria revolta em 
1816 que apavorou os senhores - agora organizados sob a liderança do po
deroso governador das armas e grande senhor de engenho, Felisberto Caldeira 
Brant Pontes -, o governador ainda permitiria reuniões escravas em dois 
locais de Salvador, os campos da Graça e do Barbalho. Ele continuava dis
cordando dos senhores e insistia em que as celebrações e divertimentos afri
canos na verdade representavam o sossego nas senzalas. Por um lado, per
mitiam que os escravos liberassem energias que, se contidas, podiam explodir 
em rebeliões; por outro, livres de excessiva pressão, cada grupo étnico ou 
cada nação africana terminaria fechando-se em tomo de seus próprios deuses 
e costumes, evitando assim perigosas alianças interétnicas. Um pensamento 
perfeitamente esclarecido a serviço do bom e eficiente governo dos escravos. 

Como discutimos num outro trabalho, nem a dureza do Conde da Ponte, 
nem a leveza do Conde dos Arcos puseram fim às rebeliões escravas na Bahia, 
que decorreram de outros determinantes mais fortes. Esses homens também 
não foram os primeiros a defender a intolerância ou a concessão, mas foram 
os que primeiro elaboraram um discurso sistemático de controle escravo numa 
conjuntura carregada de rebeldia negra. Nessa época, o controle dos escravos 
não entraria nos cálculos escravistas apenas como uma questão econômica, 
uma preocupação pela disciplina individual do escravo com vistas a seu me
lhor desempenho no trabalho; agora, o controle tornava-se uma delicada ques
tão política, uma vez que a província estava tomada por repetidas rebeliões 
coletivas que ameaçavam o sistema como um todo. Os diferentes métodos de 
controle desses dois condes estabeleceram verdadeiros paradigmas. A linha 
dura e a liberal conviveram na Bahia, à·s vezes se entrecruzaram, outras vezes 
se chocaram. 12 

IV 

O juiz de paz autor do documento aqui publicado parece ter-se formado 
na escola da intolerância. Ele era daqueles que estabeleciam uma relação de 
causa e efeito entre a festa de candomblé e a rebelião. Seguia Vilhena, por 
exemplo, quando este escreveu que os batuques causavam "medo e estranhe
za . . . na ponderação de conseqüências que· dali podem provir". 13 Da mesma 
forma, Guimarães via na festa escrava um prenúncio de "catástrofe"; não 
qualquer festa, mas aquelas fora do controle da polícia e às margens das 
regras e rituais da cultura nacional branca. Ele até admitia que os negros se 
divertissem ocasionalmente, mas sob vigilância policial e conforme os costu
mes do país. Festas de casamento, sim; rituais religiosos africanos, não. Es-

12 . O estudo pioneiro sobre a política de controle escravo de Arcos é de Eduardo Britto, "Levantes 
de pretos na Bahia" , Revista do Instituto Geográfico e· Histórico da Bahia, vol. 10, 26, 1903, p . 
88-94. Também discutimos os métodos dos condes em Rebelião escrava no Brasil, p. 64-73. 

13 . Vilhena, A Bahia no século XVlll, vol. I, p. 134. · 
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coava aqui a postçao defendida por Antonil no final do século XVII de se 
permitirem os "divertimentos honestos" dos escravos. Igual posição seria aque
la do Conselho Ultramarinho em carta para o Conde de Pavolide em Per
nambuco, 1780, estabelecendo uma diferença entre danças gentílicas e supers
ticiosas , que não deveriam ser toleradas, e "as outras", que deveriam ser per
mitidas "com o fim de se evitar com este menor outros males maiores". 14 

As preocupações de Antonio Guimarães não eram inteiramente improce
dentes . Ele vira ocorrerem na província diversas rebeliões envolvendo cren
ças e instituições religiosas africanas . Em 1807, durante o governo do Conde 
da Ponte, as autoridades encontraram grande quantidade de "mandingas" 
(amuletos) entre os instrumentos de luta de conspiradores africanos. Numa 
relação mais direta entre religião e revolta, em 1814 os escravos rebeldes das 
armações de pesca de Itapoan teriam sido liderados, segundo os autos da de
vassa, pelo "presidente das danças de sua nação, protetor e agente delas". 
Anos depois, em 1826, africanos ligados ao levante do quilombo do Urubu 
se refugiaram numa "casa a que se chama de candomblé". Esta é a primeira 
referência conhecida da palavra candomblé num documento histórico, e ela 
aparece num contexto de rebelião . . . A religião e a festa - a festa religiosa , 
inclusive - sem dúvida funcionaram como elementos essenciais da política 
de rebeldia dos escravos . 15 

Diante disso, não é de admirar que Guimarães tenha feito imediata re
lação entre o candomblé e a quebra da ordem. Ganha também mais coerên
cia sua escolha da linguagem da ortodoxia católica, de um discurso inquisi
torial para definir e combater a festa de candomblé. Esta seria para ele pe
rigosa brincadeira do Diabo, personagem considerado patrono de "feitiçarias" 
e "superstições" atribuídas aos africanos desde o início de sua escravização 
no Brasil. Já no início do século XVII o autor de Diálogos das grandezas do 
Brasil comentaria a eficácia dos "escravos feiticeiros" no uso de ervas; em 
1728, Nuno Marques Pereira, o Peregrino das Américas, escreveria sobre 
"ritos supersticiosos c gentílicos" dos africanos; em 1761, um ouvidor de 
Ilhéus mandaria prender " pretos feiticeiros" especialistas nas "artes diabóli
cas" de adivinhar e curar; em 1785, quatro africanos seriam presos em Ca
choeira por promoverem " batuques, feitiçarias e ações supersticiosas". 16 

Em todos esses casos a repressão foi efetivada ou pelo menos recomen
dada em função principalmente do sucesso dos ditos feiticeiros em atrair pro-

14 . Arquivo Histórico Ul tramarinho, Cod. 583 (agradeço a Stuart Schwartz a indicação desta fonte) . 
Ant on il . citado por Renato da Si lveira, "La force et la douceur de la force : Structure et dyna
misme afro-bras ili en à Salvador de Bahia", Tese de Doutorado , !!cole des Hautes l!tudes en Scien
ces Soc iales, Paris. 1986, p . 12-13. 

IS . Oficio do Conde da Pon te para o Vi sconde de Anadia, 16/ 6/ 1807, ABNRJ, 37, 1918, p. 461; Décio 
Freitas , i llSurreiçôes escra vas, Porto Alegre, Movimento, 1976, p. 41, sobre o levan te de 1814. 
Sobre o de 1826, Parte Ge ral da Guarda Imperial de Polícia. 17 / 12/1826, p . 44, APEBa, Insur
reições escravas, maço 2.845. Pierre Verger , Notícias da Bahia - 1850, Salvador, Currupio, 1981, 
p. 227, nota a novidade do termo candomblé cm 1826 . 

16 . Ambrósio Fernandes Brandão , Diálogo das grandezas do Brasil , Rio de Janei r;> , Ouro , 1968, p . 
199-201; Pereira, citado por Stuart B. Schwartz , Sugar Plantations in lhe Fof' . •ution ot Brazilian 
Society, Da/tia 7540- 1835, Nova Iorque, Cambridge U . Press, 1985 , p . 342 , e L11nbém Reger Bas
tide, As religiões africanas no Brasil, São Paulo, Pionelra/ USP , 1971, vol. I , r 196; Ouvidor An
tônio Martin s ao Governo, 17/ 6/ 1761, APEBa, Cartas ao Governo, março 17ó Jgradeço a Stuart 
Schwartz esta informação); João Reis , " Magia jeje em Cachoeira". 
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sélitos e clientes, e não só entre os escravos. A pena ferina de Gregório de 
Mattos registrou inclusive a presença de "senhores superlativos" em calundus 
bantos na Bahia do século XVII. 17 Isso mostra que a relação da população 
livre com a religião escrava não era sempre e necessariamente de conflito. A 
cumplicidade generalizada na crença chegava a provocar atitudes ambíguas 
por parte de autoridades e membros respeitáveis da comunidade baiana mes
mo quando se relacionava o "feitiço" com a desordem pública ou mesmo a 
rebelião. Numa correspondência de 1820, o último governador colonial da 
Bahia, o Conde da Palma, se refere ao caso de um "homem branco e casa
do", cuja mulher adoecera, "atribuindo-se sua enfermidade a feitiços, tendo 
esta preocupação dado motivo a algumas desordens, em que são envolvidos 
vários pretos". O fato se passara em Santo Amaro, no recôncavo, e o gover
nador recomendaria ao juiz de fora daquele distrirto que agisse "com prudên
cia e moderação . . . a fim de acautelar todo e qualquer ajuntamento de 
pretos, de que nasce muitas vezes tais desordens em transtorno do sossego pú
blico". 18 Não se pode deixar passar o importante detalhe de que a autoridade 
pede "moderação" ao juiz. Anos mais tarde, durante os inquéritos da rebelião 
dos malês em 1835, um dos envolvidos, o liberto jeje José, seria apontado 
como "curador de feitiço". Num processo em que a religião africana, no caso 
sobretudo o Islã, também se encontrava no banco dos réus, surpreende que 
José tenha sido absolvido por unanimidade pelo júri. 19 Era como se aquele 
tipo de feitiço do liberto jeje tivesse sido julgado benéfico ("curador"), em 
contraste com a maléfica magia dos mestres muçulmanos. Ou talvez as co
nhecidas habilidades feiticeiras de José - · segundo uma testemunha, toda sua 
vizinhança sabia delas - tivessem intimidado os jurados na hora da decisão. 

Os "brinquedos diabólicos", enfrentados pelo juiz Guimarães em 1829, 
parecem ter sido até certo ponto tolerados pelos próprios vizinhos do Accú. 
Recordamos as palavras do magistrado: "Este festejo havia já 3 dias que se 
fazia com estrondo". Quer dizer, o candomblé bateu durante três dias sem 
ser molestado. Mas alguém terminou se incomodando. A palavra "estrondo", 
utilizada por Guimarães, pode significar o rompimento das regras de discri
ção, sempre exigidas dos membros de terreiro em troca de seu direito ao 
funcionamento. Uma reunião menor, mais curta e silenciosa, talvez não tives
se provocado a denúncia e imediata ação do juiz de paz. 

Antonio Guimarães não era dos que s~ intimidavam diante de africanos 
de candomblé. Ele justificou legalmente suas ações com base na Constituição 
de 1824 e em leis locais que não permitiam o trânsito nas ruas de escravos 
e libertos sem permissão específica, respectivamente, dos senhores e das auto
ridades policiais. Fez uma leitura pessoal do direito constitucional à liberdade 

17. Bastide, As religiões ... , p. 193 . E ainda Bastide quem cita o Conde de Pavolide, que, em 1780, 
em Pernambuco, surpreendera "padres e curas" totalmente absorvidos nas crenças de uma negra 
mina (p. 194). 

18. Conde da Palma para o Juiz de Fora de Santo Amaro e São Francisco, 25/8/ 1820, APEBa, Cartas 
do Governo, maço 173, p. 28-28v. 

19. "Devassa do levante de escravos ocorrido em Salvador em 1835", Anais do APEBa, 38, 1968, 
p. 20-23. 
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religiosa, permitida aos não-católicos residentes no país (o catolicismo se man
tivera no Império como a religião oficial do Hstado). Aquele direito valia, 
segundo ele, tão-somente para os estrangeiros oriundos das "nações políticas 
da Europa". Quer dizer, não se devia confundir as nações políticas da Europa 
com as nações étnicas da África. O europeu era por definição livre, existia 
politicamente, tinha portanto direito à liberdade de culto e o privilégio de 
poder ser diferente. O negro africano, mesmo se liberto, não possuía perso
nalidade política na lei, era assimilado ao escravo, e escravo em terras bra
sileiras devia ser católico. E católico puro. Impossível suportar negros "mos
trando por uma face Catolicismo; e por outra adorando publicamente seus 
Deuses". O sincretismo religioso, ou melhor, a dupla religiosidade dos negros 
na Bahia, representava um outro aspecto inaceitável da cultura destes. Gui
marães parecia fora de seu tempo, um tempo de enfraquecimento da influ
ência da Igreja no Brasil, mas não estava sozinho. Dois anos antes, em 1827, 
uma autoridade policial prendera em ltaparica um "negro dador de fortuna" 
sob a alegação de " chamar a si um grande número de prosélitos, introduzindo 
as·sim um verdadeiro cisma na Religião Dominante". 20 Em nível local, a se
cularização dos mecanismos de controle social que acompanhara os ensaios 
liberais após a Independência não apagaria os velhos argumentos de controle 
através do reforço da ortodoxia religiosa . Neste sentido, é necessário corrigir 
Bastide quando ele afirmou que no Império a repressão às religiões negras 
se daria sob o ponto de vista de defesa da "moral pública". 21 

v 

Mas a pos1çao do juiz Antonio Guimarães em relação à ilegalidade das 
manifestações religiosas africanas fazia parte de uma visão sua mais ampla 
sobre os africanos. Numa outra correspondência para o presidente da provín
cia em que comenta as rebeliões escravas da época, ele se refere aos africanos 
como "inimigos da humanidade" (visto que inimigos do humano que escre
via, é óbvio), e denuncia "seus bárbaros costumes, a que estão afeitos em 
suas pátrias". 22 Evitar que esses "bárbaros costumes" se enraizassem no país 
demandava dos civilizados vigilância constante. Um caso clássico em que o 
"postulado da diferença leva ao sentimento de superioridade" e esta à noção 
de que os supostamente superiores têm o direito de anular o modo de ser 
diferente dos que consideram inferiores. 23 

Guimarães queria ver os africanos e seus "barbarismos" no isolamento, 
mas seu projeto era frustrado pela multiplicação de festas que misturavam 
pessoas social e racialmente diferentes. Ele relata a atitude liberal do juiz de 
paz da vizinha freguesia do Engenho Velho, que permitira que ali acontecesse 

20 . Parte da Guarda , 27/ 3/ 1827, APEBa, Corpo de Polícia, maço 3.053-1. 
21 . Bastlde, As religiões . .. , p . 195. 
22 . Antonio Guimarães para o Visconde de Camamú, 20/ 6/ 1829, APEBa , Juízes de Paz, março 2.688. 
23 . Tzvetan Todorov, A conquista da América: a questão do outro, São Paulo, Martins Fontes, 1983, 

p . 61. 
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algum tipo de grande celebração, uma combinação de muita comida, ruas de
coradas. Nas suas palavras: " . . . além do mais, esteve muita gente de várias 
cores". Não fica claro se havia relação entre esta festa e algum outro can
domblé, ou se apenas se tratava de um batuque sem conotação religiosa or
ganizado por africanos. Era um festim me·stiço, Guimarães foi claro quanto 
a isso. Seu diagnóstico para o episódio seria categórico: "Assim se princi
piam as sublevações". 

O ajuntamento de "gente de vanas cores" em festa significava desor
dem social, da mesma forma que o sincretismo religioso operava uma subver
são de símbolos. Para o juiz, a ordem estava na segregação, na separação vi
giada. Separação entre pessoas de cores diferentes, mas também entre as que, 
iguais na cor , houvessem nascido em lados diferentes do Atlântico. Daí sua 
indignada surpresa ao encontrar crioulos e africanos em comunhão ritual no 
candomblé invadido . Escreveu: ". . . acharam três pretos, porque os outros 
fugiram, imensas pretas, e por mais desgraça muitas crioulas naturais do País". 
Observe-se um aspecto importante da taxionomia racial da época : os africa
nos eram sempre designados de pretos, em contraste com crioulos, a conhe
cida designação dos pretos brasileiros. A designação negro era pouco usada 
porque seu campo semântico confundia, incluindo africano e crioulo. Não 
deve ter sido à toa que a terminologia diferencial se difundiu na Bahia exa
tamente neste período, quando as rebeliões africanas estabeleceram a urgên
cia política de enfatizar as diferenças entre os supostamente confiáveis escra
vos nascidos aqui e os aguerridos escravos arrancados da África. 

Apreciada e incentivada pelos escravocratas, a inimizade entre crioulos 
e africanos era muito mais profunda do que as divergências entre as diferen
tes nações africanas. Crioulos e africanos mantinham relações em geral dife
renciadas com senhores e brancos. Os primeiros, e mais ainda os mestiços, 
experimentavam com maior freqüência a face paternalista da escravidão, ao 
mesmo tempo em que conheciam melhor os opressores e portanto sabiam ex
plorar mais habilmente suas fraquezas no cotidiano. Paternalismo, bem enten
dido, não significava relações escravistas harmoniosas e ausência de contradi
ção; era estratégia de controle, meio de dominar de forma mais sutil e efici
ente, com menos desgaste e alguma negociação. Esse modelo de relações teria 
ocorrido de maneira generalizada nos Estados Unidos, onde, na fase madura 
da escravidão, a quase totalidade dos escravos era nascida no Novo Mundo. 24 

Na Bahia, até às vésperas da abolição do tráfico, a maioria dos escravos era 
africana. O modelo paternalista baiano então desenvolveu a especialidade de 
estabelecer uma hierarquia de privilégios entre os escravos fundada na origem 
destes e de atiçar as diferenças entre crioulos e africanos decorrentes ou não 
daí. Os escravos nascidos no Brasil tinham certas prerrogativas no trabalho, 
recebiam melhor tratamento e podiam constituir família e adquirir alforria 
mais facilmente. 

24 . O estudo clássico sobre o assunto é o de Eugene Genovese , Roll Jordan Roll , Nova Iorque, Pan
theon , 1974 . 
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Os senhores foram bem-sucedidos em impedir que crioulos e africanos 
se unissem na rebelião. B sabidÇ> que nas Américas, como um todo, os criou
los se rebelaram menos que os africanos, e, quando o fizeram, freqüentemen
te discriminaram estes últimos . Na Bahia, há o caso famoso do levante do 
engenho Santana, em Ilhéus, cujos escravos, crioulos na sua maioria, escre
veram uma proposta de paz ao senhor, na qual, entre outras coisas, reivindi
cavam que as tarefas mais sujas e difíceis fossem atribuídas aos africanos. 
Lembramos também que nenhum escravo africano participou da Conspiração 
dos Alfaiates, em 1798. Por outro lado, não temos notícia de que qualquer 
crioulo tenha se envolvido nas mais de vinte rebeliões e conspirações africa
nas das primeiras três décadas do século XIX. Pelo contrário: há indícios 
de que se colocaram ao lado da ordem nessas ocasiões. Em 1828, no engenho 
do Tanque, em Santo Amaro, uma rebelião de escravos africanos foi comba
tida por escravos crioulos que, inclusive, conseguiram conduzir a salvo sua 
senhora ,para um engenho vizinho. Há indícios de que em 1835 seria a vez 
dos africanos retribuírem, colocando os crioulos ao lado dos brancos como 
inimigos passíveis de punição, uma vez vitoriosos os combatentes malês. 25 

Da perspectiva senhorial, o alinhamento político dos crioulos não bas
tava. A dominação paternalista deveria também incluir uma certa aliança cul
tural entre os escravos crioulos e os senhores. Como o imaginário ideológico 
baiano era tão fortemente estruturado pela religião, isso significava que os cri
oulos deveriam optar exclusivamente pelo catolicismo, mesmo que emprestas
sem a este, digamos, tons crioulos, como aconteceu nas irmandades de cor. 
Afinal, eles haviam sido socializados na escravidão e, embora toscamente, 
dentro de valores cristãos. Sabemos, é verdade, que os senhores pouco cuida
vam da formação religiosa de seus escravos, ou de resto da sua própria. Mas 
para os mais zelosos defensores da ordem, como o juiz Guimarães, a fideli
dade crioula à "Nossa Religião" era inegociável. Era, inclusive, uma questão 
política, já que, como vimos, o juiz relacionava o candomblé à subversão 
social. 

Com efeito, a presença crioula no candomblé do Accú significava a pró
pria "desgraça" no código de Guimarães. Era um desvio infeliz da ideologia 
paternalista. A cena por ele descrita sugere uma clássica situação em que se 
encaram um aborrecido pai ofendido e chorosas filhas entre aterrorizadas e 
arrependidas: " . . . vendo o choro que fizeram, depois de as repreender por 
serem crioulas, as mandei embora, para não dar incômodos a seus senhores". 
A preocupação em ser útil aos proprietários não esconde o tratamento espe
cial, nem sempre ameno, que as escravas recebiam "por serem crioulas". Por 

25. Sobre o levante do Santana, ver Stuart B. Schwartz , " Resi stance and Accomodation in Eighte
enth Century Brazil ", Hispanic American Historica/ Review, vol. 57, 1, 1979, p. 69-81. No Brasil, 
o tratado de paz dos rebeldes foi publicado na íntegra em diversos lugares. Por exemplo: Silva , 
"Entre Zumbi e Pai João", e Jacob Gorender, "Questionamento sobre a teoria econômica do es
cravismo colonial" , Estudos Econômicos, vol. 13, 1, 1983, p. 27-28. Sobre 1798, Luis H. Dias Ta
vares, História da edição intentada em 1798, São Paulo , Pioneira , 1975 ; sobre a rebelião de 1828 
em Santo Amaro, juiz de Fora Manoel M. Branco para o Visconde de Camamú, 1/ 12/ 1828, APEBa , 
juizes. Santo Amaro, maço 2.508; e sobre 1835, Reis, Rebelião escrava .. . , p. 147-148. 
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outro lado, talvez elas não chorassem só por medo, e o choro fosse parte da 
arte de manipular a psicologia do paternalismo, a própria sabedoria crioula 
em ação. 

Apesar de sua intolerância, Guimarães não conseguia escapar inteiramen
te do circuito paternalista que, como veremos adiante, tanto criticava nos se
nhores baianos. A diferença é que era desses paternalistas duros, e um anti
africano radical. Os africanos o assustavam pela completa estranheza que neles 
descobria. Eram bárbaros e brincavam com coisas do Diabo. O juiz como que 
os expulsava da comunidade dos humanos para uma zona de perigo impene
trável pelo paternalismo. No centro desse campo diabolicamente minado e po
liticamente explosivo, estavam o candomblé e o que nele se passava. 

Ao promover a união entre africanos e crioulos, o candomblé do Accú 
revelou"se intolerável ameaça a um importante aspecto da dominação escra
vocrata na Bahia. Desunidos na rebelião, escravos nacionais e africano& se 
uniam na religião. As mulheres crioulas provavelmente buscavam no Accú 
respostas a problemas cotidianos do corpo e do espírito, impossívús de serem 
resolvidos nos marcos da relação paternalista. Construíam assim uma identi
dade própria, ao mesmo tempo em que imprimiam uma nova identidade ao 
candomblé que as recebia. Pela surpresa do juiz, a significativa presença cri
oula representava uma novidade dos tempos, um fenômeno que seguramente 
vinha fortalecer a religião escrava, que aos poucos deixava de ser africana 
para tornar-se afrü-<baiana . Nesse movimento de absorção de gente nova, que 
implicava a recriação de signos culturais, o candomblé ensinava a seus adep
tos que a fidelidade às tradições da África podia e devia conviver com o 
espírito de mudança no Novo Mundo. Aliás, como vimos, a religião africana, 
desde antes, desde muito cedo, procurou furar o bloqueio do isolamento, con
seguindo seduzir não só crioulos, mas também mulatos e brancos que pro
curavam os serviços de seus sacerdotes ou o encanto de seus rituais. Mas no 
caso do candomblé do Accú, acreditamos estar diante de uma outra coisa que 
não o simples fornecimento de serviços e espetáculos para os de fora. Trata
va-se da incorporação ritual de um grupo numeroso de não-africanos. Neste 
caso, passamos a um outro nível mais profundo de transformação cultural. Os 
jejes do Accú não mais se reduziam à homogênea família africana descenden
te direta dos vodus de sua terra; tinham irmãos druais na "terra de Branco", 
como os africanos chamavam a Bahia. Essa flexibilidade deles como grupo co
locava-se como um imperativo de sobrevivência e conquista de espaços na 
escravidão. A destreza individual foi também de fundamental importância 
nesse proce,sso. 26 

26 . Um text o teórico importante sobre a cultura escrava como cultura em incessante mudança é o de 
Richard Price e Sidney Mintz, An Anthropo/ogica/ Approach to lhe A/rican Past, Filadélfia, ISHI, 
1976 . Sobre o candomblé em nossos tempos, escreve Vivaido C. Lima : "Mas em nenhuma ins
tância, nem mesmo nos candomblés mais ortodoxos e ostensivamente zelosos de suas origens, 
deixou de existir, factual e nítido, o processo das modificações estruturais causadas pelas acomo
dações situacionais". ln: A familla -de-santo nos candom/1/és jeje-nag6s da Bah/a, Salvador, Autor, 
1977, p. i I . Ver também Júlio Santana Braga, Ances!ralité et vle quotldienne, Estrasburgo, lmp. 
Moderne , 1986, p. 7-16, e Renato da Silveira, "La force et la douceur de la force" . 
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VI 

Na defesa de suas instituições e de si próprios, os escravos inventaram 
e levaram à quase perfeição uma singular astúcia pessoal na exploração das 
brechas do poder escravocrata. Suas realizações nesse campo sempre surpre
endem. O nosso juiz de paz Antonio Guimarães foi uma vítima dessa esper
teza. Afinal, quem imaginaria que a maior autoridade da província, o presi
dente Visconde de Camamú, acolheria a denúncia de um africano contra um 
juiz de paz? O africano deve ter usado de artes para conseguir isso. Não se 
tratava da típica queixa contra os maltratas de um senhor, ou o pedido de 
garantia para uma alforria ameaçada, coisas que encontramos amiúde mencio
nadas na correspondência presidencial. Joaquim Baptista cuidava da defesa 
de uma instituição cuja existência dependia em muito da ambigüidade das au
toridades em relação ao seu funcionamento. E o visconde não era homem de 
passar a mão pela cabeça dos negros baianos . De origem militar, foi impla
cável na repressão a um motim de soldados de cor em 1824, e mais tarde, 
já como presidente, destacou-se no combate à criminalidade e sobretudo às 
freqüentes rebeliões escravas. Para este fim, chegou a elaborar um ambicioso 
plano de policiamento do recôncavo, que foi aplaudido e apoiado material
mente pelos mais poderosos senhores de engenho da província. Esse o ho
mem que pedia explicações ao juiz de paz a respeito das acusações de roubo 
e abuso de poder feitas por um preto de candomblé. ~ verdade que Camamú 
parecia ser um governante duro mas íntegro - se é que tal coisa existe -, 
exigindo disciplina e honestidade de seus subordinados. Daí também seu in
quérito junto ao juiz. Entretanto Joaquim com certeza conhecia o estilo do 
presidente, e isso o ajudou na decisão de levar-lhe seu caso. Qualquer que 
seja o ângulo da questão, as evidências levam a crer que o africano sabia 
manipular as cartas certas no trato com os brancos. Não é à toa que o termo 
ladino (astucioso, esperto) com o tempo passou a identificar o africano acul
turado. Melhor seria dizer "crioulizado". 27 

Joaquim Baptista era liberto, e isso provavelmente pesou em sua escolha 
para negociar com Camamú. Mas seus companheiros escravos do candomblé 
não foram menos ousados em suas tentativas de forçar os limites da escravi
dão. Antes do liberto levar a queixa à presidência, um grupo de escravos já 
havia procurado o juiz de paz, autoridade menor, que relata o encontro: 

" .. . me apareceram e me intimaram que vinham da parte do Visconde de Pirajá, 
como para me meter medo. . . e porque um dos ditos era cativo do dito Visconde, 
ou de sua Tia, supunham·se munidos de todo o poder." 

Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, o Visconde de Pirajá, era 
um homem muito rico, membro da Casa da Torre, herói senhorial da Inde
pendência da Bahia. Durante o Império, destacou-se como líder dos setores 
mais reacionários de sua classe. Vivia imaginando "movimentos anárquicos" 

27 . Sobre o soverno de Camamú, ver Arnold Wildberger, Os presidentes da Província da Bahia, Sal
vador, Beneditina, 1949, p . 69-79. 
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em sua volta, numa paranóia política que talvez pressagiasse a perda da razão 
em 1841. Tal como Guimarães, segundo Paulo Cesar Souza, ele falava da 
"barbaridade dos pretos" e temia uma sublevação geral da escravaria. "Em 
sua cabeça", escreve Paulo Cesar, "corriam cenas de chacinas de brancos por 
pretos associados a 'anarquistas'". 28 O visconde dificilmente concordaria com 
a indisciplina escrava e o uso indevido de seu nome por negros. Nesse ponto 
o juiz parecia acertar: "Não suponho que o dito visconde protegesse tal . .. " 

Era sem dúvida um calculado risco invocar o nome do Viscomle de Pi
raJa naquelas circunstâncias. Mas havia entre os escravos um que era homem 
de confiança do rude aristocrata baiano, um escravo-feitor. Mesmo um rea
cionário como Pirajá, ou gente de sua família, podia reconhecer as vantagens 
de colocar naquele cargo alguém com trânsito livre entre seus escravos . O 
feitor tinha uma posição de importância no candomblé do Accú, visto que 
possuía ou guardava os atabaques ali usados. Essa ascendência ritual devia 
aumentar-lhe o prestígio e a autoridade entre os escravos. Mas, além disso, 
não se consegue associá-lo à figura nefasta do feitor clássico. Segundo o juiz, 
ele era chefe de dar folga aos subordinados, deixando-os "à discrição" . Tal
vez por ser ele próprio escravo, entendia que não era praticável administrar 
bem o trabalho de um engenho ou fazenda apenas na base do chicote. Apa
rentemente, ele sabia negociar a paz na senzala que comandava. E era nego
ciar que ele tentava com o juiz, usando como recurso sua posição de confi
ança dentro do sistema e a posição de poder de seu senhor. 

Os escravos procuravam tirar vantagem do prestígio de seus donos nos 
embates cotidianos com as autoridades policiais e demais homens livres. Mui
tas vezes faziam isso à revelia dos senhores - como parece ter sido o caso 
do escravo-feitor do Visconde de Pirajá -; outras vezes conseguiam proteção 
destes, talvez em grande parte pela habilidade com que lhes apresentavam 
suas versões das coisas. Numa outra correspondência ao presidente da pro
víncia, Antônio Guimarães queixa-se exatamente dessa situação. Da pequenez 
de sua posição de magistrado local, ele se lamenta: 

"Parece-me que as Leis só foram feitas para os pequenos e não para os que se 
jactam de grandes, e ricos, e da mesma forma para seus escravos , e apaniguados 
forros, pois que zombando da Lei, nem a querem cumprir, antes estão de mão 
alçada a desatenderem aos oficiais de quarteirões ." 

Em outra passagem deste mesmo documento, Guimarães denuncia que 
os senhores "dão louvores" aos escravos infratores, "dizendo liberdades aos 
oficiais, até pondo-os de ladrões". 29 No relato aqui publicado, escreve coisa 
semelhante ao criticar as "pessoas de alguma consideração" que acobertavam 
desobediência à recente lei provincial "recomendando Passaporte aos forros 
e Cédulas aos cativos". 

28 . Paulo Cesar Souza, "A revoltada da Sabinada" , Tese dê Mestrado , UFBa, 1984, p . 31·33 . 
29 . Guimarães para Camamú, 20/6/ 1829. 
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O protecionismo senhorial não se limitaria às relações senhor-escravo, se 
estendendo também às relações t?ntre os "grandes e ricos" e os "apaniguados 
forros" . Por isso o juiz de Brotas colocaria o controle dos libertos no mesmo 
nível de preocupações que o controle dos escravos. Talvez sua opinião se fun
damentasse no fato de que os libertos de origem africana eram vezeiros em 
se associarem a seus patrícios escravos para conspirarem contra o sistema. O 
juiz não entendia - ou talvez simplesmente não concordasse - que a for
mação de um setor de apaniguados entre os forros evitava que a insatisfação 
se generalizasse nesta classe de pessoas e compensava a existência aí de ele
mentos antiescravistas e antibrancos radicais , afastados da rede de controle 
paternalista. Gente como as dezenas de africanos libertos que, por exemplo, 
participaram da rebelião dos malês, em 1835, e de tantas outras nesse pe
ríodo. Como argumenta Manuela Carneiro da Cunha, além do controle polí
tico, procurava-se também acomodar o liberto com vistas à criação de uma 
força de trabalho não-escrava mas dependente. 30 

Embora úteis para a estratégia antiinsurrecional e economtca mais ampla, 
os compromissos do paternalismo ,senhorial operavam no cotidiano um incon
veniente estremecimento das hierarquias sociais. Os escravos e apaniguados de 
homens ricos e poderosos achavam perfeitamente legítimo desafiar os petits 
blancs baianos, mesmo aqueles investidos de autoridade legal. O fenômeno 
não era inteiramente novo - Vilhena e o Conde da Ponte já se queixavam 
disso -, mas acreditamos que se generalizou nessa época devido à pressão 
da presença maciça de africanos e de suas sucessivas rebeliões. Na urgência 
do cotidiano, ele favorecia tanto escravos como senhores. Da perspectiva destes , 
era interessante no sentido de que os escravos como que representavam pu
blicamente sua grandeza, servindo como instrumentos de difusão de seu poder 
na sociedade. Com isso os senhores também afastavam para longe de si as 
tensões da escravidão. Da perspectiva dos escravos, significava que nem sem
pre a redução deles à personalidade social do senhor - parte importante da 
lógica de dominação na escravidão - lhes era desvantajosa . Pode-se dizer 
que tiravam proveito de sua condição de propriedade. O escravo do Visconde 
de Pirajá transformava o poder do dono em poder próprio na alquimia de 
sua política diária de sobrevivência e enfrentamento dos homens livres, ho
mens como o juiz de Brotas . Este coitado via seu papel de zelador da ordem 
enfraquecido. Para ele, aquelas pequenas subversões do cotidiano, às vezes 
apenas simbólicas como as festas, não ameaçavam apenas sua autoridade, mas 
criavam condições para a insurreição geral que os senhores tentavam evitar 
com a política de negociações e concessões. 

Visivelmente desiludido com o rumo das coisas, o juiz Antonio Guima
rães sentia falta de outros tempos mais coerentes, quando "uma ordem de 
finado Conde da Ponte [era] estritamente executada. . . não escapando ao 
castigo seu próprio escravo". 31 Veladamente, ele sugeria ao presidente da pro-

30. Manuela Carneiro da Cunha, Negros, estrangeiros, São Paulo, Brasiliense, p . 53-61 e passim. 
31. Guimarães para Camamú, 20/ 6/ 1829 . 
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víncia que seguisse o exemplo daquele governador colonial, e não o dos se
nhores coniventes com a indisciplina de seus escravos quando afastados de 
casa. O juiz não admitia que os escravos ganhassem qualquer espaço de ma
nobra dentro da escravidão. 

VII 

Joaquim Baptista e os anônimos homens e mulheres do candomblé do 
Accú tiveram .seu território e seus objetos rituais desrespeitados e possivel
mente nunca recuperaram o que a polícia lhes roubou, mas fizeram ver ao 
juiz de paz Antonio Guimarães que aquilo não podia ser feito comodamente. 
Suas armas não eram muitas, nem muito potentes, mas eles as usaram com 
habilidade. Souberam aproveitar-se das incertezas do tempo, especialmente da 
insegurança causada pelas inúmeras rebeliões baianas, e explorar as divergên
cias nas fileiras adversárias quanto ao método de controle escravo. Consegui
ram mesmo transformar adversários naturais em aliados muitas vezes involun
tários. Com isso foram aos poucos superando suas próprias divisões, embora 
nunca as eliminassem completamente, e rompendo o isolamento a que tinham 
sido empurrados. 

O episódio da invasão do candomblé do Accú revela alguns dos ele
mentos básicos para a compreensão do sucesso do candomblé como institui
ção central de representação e negociação dos negros na Bahia. O candom
blé participou da contestação violenta aos senhores, mas foi principalmente 
atuando fora dela que ele desenvolveu e sistematizou um estilo de política 
de resistência que iria de alguma forma amortecer a queda dos africanos na 
escravidão. Para isso foi necessário que estes se abrissem para o Novo Mun
do, se abrissem para aqueles nascidos na "terra de branco", inclusive os pró
prios brancos da terra. Eles criaram canais de comunicação com os podero
sos e incorporaram como membros de seus rituais os afro-baianos, enfraque
cendo dessa maneira a ação dos escravocratas intolerantes e a divisão africa
no/crioulo t-ão cara ao sistema da escravidão. 32 

Feitas as alianças, a ruptura com o isolamento pôde percorrer caminhos 
mais ousados. O candomblé do Accú veio à tona, saiu da clandestinidade, ba
tendo "com estrondo" durante três dias, se expondo publicamente. Depois da 
invasão, seus membros continuaram jogando aberto, enfrentaram um juiz de 
paz, denunciaram-no ao presidente da província, tentaram envolver como alia
do um visconde da aristocracia baiana. Agindo dessa maneira, eles inaugura
vam na prática o direito de existir do candomblé que era negado nas leis e 
nas atitudes de pessoas como Antonio Guimarães. Foi uma luta difícil para 
escravos e libertos sujeitos a enormes limitações. Em vista da legitimidade 
social e mesmo política do candomblé na Bahia hoje, pode"se dizer que aquele 
juiz de paz ganhou a batalha mas acabou perdendo a guerra. 

32 . Em " La force et la douceCir de la force", Renato da Silveira analisa engenhosamente o dinamis· 
mo político das transformações, inclusive litúrgicas, do candomblé baiano. 
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ANEXO 

Manda-me V. Ex~ informar o requerimento do preto africano Joaquim 
Baptista, em virtude do que representou em queixa, ou infração, julgando-se 
ofendido, e do furto que diz lhe fizeram de 20$000 réis, chapéu de sol, pano 
da Costa, e do mais que a sua falsa idéia quiz arguir ao Comandante do Des
tacamento, que em pessoa foi assistir com os mais Camaradas, e Oficiais de 
quarteirão, que por minha ordem, que por escrito dei e executaram. 

É verdade que a Sagrada Constituição Política oferecida por S. M. I. 
[Sua Majestade Imperial - JJR] · no artigo 5 diz que "a Religião Católica 
Apostólica Romana continuará a ser a Religião do Império. Todas as outras 
Religiões serão permitidas, mas seu culto doméstico, ou particular em suas 
casas para isso destinadas sem forma alguma exterior de Templo". Isto se en
tende para com as Nações Políticas da Europa, e nunca para os pretos Africa
nos, que vindos das suas para nossa Pátria, se educam no Grêmio da Nossa 
Religião; como se permitirá que estes venham apostatar, mostrando por uma 
face Catolicismo, e por outra adorando publicamente seus Deuses? 

Quando o dito Comandante com os demais camaradas e oficiais de quar
teirão chegaram ao Sítio indicado do Accú, e morada do Suplicante, acharam 
três pretos, porque os outros fugiram, imensas pretas, e por mais desgraça 
muitas crioulas naturais do País. 

Em cima de uma mesa toda preparada, um Boneco todo guarnecido de 
fitas , e búzios, e uma cuia grande da Costa cheia de Búzios, e algum dinheiro 
de cobre misturado das esmolas, tocando tambaque, e cuias guarnecidas de 
búzios, dançando umas, e outras em um quarto dormindo, ou fazendo que 
dormiam. 

Quebraram o chamado Deus Vodum, cuias, e tudo lançando por terra, 
e somente se interessaram em prendê-los, e fazer acordar às que dormiam; e 
porque na casa havia bastante roupa de lavadeiras, deixaram onze para tomar 
conta, e as mais com os ditos 3 pretos conduziram à minha presença em núme
ro de vinte e cinco, que vendo o choro que fizeram, depois de as repreender 
por serem crioulas, as mandei embora, para não dar incômodos a seus senho
res, e fiz tirar, e quebrar em presença de todos, o tambaque, e os mais vis 
instrumentos de seus diabólicos brinquedos. 

Se os soldados houvessem de fazer furtos, o fariam em tanta peça de fa
zenda que haveria, e não em coisas tão ridículas: 

Quanto ao dinheiro, tanto prova a falsidade que passados dois dias me 
apareceram, e somente se queixaram do pano da Costa, chapéu de Sol, como 
acharam agora a adição de 20$000 réis para representarem a V. Ex~? 

Quando me apareceram logo me intimaram que vinham da parte do Vis
conde de Pirajá, como para me meter medo, e verem se por esse medo faria 
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injustiça, e porque um dos ditos era cativo do dito Visconde, ou de sua Tia, 
supunham-se munidos de todo o poder. 

Não suponho que o dito Visconde protegesse tal, muito principalmente 
porque sendo Feitor da dita Fazenda saia da sua obrigação deixando os seus 
parceiros à discrição, indo em distância não pequena com seu Tambaque para 
o tal festejo, não atendendo as Autoridades que eram obrigadas a proibir. 
Este festejo havia já três dias que se fazia com estrondo, e por ser avisado 
naquela mesma hora, eis porque procedi na empresa. 

I! justo que também os pretos tenham alguns instantes de divertimento, 
e mesmo os tenho permitido em alguns casamentos que por aqui tem havido, 
porém na forma do costume do nosso País, e com assistência de oficiais, e 
alguns camaradas, que para isso tenho requisitado ao Comandante do Desta
camento, para não suceder alguma catástrofe como a que no Sítio do Enge
nho Velho, fora do meu Distrito, ia sucedendo; porque houveram bandeiro
las, partidos, e vozes de viva o Senhor Dom João, e o Senhor Dom Pedro, 
que a muito custo se acomodou, e foi tanto o povo, que em um só dia matou
se um Boi, comeu-se, além do mais, esteve gente de várias cores. 

Assim se principam as sublevações, e se permitiu isto por Despacho de 
certo Juiz de Paz, e eu o vim a saber por pessoas fidedignas do Rio Vermelho, 
como pelo Major Vargas, e outros. 

Parece-me portanto indeferível o requerimento do Suplicante, tanto por
que as leis o proíbem, como porque a Novíssima recomendando Passaportes 
aos forros e Cédulas aos cativos, tem-se metido a bulha por pessoas de algu
ma consideração; por isso fogem continuamente escravos, e ocultam-se por es
condrilhos, tanto para estes, como para outros forros. 

O Comandante foi fardado, os Camaradas também o foram, e alguns dos 
apontados ficaram no Destacamento que para isso o mesmo Comandante re
comendou estivessem prontos, para qualquer incidente, ou novidade, e eu mes
mo estava presente ai por me achar presente. 

Porém se V. Ex~ julgar que devem fazer continuar estes e outros seme
lhantes festejos, não obstante a proibição, com Ordem de V. Ex~ me não 
embaraçarei, menos a satisfação de uma exigibilidade falsa, somente por me
noscabar a minha autoridade e à Tropa. 

Deus guarde a V. Ex~ Freguesia de Nossa Senhora de Brotas, 28 de 
agosto de 1829. 

IlmQ ExmQ Senhor Visconde 
de Camamú, e Presidente 
da Província da Bahia. 
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O festim dos bruxos - relações 
sociais e simbólicas na prática do 
curandeirismo no Brasil* 
Carlos Rodrigues Brandão** 

1. O LUGAR DO MORTO 

A morte não é apenas o grande mal necessano, condição do prossegui
mento de uma viagem purificadora - segundo algumas religiões -, realiza
ção da esperança ou da perdição - de acordo com outras. O próprio mal 
pode vir da força da morte, não enquanto uma irremediável entidade abstrata, 
cuja concretude terrível reproduz-se apenas no momento do fim da vida ter
rena de cada ser vivo, humano ou não; o mal pode ser social e provir de 
um poder do morto: daquele que, morto, foi excluído de uma sociedade para 
incluir-se em outra, ou para voltar, de outro modo, à mesma sociedade de 
onde saiu. 

Entre outras diferenças operantes por meio das quais as religiões demo
gráfica e culturalmente mais importantes no Brasil opõem umas às outras a 
lógica de seus símbolos e códigos de legitimidade social do sagrado, está a 
maneira como concebem o destino do morto e a variação de seu poder má
gico ou religioso sobre os vivos. :t em boa medida através da classificação de 
sujeitos humanos e sobrenaturais, e, entre os primeiros, da diferenciação de 
destinos e relações entre vivos e mortos, que os grupos religiosos aliados, vi-

Documento apresentado no Seminário "Religião, Feitiçaria e Xamanismo na Ibero-América" , t• a 5 
de julho de 1985 , Santander - Espanha. 

•• Doutor em Ciências Sociais - Unicamp. 
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zinhos ou antagônicos, aproximam ou opõem a lógica dos seus símbolos, em 
conjunto com os outros. B ainda em função do modo como articulam sistemas 
de crença e culto que têm a ver, também ou essencialmente, com as estraté
gias de codificação e controle de relações entre os homens vivos, através do 
poder de humanos mortos, de emissários sub fJU sobrenaturais, ou de entida
des celestes ou infernais, que as diferentes religiões e as igrejas ou agências 
que as tornam concretamente sociais estabelecem: 

os fundamentos de sua própria legitimidade e da sacralidade legitimadora 
do uso social e simbólico de seu poder; 

os qualificadores de sua identidade coletiva e dos princípios do ethos e da 
ética de seus seguidores, segundo suas categorias de afiliação; 

o seu mapa simbólico do território do sagrado (místico, religioso e mági
co), onde, a partir do lugar eleito para o seu sistema de crenças, todos os 
outros são distribuídos. 

Um estudo bastante mais aprofundado do que este poderia descrever 
como, na verdade, é possivelmente a partir da atribuição simbólica de luga
res e relações ·sociais do morto e entre mortos e vivos que a teologia de cada 
unidade religiosa se constitui, transforma e diferencia . Poderia fazer também 
o que apenas rascunho aqui: demonstrar como, umas em função das outras, 
as religiões modificam historicamente tal geografia do sagrado para que os 
mortos dos "outros" não ameacem, nem como idéia, nem como realidade, 
a tranqüilidade das crenças e da vida terrena de "seus" homens vivos. 1 

Se considerarmos apenas os principais ramos confessionais do campo re
ligioso brasileiro, o protestantismo histórico e alguns grupos bíblicos não-evan
gélicos, como os adventistas do r dia ou as testemunhas de Jeová, poderiam 
ser localizados em um ponto extremo de uma escala classificatória, onde os 
espíritas e os grupos reconhecidos como afro-brasileiros ocupariam o outro. A 
meio caminho não seria difícil colocar o catolicismo oficial; entre ele e o es
piritismo, o catolicismo popular, e, entre ele e o protestantismo, as múltiplas 
formas variantes do pentecostalismo no Brasil. 2 

Na direção do extremo protestante, o sujeito morto é plenamente excluído 
da sociedade dos vivos e apenas se recomunicará em um momento futuro da 
história, na realização anunciada nos Evangelhos da construção da sociedade 
dos salvos. Na direção do extremo espírita, o morto apenas redefine o teor 
de suas relações com a sociedade dos vivos, e, mais do que o momento final 
do seu poder de habitar tal sociedade, a morte é apenas a redefinição da qua
lidade de tal poder. 

Testemunhas-de-jeová, protestantes de imigração (luteranos e episcopais) , 
adventistas do 79 dia, mórmons, batistas e, principalmente, as confissões calvi
nistas do pwtestantismo histórico (de que os presbiterianos são o ramo mais 
importante no país) fazem da Bíblia a leitura de que o morto é um "cha-
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mado pelo Senhor". O momento da morte individual encerra o ciclo único 
de uma vida terrena, cujo destino na Terra e depois dela pode inclusive haver 
sido pré-traçado pela secreta vontade divina. Secreta, indiscutível e inevitável. 
Assim, o morto abandona a sociedade religiosa e civil dos vivos a tal ponto 
que, segundo os mais fideístas, são inúteis e até não recomendáveis preces 
pessoais e cultos coletivos em nome de familiares ou parentes mortos. De outra 
parte, qualquer que seja o destino do morto após a sua vida terrena - a 
salvação eterna ou a eterna danação, sem nenhuma terceira alternativa -, ele 
não possui mais e não terá nunca qualquer tipo de poder de comunicação 
com o mundo dos vivos. Morto, é um pleno excluído, e, se não perde como 
espírito a sua identidade pessoal, rompe com a morte os seus laços sociais, a 
começar pelos do parentesco. "Sereis como anjos", lembram os protestantes; 
"ou como demônios", ameaçam os pentecostais fervorosos aos que não os que
rem seguir. 

Os católicos traçam mapas sociais e prescrevem relações entre mortos e 
vivos muito mais ambivalentes do que os protestantes. Desde anos anteriores 
ao Concílio Vaticano II e daí por diante, são crescentes entre os círculos de 
agentes e leigos católicos, pastoral e politicamente mais ativos - de quem a 
Teologia da Libertação é a fala e a Comunidade Eclesial de Base tende a ser 
o lugar da prática -, algumas tendências a: 

19 - não associar o destino post-mortem do sujeito a virtudes ou pecados re
ligiosa ou eticamente individuais (os grandes pecados são políticos e a 
salvação é coletiva) ; 

29 - ignorar lugares intermediários de purificação de mortos, de que o Pur
gatório é o melhor exemplo; 

39 - esquecer a existência ou o poder de forças sobrenaturais maléficas, a 
começar pelo próprio Demônio. 

Assim, mortos são sujeitos que em vida viveram ou negaram uma mtssao, 
cuja avaliação de qualidade subordina cada vez mais uma ética individual do 
pecado a uma política coletiva da ética. Pelos mortos se ora nas CEBs, sobre
tudo quando uma morte é devida a uma violência dos opressores contra o 
"povo de Deus". Calendários de católicos militantes no Brasil e na América 
Espanhola tornam costume o substituir dias e figuras dos santos europeus tra
dicionais pelos dos mártires do continente, os novos santos de um culto so
lidariamente político através da religião. Sepé Tiarajú, no passado, e D. Oscar 
Romero, no presente, são dois mortos mártires exemplares. Mas de maneira 
alguma os mortos queridos e tidos como notáveis em vida são objeto de culto 
devocional, como veremos adiante acontecer no catolicismo popular. Mais guias 
políticos, pelo exemplo em vida, do que sujeitos de devoção, eles são, como 
todos os outros "justos", aqueles que junto com todos os homens tocados pela 
experiência da salvação irão reocupar, com suas pessoas vivas e plenamente 
humanizadas, uma sociedade eterna que redimensionará toda a Terra, no "final 
dos tempos". 3 · 
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O Demônio e seus subalternos, do mesmo modo como os santos tradicio
nais (um catolicismo militante prefere às vezes lidar com a figura dos pro
fetas do Antigo Testamento), são sujeitos que a memória do "cristão de van
guarda" esquece sem culpa, principalmente porque prefere atribuir os males 
deste mundo às suas próprias causas políticas e econômicas, que, sendo sociais, 
devem ser resolvidas entre os humanos, no processo histórico das transforma
ções necessárias - e necessariamente desejadas por Deus na figura e nas pa
lavras de Jesus Cristo - de cada uma de suas sociedades. Uma história hu
mana que tem, no entanto, na prefiguração do Reino de Deus - uma socie
dade humana, divinizada - a razão de seu processo e o perfil do seu hori
zonte. Importante não esquecer que é sobre estes e outros princípios de prá
tica religiosa, fundada em um imaginário de libertação terrena como sentido 
d~. história, que militantes religiosos e leigos católicos e protestantes lutam por 
constituir as bases de um ecumenismo não-oficial. 

Negadora ativa de qualquer fundamento de tipo reencarnacionista na re
ligião, a rama mais conservadora do catolicismo hierárquico tradicional - a 
mesma que agora procura obter do Vaticano um máximo de repressão canô
nica e simbólica sobre entidades e sujeitos reconhecidos como criadores e 
difusores da Teologia da Libertação - insiste, contra "os católicos de es
querda", os protestantes e os espíritas, na afirmação de uma geografia da 
morte ainda regida pelo Concílio de Trento. Sujeitos sobrenaturais maléficos, 
como o Demônio e seus aliados, são tão reais quanto as três pessoas da San
tíssima Trindade . São autorizados por Deus a operar o mal no mundo hu
mano e são senhores do lugar de sofrimento eterno, tanto quanto da alma 
daqueles que, a seu serviço, cometeram na Terra pecados éticos e religiosos 
não perdoáveis. Tão real quanto o Inferno, a sociedade dos pecadores irre
cuperáveis é o Purgatório - lugar onde sofrem penas de purificação aqueles 
que irão um dia somar-se aos salvos no Reino de Deus: o Céu. 

Católicos eruditos tradicionais, cujas doutrinas básicas possuem ainda 
sobre o povo brasileiro um poder maior de reprodução de habitus que o dos 
criadores de Comunidades Eclesiais de Base, acusam estes de haverem varrido 
da memória da fé católica as causas, os sujeitos e os lugares sobrenaturais em 
nome dos seus equivalentes terrenamente sociais. Os mortos saem pessoalmen
te da sociedade dos vivos, mas como não é possível saber o lugar do seu des
tino, tanto orações individuais quanto uma sucessão de cultos coletivos são 
necessários à sua salvação. Se eles de nada adiantam para aqueles que "vão 
direto para os infernos", são ritos de salvação para os que penam no Pur
gatório. De modo equivalente, mortos salvos no Céu podem ser protetores dos 
vivos porque estão "junto a Deus" e podem "interceder em nome dos seus", 
especialmente de familiares. 

Assim, a possibilidade e a qualidade das relações supostas entre vivos e 
mortos depende do destino suposto destes últimos. Elas estão cortadas para 
sempre quando o morto habita o Inferno, e, aqui, a doutrina católica conser
vadora aproxima-se da protestante. Mortos condenados não podem fazer mal 
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aos vivos, e os únicos agentes ativos "do mal e do pecado" são os sujeitos 
infernais. Mortos no Purgatório estabelecem com os vivos uma relação biuní
voca: podem protegê-los de algum modo, e não são poucas as orações ecle
siásticas e populares no Brasil dirigidas às "almas do Purgatório"; precisam 
do bem dos vivos sob a forma de orações e cultos (missas etc.) que apres
sem o dia de sua bem-aventurança. Mortos salvos, isto é, habitantes definitivos 
da sociedade celestial, não necessitam mais das orações dos vivos, e, ao con
trário, podem ser e espera-se que sejam seus protetores, como vimos. Mas já 
que ao vivo não é dado conhecer o destino do morto, melhor orar por todos 
e esperar de todos o bem e a proteção. À diferença dos protestantes, o cato
licismo oficial conservador possui uma concepção .moderada daquilo que é, na 
concepção do catolicismo popular, a própria matriz do imaginário de salvação. 
Mais do que uma sociedade de eleitos que reúne física e espiritualmente em 
um mesmo lugar Deus, os anjos, os santos e os salvos, o Céu é uma grande 
família. Melhor do que isto é o lugar da possibilidade de reconstrução defi
nitiva de laços familiares, ao longo do tempo construídos na sociedade terrena. 

Retornemos por um momento a um aspecto do destino do morto, porque 
é através dele que a concepção corriqueira do catolicismo oficial conservador 
irá se opor à de camponeses, negros e outras categorias sociais e étnicas de 
sujeitos populares no Brasil. Segundo a Igreja: 

a) mortos e vivos só podem se comunicar através do bem; 

b) mortos são excluídos da sociedade terrena e ocupam, provisoriamente no 
caso do Purgatório, definitivamente no caso do Inferno ou do Céu, uma 
das três sociedades sobrenaturais a eles reservadas pelo que foram e fi
zeram enquanto vivos. 

De acordo com os princípios de crença e culto do catolicismo popular, 
vivos não podem fazer mal aos mortos, mas estes sim, aos vivos. 4 Mortos 
salvos no Céu ou à espera da salvação, no Purgatório, só podem fazer o bem 
aos vivos. Mortos habitantes do Inferno tornam-se sujeitos infernais e, por
tanto, emissários do mal, segundo a visão de uma minoria. Tal como os do 
Céu e do Purgatório, nada mais podem realizar contra os vivos, e apenas 
penam no lugar dos "danados", de acordo com as versões mais comuns. 

Por outro lado, nem todos os mortos saem plenamente do mundo dos 
vivos. Alguns, por alguma razão ligada ao seu destino de vivos ou ao modo 
como morreram, não podem ir para nenhum dos lugares extraterrenos de re
organização da vida do morto. Outros podem vir de onde estão, sobretudo 
quando estão no Céu, para estabelecer com os vivos uma comunicação bené
fica. Assim, um morto de acidente repentino ou por assassinato pode perma
necer na Terra, "vagando", à espera de justiça, ou para completar aqui mes
mo algum castigo merecido. Não são poucas as músicas de camponeses bra
sileiros em que tais "almas", "almas penadas", "vagantes", "assombrações", 
são os personagens principais. Espíritos d<:: 'mortos reconhecidos como espe-
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cialmente cruéis - como antigos severos "donos de escravos" - podem vagar 
pelo mundo cumprindo ritualmente penas que são, ao mesmo tempo, a sua 
"sina" e o sinal de sua maldição. Um caso absolutamente freqüente de crença 
em mortos que não saem da Terra, ou que voltam a ela para se comunicar 
com um vivo em especial, é o de sujeitos não necessariamente reconhecidos 
como pecadores, mas que morreram em falta com algum santo a que fizeram 
promessas não "pagas" durante o ciclo de vida do morto. Sob a forma de 
visão ou em um sonho, o morto - quase sempre um familiar - aparece a 
um vivo e passa a ele, como uma súplica, o dever de tomar "cumpre" a sua 
promessa, condição para que ele possa deixar de "vagar pelo mundo" e possa 
comparecer diante de Deus para ser finalmente julgado. 5 

Próxima de doutrinas popularmente espíritas kardecistas e, portanto, opos
tas a doutrinas canônicas da Igreja, é viva entre católicos das classes popula
res a crença de que mortos podem não apenas "assombrar" os vivos ou esta
belecer com eles outras formas de comunicações benéficas ou maléficas, quan
do ainda habitantes liminares da sociedade terrena, como podem até mesmo 
"encostar" em algum corpo de um vivo. Isto significa que de alguma maneira 
podem penetrar o corpo e possuir o espírito de uma pessoa viva, não raro -
uma vez mais - um parente de cuja presença o morto querido não deseja 
se afastar. 

Do mesmo modo como o imaginário católico popular prescreve que mor
tos no Céu e no Purgatório apenas podem fazer o bem aos vivos, de quem 
os primeiros não necessitam de mais nada e os segundos precisam de preces 
e ritos, também o código das relações sociais e simbólicas estabelece que 
mortos "vagantes" em geral fazem o mal aos vivos, intencionalmente ou não. 
Por isso tantas "santas cruzes" (cruzes de estrada ou pequenas capelas voti
vas) são até hoje construídas por camponeses para mortos de acidente ou 
crime. Daí recomendar-se que sempre se reze por tais mortos, sobretudo quan
do um vivo passa pelo lugar de sua memória. 

O catolicismo popular preservou da doutrina canônica e do imaginário 
fantástico da J,greja colonizadora ibérica quase toda a estrutura de símbolos e 
de articulações de códigos e princípios de conduta social. Influências crescen
tes de um catolicismo europeu não-ibérico no Brasil foram posteriores à In
dependência do país, ao fim do regime do Padroado e à ação dos "bispos 
renovadores" do final do século XIX. Elas atingiram sempre mais agentes de 
culto e fiéis eruditos, de classe média para cima, e habitantes das cidades. 
Por isso, até hoje, fora o caso de sujeitos e grupos populares associados ao 
trabalho pastoral das dioceses, paróquias e comunidades definidamente pós
conciliares, a influência eclesiástica é pequena e em pouco modifica habitus 
populares resultantes do trabalho cultural e religioso de agentes ibéricos, mes
clado à influência de sistemas de crença e culto indígenas, afro-brasileiros e, 
mais recentemente, espíritas kardecistas. 

Tal como a doutrina espírita kardecista - dita também nos meios popu
lares do país: "de mesa branca" - interpretada pelos seus afiliados, a essên-
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cia da questão da possibilidade de trocas de ações benéficas ou maléficas entre 
vivos e mortos está no jogo das alternativas de estabelecimento do poder de 
controle de uns sobre os outros, no curso das relações que necessariamente se 
estabelecem entre uns e outros, sujeitos cujas diferenças de condição e des
tinó são muito menos opostas do que no catolicismo e no protestantismo. Isto 
porque, evidentemente desiguais do ponto de vista de uma lógica material, o 
que torna vivos e mortos equivalentes é o fato de que todos são seres me
tidos em um mesmo processo universal de evolução. Um processo que domina 
a lógica da vida em todas as suas dimensões e submete tudo o que é vivo às 
mesmas regras - a "lei do karma" -, fazendo com que variem apenas: 

a) a condição em que momentaneamente cada ser atravessa um estágio de sua 
própria evolução purificadora; 

b) o tipo de sociedade que cada um habita e o lugar social que ali possui 
em cada uma das vidas de sua trajetória como um espírito habitante de 
corpos e histórias sucessivas. 

Vivos não morrem, "desencarnam". Mortos são "espíritos desencarnados", 
assim como vivos são corpos provisoriamente "encarnados" por um espírito 
que cumpre neles uma fração de sua vida imortal: 

a) cumprindo na Terra - como poderia ser em um outro planeta ou em uma 
outra dimensão do universo - uma missão determinada de efeito punitivo 
e/ ou purificador; 

b) prosseguindo, assim, entre mortais e como um deles, do ponto de vista do 
corpo que habita, uma etapa de sua trajetória de reencarnações sucessivas. 

Completada tal trajetória, um espírito purificado de toda a imperfeição 
e, portanto, tornado "de luz" pode habitar alguma dimensão bem-aventurada 
do cosmos. Pode estabelecer relações sempre benéficas com os "encarnados", 
em geral através do trabalho religioso dos médiuns. Pode ainda tomar-se, de 
modo mais permanente, um guia iluminado de uma gente que, ao recebê-lo, 
fala com o seu corpo terreno através de um espírito sábio e benfeitor que 
cura, consola e aconselha. 

Um espírito qualquer pode ser convocado por médiuns a comparecer 
junto a um círculo de vivos por alguma, razão especial, e esta é uma das 
funções mais corriqueiras das "sessões espíritas". Por sua parte, ele pode exi
gir a sua presença entre os vivos encarnados, e, então, usará o "aparelho" 
(o corpo) de um deles para fazer-se representar. Acontece com freqüência 
médiuns ou pessoas comuns (não "desenvolvidas") serem momentânea ou per
manentemente possuídas por espíritos atrasados em seu "desenvolvimento" es
piritual e, por isso mesmo, considerados como "espíritos das trevas". B espe
cificamente esta a categoria de sujeitos tidos como vivos, mas não habitantes 
de um corpo humano, aquela que pode fazer o mal a um humano "encarna
do" ou não. Um médium treinado saberá aconselhar um espírito das trevas a 
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devolvê-lo "ao espaço", e isto é ·parte de sua mtssao de agente espírita de
dicado, por vocação, a "trabalhar na caridade". Um não-iniciado poderá sofrer 
muito, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psíquico. A 
outra face do trabalho religioso do médium é, portanto, livrar vivos humanos 
do poder maléfico de espíritos desumanizados. 

Espíritos "de luz" e espíritos "das trevas" podem, como vimos, agir por 
conta própria, uns para o bem, outros para o mal. Mas podem também ser 
convocados por agentes religiosos ou mágicos para agir em seu favor, ou a 
favor daquele que recorre aos serviços de quem possui o saber que submete 
o seu poder de ação entre os humanos. 

Tal como as pessoas da sociedade, espíritos agem uns com os outros, uns 
através dos outros, uns contra os outros. B penetrando nas tramas de tal jogo, 
de que a dimensão social e humana é apenas um território entre muitos de 
trocas entre diversas categorias de seres, que um agente do espiritismo pode 
colocar-se a serviço de espíritos e/ou pode colocá-los a seu serviço. Médiuns 
"de mesa branca" refutam sempre acusações católicas e, sobretudo, protes
tantes, de que profanam a "essência do cristianismo" e manipulam aquilo que 
é biblicamente interdito. Proclamam-se como os mais puros conhecedores dos 
verdadeiros segredos do Evangelho (que Alan Kardec pretende haver recodi
ficado, não esquecer) e os mais ativos realizadores da caridade pregada por 
Jesus Cristo, para eles um altíssimo espírito de luz, "regente do planeta Terra". 
Por outro lado, atribuem especialmente à Umbanda, e a todas as outras formas 
de cultos de real ou suposta origem afro-brasileira, a manipulação feiticeira 
do poder dos espíritos do mal; não deuses e orixás, como pais-de-santo irão 
afirmar, mas espíritos "atrasados", e, portanto, passíveis de serem capturados 
pelo poder dos agentes de feitiçaria interessados em usá-los para a prática de 
malefícios. 

Mais do que no caso dos sistemas anteriores, é difícil descrever o lugar 
do morto e o seu poder sobre os vivos no emaranhado de grupos e frações 
de grupos dos cultos reconhecidos como afro-brasileiros, ou deles derivados. 
Eles são internamente mais desiguai,s do que os das religiões evangélicas, e 
obedecem, como sistemas de cultura cujo mistério terreno pretendem decifrar 
como os símbolos do sagrado, a variações maiores e, não raro, mais comple
xas, no caso de cada teologia de crença e culto. Não esquecer que, ao con
trário do que acontece entre católicos e de modo próximo ao que ocorre no 
espiritismo kardecista, não existe aqui, entre grupos de uma mesma afiliação 
- como os do Candomblé, por exemplo -, uma hierarquia única de saber 
e poder controlador. 

Assim, nas unidades de culto da Umbanda, do Candomblé, do Xangô, 
das Casas de Mina, do Saravá etc., cada pai-de-santo ou agente equivalente 
possui jurisdição de controle e saber no âmbito de seu próprio "centro", 
"casa", "roça" ou "terreiro". Possui um poder relativo sobre os filhos-de-santo 
de quem "fez a cabeça" e que, migrados de sua agência para outra, torna-
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raro-se, eles próprios, dirigentes de culto e formadores de novos agentes. Mas, 
em seu domínio de trabalho religioso, cada um é seu próprio teólogo e seu 
próprio censor. 

De maneira muito genenca em minha descrição, portanto imperfeita, o 
morto ocupa no imaginário dos cultos "afro" posições popularmente semelhan
tes à que ocupa na "doutrina espírita" e no difuso sistema de crenças do 
catolicismo popular. Mas há aqui uma diferença fundamental que afasta os 
seus agentes e fiéis do imaginário espírita. Enquanto entre os kardecistas um 
sujeito vivo - "encarnado" - só pode ser possuído, incorporado, protegido, 
ajudado ou perseguido por espíritos de humanos - e, fora um Deus Pai, 
tudo o mais são espíritos e relações entre espíritos -, entre os praticantes de 
Umbanda ou Candomblé, os vivos e os mortos existem em relação também com 
uma infinidade de "entidades", que são deuses, orixá,s a quem os humanos 
servem e que podem habitá-los; que são emissários dos orixás e que vêm à 
Terra e à vida dos viventes realizar alguma missão em seu nome; que são 
as falanges de seres humanizados (tal como nós, em outra dimensão e com 
outros poderes) sem nunca terem sido habitantes, como nós, de nossa con
dição de vida física e social ; qu.e são, hoje, as formas espirituais, individuais 
ou coletivas, de sujeitos ou categorias de sujeitos um dia física e socialmente 
vivos como nós. 

Também como os kardecistas, os "afro" relutam em aceitar a existência 
de uma perene sociedade dos condenados. Há, sim, uma complexa sociedade 

ou várias delas, em várias dimensões do universo - de seres entre deuses 
e espíritos. Mas todos estão dentro de um campo de permanentes relações, e, 
muito mais do que no imaginário católico ou protestante, sujeitos humanos, 
emissários, intermediários e divinos possuem identidades, idéias e comporta
mentos equivalentes . Possuem também interesses próximos e, portanto, modos 
de conduta intercambiáveis. B este tornar os deuses e seus emissários tão so
cialmente equivalentes aos homens, para que os humanos possam conviver 
com o sagrado sem se despojarem dos atributos culturais e culturalmente éti
cos da própria condição social, o que faz o horror das avaliações católicas, 
espíritas e, sobretudo, protestantes , a respeito dos praticantes de Umbanda, 
Candomblé e cultos semelhantes. Isto porque ali acredita-se que os próprios 
orixás podem causar o mal a humanos e, entre eles, aos seus seguidores es
quecidos ou incapazes de cumprir com eficácia as suas obrigações rituais. Mas 
um orixá que age exemplarmente segundo o seu próprio interesse não se 
presta a ser manipulado por um agente de culto, um pai-de-santo, para rea
lizar um "mal feito" em seu nome. A possibilidade da manipulação social 
maléfica corre por conta de "entidades" hierárquica e eticamente inferiores : 

a) emissários e intermediários entre os deuses e os homens - algumas delas, 
como os pretos-velhos, estão condenadas à pura prática do bem; 

b) espíritos de viventes mortos e evolutivamente atrasados; 
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c) espíritos de sujeitos mortos, mas por bons ou maus motivos éticos e/ou 
afetivos, ainda não desligados de sujeitos vivos a quem estiveram associa-
dos quando vivos. · 

Tabela n . . t 

IIEDIÚNICOS CATÓLICOS PENTECOSTAIS 

Nome do llorto "desencamado" "morto", "finado", "chamado" ou "recolhido 
"falecido" pelo Senhor" 

Rer.çlocom contato continuo contato esporAdico sem qualquer contato 

os vivos com os vivos com os vivos com os vivos 

Rel.çio de mútua interferem mais dependem mais do náo interferem nem 
do que dependem que interferem dependem de/sobre 

Interferência dos vivos sobre os vivos os vivos 

Deflnlçlo destino nunca definido destino provisoriamente destino definitivamente 

de destino com a morte: M múltiplas náo definido com definido com a morte 
outras vidas a morte 

Relaç6es com 
dentro/fora da tora I dentro da tora da sociedade a sociedade sociedade dos vivos sociedade dos vivos dos vivos 

dos vivos 
. 

relaç6es sociais Tipos de relaç6es vivem relaç6es vivem relaç6es 
destrufdas até o 

entre os mortos iguais âs dos vivos semelhantes âs dos vivos JufzoFinal 

No interesse de proteger do perigo da feitiçaria um seu "filho", até 
mesmo um orixá pode empenhar-se em um combate de poderes sagrados, mas 
as pequenas questões do cotidiano dos fiéis e clientes ficam por conta do tra
balho de seres inferiores. E os mortos participam como os vivos, já vimos, 
do jogo de interesses e intenções que põe em relação as mais diferentes cate
gorias de seres. De modo menos eruditamente ético do que o espiritismo kar
decista se permite considerar, um espírito inferior pode deixar-se servir para 
fazer malefícios através de um poder feiticeiro, desde que isso redunde, para 
ele, em pequenos serviços, em mínimos favores. No entanto, sob a aparência 
de um mercado de barganhas mesquinhas que parece 6er a própria razão ope
rativa da lógica dos cultos afro-brasileiros, existem sistemas extremamente 
complexos de relações sociais sacralizadas que ligam cada ser vivente de toda 
uma ordenação cósmica, que nem por parecer articular-se através de mitos 
aparentemente primitivos deixa de tornar historicamente significativo um pro
cesso de evolução de todos os seres em todos os mundos, aquilo que dá jus-
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tamente o sentido oculto dos cultos de Umbanda e Candomblé; um sentido 
secreto que, por ser menos revelado do que os de outras religiões, torna 
os sistemas afro-brasileiros pouco compreensíveis e, portanto, muito ameaça
dores. 6 

Em um estudo anterior tentei estabelecer uma classificação de tipos de 
mortos de acordo com o lugar social a eles atribuídos pelos segmentos cató
lico, protestante e mediúnico (incluindo aí os espíritas e os afro-brasileiros) 
do campo religioso brasileiro. Tal modelo poderia ser muito melhorado, e 
apenas porque me parece que o mais importante em nossa discussão é o que 
vem a seguir, limito-me a reproduzi-lo tal como foi elaborado há vários anos 
(veja-se Tabela n. 1). 

2. OS SERES DO MAL 

Mas não são apenas os mortos aqueles que, por conta própria e devido 
aos poderes sobrenaturais que adquirem, ou por ofícios maléficos de feiticei
ros, fazem o mal aos homens vivos. Vimos que há religi&:s que negam a 
possibilidade de relações atuais entre mortos e vivos, dado que não é através 
deles que se realizam as relações supostas entre as sociedades em que, em con
dições desiguais, habitam. 

Esta é a razão por que silenciei no capítulo anterior e deixei para este 
o intrigante imaginário das pequenas igrejas e seitas do protestantismo pente
costal no Brasil e de seu caso limite e, não raro, rival, o das "tendas de Cura 
Divina". 

Em vários países da América Latina e especialmente no Brasil, elas obser
vam um crescimento demográfico acelerado: 

a) multiplicando, tanto nos centros urbanos quanto nas áreas rurais de fron
teira mais isoladas (como nos confins da Amazônia), o número de seus 
convertidos, saídos em maioria do rebanho católico e incorporados a uni
dades de "crentes no Senhor" como agentes de culto (missionários, coope
radores, pastores, presbíteros, diáconos) ou como fiéis militantes; 

b) diferenciando inúmeras igrejas de expressão nacional ou regional e um 
número dificilmente contável de pequenas unidades de expressão local. 7 

Como os protestantes históricos, eles não aceitam em absoluto a possi
bilidade de qualquer tipo de comunicação física ou espiritual entre vivos e 
mortos, seja por iniciativa de um sujeito em uma das duas condições, por 
conta própria, seja através da intervenção divina mediatizada por um agente 
legítimo de religião, seja ainda por efeito de práticas de magia, bruxaria ou 
feitiçaria. 

Convivendo na vida cotidiana em meios de cultura e entre uma maioria 
de sujeitos das classes populares, um curioso dilema desafia a imaginação de 
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pastores e leigos pentecostais. Muito mais do que protestantes históricos e ca
tólicos eruditos, os pentecostais v~vem imersos em modos sociais de vida onde 
acusações de feitiçaria são corriqueiras, tanto quanto a prática de magia do
méstica ou agenciada. São eles os que convivem, na periferia mais pobre das 
cidades brasileiras, ou nos pequenos povoados rurais de todo o país, com os 
locais de culto e as culturas populares onde é difícil viver e pensar sem par
tilhar, de algum modo, de crenças em poderes sobrenaturais atuantes entre 
os vivos, em seres sub e sobrenaturais que convivem com os vivos, em bene
fícios e malefícios produzidos através de recursos fáceis da religião, ou atra
vés de trabalho mágico ou feiticeiro. Tal como entre os Azande de Evans
Pritchard, mas de maneira muito mais diferenciada, tudo o que não é com
pletamente explicado por razões "naturais" ou naturalmente sociais, ou tudo 
que é apenas parcialmente explicado por meio de tal lógica, acaba sendo ra
cionalmente decifrado, no todo ou em parte, por alguma lógica religiosa e/ou 
mágica popular: a do catolicismo, a do espiritismo, a dos cultos afro-brasileiros, 
ou a de outros diversos pequenos sistemas de ·teoria e prática mágica. "Aí tem 
coisa feita", muitas vezes · se disse a respeito da morte de Tancredo Neves. 
E esta fórmula simples que segreda a possibilidade sempre presente de que 
para mal visível haja uma explicação misteriosa é tão comum entre os ope
rários, camponeses, seringueiros, mineradores, garimpeiros, subempregados ou 
desempregados crônicos, moradores de favelas, de vilas do BNH, de cortiços, 
de bairros rurais, de arraiais ou de povoados dos fundos do sertão, quanto 
o hábito de tomar café ou de "torcer" por um time de futebol. 

Como explicar a origem, a trajetória e a possibilidade de solução da 
maior parte dos males e aflições físicos, "espirituais" ou sociais, que afligem 
aqueles que, entre a esperança em Deus e o desespero da vida, procuram dia
riamente e em proporção crescente as casas de culto dos "pentecostes" (nome 
que os "outros" dão aos "crentes", aos pentecostais)? 

Eles comparecem em seus cultos de "bênção" e de "oração" com anún
cios de "problemas" que são identificados pelos próprios pastores e seus au
xiliares como quase sempre relacionados a alguma modalidade de desejo ou 
desígnio sobrenatural: são a vontade de Deus ou o poder demoníaco permi
tido por Deus. As queixas mais comuns ditas em reuniões de culto público, 
ou anunciadas pelo rádio (os pentecostais possuem inúmeros programas ra
diofônicos, alguns com extraordinária audiência), são as seguintes: a pessoa 
está desempregada, acaba de perder o emprego, não consegue melhor condi
ção social e econômica de vida, perdeu ou está ameaçada de perder o marido 
ou a esposa, possui algum parente próximo (em geral o marido ou um filho 
homem) alcoólatra; está fisicamente doente de algo que vai desde um 1'in
cômodo" crônico até uma enfermidade reconhecida como incurável, possui 
alguma deficiência física não-curável por meios médicos, possui alguma "per
turbação" identificada como psíquica, espiritual, ou simplesmente "dos ner
vos" (momento em que muito freqüentemente o cliente da cura pentecostal 
se reconhece perseguido por algum "espírito maligno", enviado por alguma 
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pessoa através de um agente "de macumba" ou de outra qualquer forma de 
cultura mágica de identi.ficação comum em sua ideologia religiosa) . 8 

Até muito pouco tempo atrás, entre os pentecostais eram três as respos
tas concretas possíveis para a explicação do mal, qualquer que fosse a esfera 
de sua aflição sobre o sujeito: 

P: Ainda que possa fazer parte dos planos de Deus para a pessoa, ela é 
social e tem a ver com as articulações de saber e poder entre sujeitos e 
instituições terrenas, devendo aí ser buscada a sua solução, o que não im
pede que, de modo algum; seja feito recurso a poderes religiosos, como 
a bênção e a oração. Por outro lado, todo o mal individual tem a sua so
lução inevitavelmente iniciada com uma necessária transformação ética, 
se ele já é um "crente", ou religiosa e ética, se ele ainda não o é - então 

deve converter-se de imediato. 

2~: A origem do mal é física, clínica, como uma doença de todos conhecida, 
e deve ser curada: a) por meios médicos, com a ajuda religiosa, através 
de orações e bênçãos; b) por meios religiosos, em essência, com a ajuda 
complementar de meios médicos; c) apenas através da religião, caso em 
que não se deve recorrer a procedimentos clínicos, sejam eles populares 
(curandeiros), sejam eles eruditos (médicos ou hospitais). 

3~: A origem do mal social, físico ou psíquico, é exclusivamente sobrenatu
ral, e a sua solução deve ser buscada unicamente nesta mesma esfera de 
relações sociais e simbólicas. 

Ora, desde quando é reconhecida uma origem, também, principalmente 
ou exclusivamente sobrenatural para um mal concreto, ou uma combinação 
difusa de males enunciados pelo sujeito, qual é a sua fonte? Qual o seu mo
tivo? Qual a trajetória de seu controle ou de sua cura? 

A primeira resposta, a mais imediata e consensual, é: o Demônio. O 
causador de qualquer malefício, quando não é provisoriamente a própria di
vindade, para que a qualidade da fé do fiel seja testada, é sempre e unica
mente uma das muitas formas que os seres infernais podem assumir para agir 
na Terra entre os humanos. Não existe para ' os pentecostais, do mesmo modo 
como para os protestantes históricos, nenhuma possibilidade de ação benéfica 
ou maléfica dos mortos sobre os vivos, insisto, nem por sua conta, nem atra
vés de poderes religiosos de sacerdotes o~ poderes mágicos de feiticeiros. Não 
existe também a eventualidade de existência real e, portanto, de qualquer ati
vidade terrena, de outros seres de qualquer espécie que não os da sociedade 
celestial (onde Deus e a pessoa sagrada de Jesus Cristo são, através dos po
deres do Espírito Santo, os actantes quase únicos, à diferença do múltiplo 
panteão de benfeitores do imaginário católico), os da infernal e os da ter
rena - aqui, apenas os vivos e humanos. 

Então, como os pentecostais interpretam o ser das incontáveis formas de 
fazedores do mal com que os seus clientes ·chegam até eles? O que são aque-
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les que invadem os seus corpos e os fazem sofrer os males da doença, inva
dem as suas almas e os fazem "cis'mar" ou "endoidar", invadem as suas vidas 
e os fazem perder empregos, posições sociais, entes queridos? São uma das 
muitas formas de demônios, "espíritos imundos", na linguagem corrente dos 
pentecostais, tal como os que eles lêem nos cultos, agindo na Bíblia, mas 
vencidos e expulsos, seja pelo poder do próprio Cristo Jesus, seja pelo poder 
de seus enviados "a todas as nações", depois de transformados e fortalecidos 
pelos dons do Espírito Santo. Poderes e dons que, insistem os pentecostais, 
estão vivos e ativamente presentes no trabalho pessoal do agente e no traba
lho coletivo da Igreja, o que atribui a um e à outra o sinal de sua legitimi-
dade religiosa exclusiva. · 

Os próprios espíritos demoníacos - uma das infinitas pessoas maléficas 
e identidades malditas de Satanás e seus subalternos infernais - iludem aque
les a quem possuem, ou sobre quem fazem o mal, atribuindo a si mesmos 
a figura e a identidade de um morto qualquer, de uma alma "vagante", de 
um orixá ou um ser de "falange" de Umbanda, enfim, de um qualquer ser 
não-natural, mas também não-infernal, cuja existência como ser imaginado os 
pentecostais não negam, mas cuja realidade em si , e não nos demônios, é 
parte de sua sagacidade demoníaca, afirmam. 

Há aqui uma sutil e também consensual crença que traz a questão da 
origem do mal de um terreno de sociologia do sagrado para o da sociologia 
"social" da religião. Não é apenas, professam os pentecostais por sua conta 
e risco, que os seres demoníacos reinvestem-se das formas que as culturas 
dos outros credos aceitam e incorporam, e com quem se anunciam em comu
nicação; é também pelo interesse de domínio sobre os fiéis e pelo desejo de 
explorá-los política e economicamente . Dominados pelos demônios de quem 
se fazem servidores, servindo-se deles para fazer o mal ou para realizar um 
bem ilusório, pais-de-santo, babalorixás, médiuns espíritas, rezadores católicos, 
benzedeiras, curandeiros, pajés e todas as outras sortes de agentes mágicos 
ou religiosos de sistemas de crença e culto que professam a existência do poder 
de mortos, ou de seres não exclusivamente divinos ou infernais sobre os vivos 
e sua sociedade, são farsantes. Tudo o que se realiza em congás e terreiros, 
em casas de curandeiros e lugares semelhantes, é a "obra do mal" . Assim, 
mesmo quando qualquer um de~ses agentes feiticeiros - inclusive os que se 
anunciam como sacerdotes legítimos de uma outra forma de religião acreditada 
socialmente, ou em busca de sua credibilidade no campo simbólico de dis
tribuição de saber e poder religioso - é quem realiza socialmente os seus 
"trabalhos", são demônios quem os dirige sobrenaturalmente. 

Havendo uma única origem do mal que apenas ilude os homens não
iluminados pelo Espírito Santo, apresentando-se a eles sob as incontáveis for
mas fabulosas que escondem sua verdadeira identidade, há também uma única 
lógica da ação de cura. Se o mal é mágico, é feiticeiro, mesmo quando se 
esconde como religião e através de atos proclamados por seus agentes como 
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religiosos, o bem é plenamente religioso; não porque ele é exercido no âm
bito de qualquer religião. As curas realizadas através de santos católicos são 
reconhecidas pelos pentecostais como ilusórias obras "benéficas" de poderes 
demoníacos, travestidos como supostos sujeitos de santidade, porque, para eles, 
a cura só pode ser plenamente produzida quando através da "verdadeira re
ligião" e pelo poder de suas orações e bênçãos, momento em que o próprio 
Espírito Santo de Deus manifesta-se "ali", inteiramente, seja através da ope
ração da própria cura do mal, seja através dos sinais do poder que acompa
nham o rito da cura: o falar em línguas, o ser capaz de interpretar a verda
deira fonte sobrenatural (quem fez o mal como espírito maléfico) e social do 
mal (quem quis a sua realização e através de quem) etc. 

Diante de um único pastor pentecostal em sua própria casa, ou em meio 
a uma comunidade de "crentes no Senhor", na Igreja, o sujeito que sofre 
pode estar possuído por um demônio e terá que ser exorcizado. Atenção: tal 
como a doutrina católica tradicional, também os protestantes e pentecostais 
acreditam na possibilidade de incorporação na pessoa de um humano vivo, 
de um ser celestial ou demoníaco. Mas não se reconhecem em absoluto como 
religiões de possessão, porque se recusam a usar o rito e o poder da incorpo
ração de qualquer espírito como recurso de trabalho religioso. Porque fora a 
possessão do crente pelo Espírito Santo (e aí também os pentecostai·s rolam 
no chão, falam línguas estranhas e se reconhecem "possuídos"), acreditam, 
como vimos, que toda a outra possessão é não só maléfica como definitiva
mente demoníaca. O sofredor poderá estar sob o efeito de algum espírito in
fernal presente em sua vida, em seu destino, mas não incorporado ao seu 
corpo e/ou ao seu espírito. Ele deverá ser então "orado", "abençoado", e 
deverá seguir à risca preceitos de observância religiosa e ética pentecostal. 

Quanto mais uma igreja pentecostal incorpora em suas agências de culto 
sacerdotes e leigos mais eruditos, a meio caminho entre as classes populares 
e as franjas vizinhas das classes médias, tanto mais ela se aproxima de uma 
modalidade de trabalho religioso protestante histórico ou de tipo batista (a 
denominação evangélica mais próxima dos pentecostais e de onde saem mais 
convertidos protestantes ao ramo do pentecostalismo). Seus pastores, presbí
teros e diáconos continuarão reconhecendo-se como prestadores religiosos de 
serviços de bênçãos e orações pelos "endemoninhados", pelos "perseguidos" 
e outros sofredores dos malefícios da possessão maléfica. Mas a busca de le
gitimidade confessional dentro do domínio evangélico do campo religioso os 
obrigará a minimizar esta "cruzada" contra a feitiçaria e a enfatizar muito 
mais questões propriamente ético-religiosas dos seus afiliados do que aquelas 
que existem na fronteira, mais popular, entre a religião e a magia. Afinal, 
lidar com a feitiçaria parece poder enfeitiçar a religião. 

Em direção oposta, surgem por todo o Brasil, no campo e, muito mais 
intensamente, na cidade, pequenas agências de interesse local a que tem sido 
dado o nome genérico de "Cura Divina". Seus locais de culto não mais se 
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preocupam em tomar a forma arquitetônica de uma igreja. São galpões, gran
des salas, depósitos adaptados com, bancos e um arremedo de tribuna. Seus 
agentes multiplicam formas de sua identidade. Alguns irão apresentar-se ainda 
como pentecostais, como a sua expressão mais devotadamente popular e mais 
poderosamente abençoada. Ou~ros preferirão reduzir uma identidade pentecos
tal, e não são poucos os que , seguindo as trilhas de um ecumenismo popular 
pragmático, irão apresentar-se como vagos "missionários" cristãos, menos preo
cupados - pelo menos de início - em constituir um rebanho estável de 
fiéis e mais motivados a oferecer serviços rápidos de "cura e bênção" que 
lhes mantenham a casa cheia ("Casa da Bênção", "Casa da Prece Milagrosa" , 
"Casa da Bênção Poderosa" serão Ós seus nomes comuns) e rendam benefí
cios monetários. Razões pelas quais são cada vez mais acusados como far
santes, "falsos cristãos", pelos seus vizinhos pentecostais . 9 Outros - e este é 
um caso muito recente - irão se apresentar como "padres missionários" de 
alguma "missão católica nacional", curadores benéficos poderosos que de novo 
trazem o milagre e a cura para a gramática do imaginário católico. 10 

Na fronteira entre as pequenas igrejas e seitas pentecostais e as múltiplas 
expressões efêmeras de "casas da bênção" é que se trava o mais intenso com
bate entre forças proclamadas por eles como "de Deus" e as forças do mal, 
"do Demônio" . O aspecto importante aqui é que inimigos sociais são generi
camente proclamados . Assim como os primeiros protestantes (fins do sécu
lo XIX, primeira metade do século XX) constituíram ideologicamente o ca
tolicismo como o adversário simbólico e a Igreja Católica "Romana" como o 
social, no que por algum tempo foram de maneira mais militante seguidos 
pelos pentecostais, do mesmo modo as pequenas seitas e as agências de "cura 
divina" desqualificam católicos e outros evangélicos, com quem em absoluto 
não lhes interessa estar em conflito aberto, e qualificam como inimigos: o 
espiritismo kardecista e, com maior intensidade, os agentes e as agências dos 
diversos cultos locais, regionais e nacionais de origem afro-brasileira. Ali estão 
os inimigos reais, sociais . 

De onde provém todo o mal que produz do desemprego à perda de um 
marido, de um câncer a uma ameaça de loucura? Da incorporação de demô
nios ao espírito ou ao destino do sujeito. Mas de onde vem o trabalho reli
gioso e/ou mágico que dirige tal mal a tal pessoa? Da Umbanda, do Can
domblé, do Saravá, da Macumba e de todos os outros sistemas reconhecidos, 
através de suas diferenças culturais e regionais, como de feitiçaria. Sofrer um 
mal é estar "possuído", "endemoninhado", "perseguido". Estar em qualquer 
uma dessas condições equivalentes é estar "macumbado", ou seja, é estar não 
apenas sob o efeito de um espírito "imundo" de origem infernal , mas também 
sob o efeito de um trabalho maléfico intencionalmente produzido por alguém, 
por intermédio de um agente feiticeiro, um "macumbeiro". 

Esta crença que os católicos populares acatam tradicionalmente, apenas 
reconhecendo, com a lógica dos próprios sistemas afrD-"brasileiros, que os es-
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píritos de possessão podem ser maléficos - e em geral o são -, mas nem 
por isso são necessariamente encarnações de identidades diferenciadas do pró
prio Demônio, passou a ter, com o advento e a proliferação dos cultos de 
"cura divina", uma característica de militância ativa. f: preciso combater o 
mal do povo. Este mal vem do Demônio. Os agentes demoníacos são social
mente os feiticeiros, macumbeiros, pais-de-santo, médiuns e seus equivalentes. 
Há um novo inimigo, o "macumbeiro", cujo trabalho é o lugar social de todo 
o mal, mas cuja existência inegável é a própria condição da lógica e do tra
balho religioso dos "missionários da cura divina". 

Um momento de etnografia pode ser útil aqui. Faço uma decrição su
mária de curas de possessão demoníaca em uma "Casa da Bênção" . Depois 
de um momento breve de leitura da Bíblia e fala popularmente edificante, o 
"missionário" anuncia um solene momento de "bênção". As pessoas com pro
blemas aproximam-se, em alguns casos, fazendo uma ou duas filas diante dele 
e de seus auxiliares. O missionário impõe fortemente as duas mãos sobre a 
cabeça do cliente e pronuncia uma fórmula de bênção em que conclama os 
poderes de Deus, via Espírito Santo, a se "derramarem abundantemente" 
sobre a pessoa, ao mesmo tempo em que ordena a todos os "espíritos imun
dos", "demônios" etc., que abandonem aquela pessoa. Em alguns casos a 
bênção termina ali. Em outros, o abençoado é tomado de acessos ; contorce-se 
e quase sempre atira-se ao chão. f: então cercado e protegido pelos auxiliares, 
para que no contorcer-se não se machuque. Eles ou o próprio missionário po
derão insistir em fórmulas simples de exorcismo, ordenando com voz cres
cente que aquele ou aqueles demônios deixem a sua vítima. Há um padrão 
cultural na própria possessão maléfica . Quase todos os "macumbados" a um 
momento começam a falar aos berros, entre gritos e urros , como se um ser 
maldito usasse de sua voz. Dizem então impropérios e xingamentos contra a 
própria pessoa cujo corpo o mal ocupa. Não raro, também fazem ameaças 
violentas de morte ou maldição: "Eu ainda mato essa desgraçada!"; "Eu 
acabo com a vida dela!"; "Eu vou dar um fim nela!" Quando tudo indica 
que as forças do mal começam a ser dominadas sob as fórmulas de exorcismo, 
não é raro que o missionário ordene ao falante maléfico que ele enuncie de 
onde vem e quem o mandou . A voz pode então dizer claramente, ou de modo 
inaudível, o nome de alguém e de uma agência emissora da ameaça. 11 

Proferida a confissão, o que nem sempre acontece, a vítima comporta-se 
como se um poder controlador a deixasse, e se aquieta. Parece emergir de 
um sonho ruim do qual nada lembra, enquanto o missionário, os auxiliares e 
outros presentes - sofredores também, fiéis ou simples assistentes - reco
nhecem no feito a presença do mal tal como ele fora enunciado segundo o 
código do missionário, e o seu poder de exorcista como um emissário legítimo 
da vontade de Deus. 

Uma mulher que se sente ameaçada de perder a fidelidade e a convivên
cia do marido pode, pela mesma razão, procurar um missionário de "cura 
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divina". Não haverá então uma sessão de exorcismo, mas a lógica da origem 
do mal será a mesma: 

a) uma pessoa qualquer, por inveja, despeito ou desejo de posse, terá recor
rido a um centro de feitiçaria do tipo "macumba"; 

b) um agente pago por tal pessoa terá invocado forças demoníacas que a sua 
própria leitura poderá afirmar como orixás, falanges etc.; 

c) tal figura maléfica poderá estar agindo "mandada", "macumbando" a von
tade ética e sexual do marido; 

d) caso não haja uma intervenção divina que denuncie o "mal feito" e do
mine o agente sobrenatural maléfico, a vítima poderá mesmo sofrer os 
danos da ameaça que teme; 

e) a solução do problema pode estar em uma bênção sobre a mulher, ou 
sobre uma peça de roupa do marido; poderá estar ainda em uma série de 
sessões de orações e bênçãos, caso se reconheça que os espíritos do mal 
são poderosos, ou caso a própria mulher comunique que suas suspeitas 
ainda não foram resolvidas. 

De qualquer maneira, sempre o mal tem origem em uma intenção indi
vidual ou coletiva maléfica, e, portanto, a própria hipótese cristã do sofri
mento por causa da própria culpa é reduzida pelo deslocamento da origem [ ... ] 
maléfica da aflição para o poder e o pecado de "outros". 

3. O FESTIM DOS BRUXOS 

Autoproclamadas como um lugar de paz em nome de um deus, as reli
giões e suas igrejas estão sempre em e entre conflitos. Quando acontece serem 
inúmeras e derivadas umas das outras, e quando, por isso mesmo, dividem 
entre elas domínios confessionais de um mesmo campo de vida social e de 
cultura com teor e interesse religioso, reproduzem entre si relações de ali
ança, tolerância e concorrência. 12 A maneira como ideologicamente isso acon
tece dentro de uma teia de relações de saber e poder onde cada ramo, religião 
ou igreja, busca afirmar a excelência exclusiva ou associada de sua própria 
experiência, foi o que procurei descrever em dois estudos anteriores, um deles 
já citado aqui, e em cujos dados tenho me baseado em vários momentos para 
elaborar o presente documento. 13 Mais proveitoso será, portanto, derivar tal 
discussão para as estratégias de classificação e prática que as religiões exer
cem na esfera mais restrita das acusações de feitiçaria. 

Ao opor os que se autoproclamam como sacerdotes e profetas legítimos 
das forças celestiús "do bem" àqueles que não querem ser identificados como 
feiticeiros malignos "pactários" das forças infernais, é importante começar por 
uma diferença relevante. A concorrência entre denominações e Igrejas Evan-
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gélicas (protestantes) em seu domínio próprio do campo religioso brasileiro, 
assim como a concorrência entre os protestantes em geral e os católicos -
mais acirrada no passado, mais ecumênica hoje em dia, e apenas intensa entre 
grupos mais tradicionais -, é teórica, ética e politicamente diversa daquela 
que se passa entre qualquer um de tais grupos religiosos e os de cultos afro
brasileiros. Diferente porque, entre rivais próximos, antagónicos à distância, 
ou inimigos declarados, os seus conflitos sociais e simbólicos são entre cris
tãos auto-identificados e reconhecidos como tais. 

Já a concorrência entre a Igreja Cristã (católica, evangélicas e/ou pen
tecostais) e as religiões de possessão, tende a ser proclamada pelas primeiras 
como de uma natureza oposta. Isto porque, se no primeiro caso há divergên
cias entre cristãos proclamados como mais ou menos legítimos mas, de qual
quer modo, cristãos e, portanto, sujeitos de religião, no segundo caso as di
vergências opõem cristãos e falsos cristãos (como católicos tradicionais e evan
gélicos de modo geral tratam os espíritas kardecistas), ou mesmo entre sujei
tos de religião e sujeitos de feitiçaria (como os mesmos tratam os agentes e 
praticantes de qualquer modalidade de cultos de tipo afro-brasileiro). 14 

De saída, duas razões poderiam ser indicadas aqui como fatores da de
sigualdade do teor de acusações e conflitos dentro e fora do domínio "cris
tão" do campo religioso no Brasil. 

Primeira: a motivação das acusações de profanação mag1ca da religião 
parte de um pólo do conflito generalizado e não é correspondentemente res
pondido pelo outro. Explico-me: quem formula publicamente a ilegitimidade 
profanadora dos cultos de possessão e, entre eles, muito mais hoje os afro
brasileiros do que o espiritismo kardecista, são as agências católicas, protes
tantes históricas e, com muito mais vigor e empenho, pentecostais e de "casa 
da bênção". Partem daí acusações públicas desqualificadoras, tanto durante os 
momentos de culto religioso em templos, quanto através de programas radio
fônicos e de televisão. Umbandistas, agentes de Candomblé e de cultos apa
rentados não costumam responder do mesmo modo e no mesmo nível a tais 
acusações. Não "compram a briga", como alguns agentes de Umbanda costu
mam afirmar, e se proclamam ecumênicos e não-fanáticos, tal como reconhe
cem serem todos os pentecostais e os agentes das "casas da bênção". 

Segunda: é exatamentc esta não-resposta à acusação teológica e ética 
com que as agências religiosas cristãs pretendem estabelecer o código religioso 
- que ilegítima os cultos de possessão - o que lhes serve como contraprova 
da própria ilegitimidade de tais grupos enquanto sistemas de religião. Isto 
porque, argumenta-se, se eles fossem religiosamente legítimos e eticamente ir-. 
repreensíveis, teriam o que dizer: teriam como argumentar a sua legitimidade. 
E o que fazem eles? Calam-se. Fogem a um combate que faz parte da própria 
história ancestral do cristianismo. E por que se calam? Porque não são nem 
sacerdotes nem profetas. Não são sujeitos de religião - vimos -, não pos
suem, por conseqüência, os argumentos da fé' com que possam formular, dentro 
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do código e da lógica da religião,. a sua defesa. São feiticeiros, profanadores 
da religião através de pactos de perversão com as próprias forças do mal. Seu 
silêncio é a sua culpa, e eles substituem tanto a oração cristã quanto a lógica 
da fé pelo ruído dos tambores e os cantos de feitiçaria nos seus lugares de 
culto. Lugares que, entre "terreiros", "roças", "centros", "matas", "beiras do 
mar" e "margens das cachoeiras", são a própria representação doméstica e 
geográfica de sua maldição. Ali os demônios são cultuados. 

Ao invés de seus agentes de crença e culto participarem de um inevitá
vel estado de concorrência pela apropriação e ampliação confessional do ca
pital religioso como representantes legítimos de uma religião, mesmo que ela 
seja ética e teologicamente ilegítima (como a maior parte dos pentecostais 
acusa o ser do catolicismo, não esquecer), eles deslocam o teor da disputa 
religiosa para a oposição entre a religião e a magia. Outro é o seu código, e, 
portanto, não lutam para proclamar o valor religioso da prática culturalmente 
diferenciada de uma forma de bem - aquilo através do que a verdade reli
giosa se traduz social e eticamente -, mas respondem a um combate santi
ficador com as forças malignas que deles se apossam de muitas maneiras, para 
exercer a prática feiticeira de .seu mal - aquilo através do que a magia ma
ligna traduz•se ética e socialmente, de modo inevitável. 

e evidente que uma diferenciação aparentemente apenas religiosa, que 
traça a demarcação entre a origem social do bem e a do mal e pretende esta
belecer graus e modos de legitimidade de posse e uso dos poderes do sagrado, 
obedece a uma lógica cultural de classe. 

Católicos eruditos defendem-se de acusações de ilegitimidade de protes
tantes históricos de extração calvinista, assim como dos pentecostais; católicos 
eruditos conservadores acusam seus companheiros de vanguarda de profana
rem profeticamente "a doutrina da Igreja", da mesma maneira que acusam 
agentes do catolicismo popular de profanarem de modo feiticeiro "a pureza 
da fé"; protestantes históricos acusam pentecostais de igreja e seita de have
rem mediocrizado popularmente a teoria e comercializado interesseiramente a 
prática dos princípios do evangelismo; pentecostais acusam protestantes his
tóricos de haverem perdido a força e o poder do Espírito Santo, ao mesmo 
tempo em que se acusam entre si e, principalmente aos missionários das 
"casas da bênção", de haverem profanado "como vendilhões do templo" a 
intenção salvífica do trabalho de conversão; católicos eruditos acusavam de 
modo intenso, no passado, e moderadamente, hoje, espíritas eruditos de ha
verem introduzido no Brasil pela primeira vez os erros de Alan Kardec. Mas 
todas estas acusações, que são o teor e a lógica do campo religioso brasileiro, 
evitam atribuir ao outro a identidade do poder e da intenção do mal. E o 
costume culturalmente brasileiro é que, antagônicas em seu campo e entre 
concorrentes de seu domínio, todas elas se unam para, de modo distante ou 
próximo, atribuírem aos sistemas de culto reconhecidos como do povo (do 
"povão", do "povinho", de uma "gente ignorante") e, pior, de sujeitos etni
camente inferiores (negros, mulatos, caboclos em maioria), não apenas a in-
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Tabela n. 2 

Grupo Origem genérica do mal 
religioso 

CATOLICISIIO 
Deus (como teste da fé do fiel) ERUDITO (C.E.) 
o Dem6nio e seus emisstírios (OFICIAL) 

Deus ou o Dem6nio 

CATOLICISIIO (como no C. E.) 
POPULAR (C.P.) almas de mortos._ vagantes, seres 

sub-naturats, enlldades dos cultos 
uafro" 

PROTESTAM-
Deus ou o Dem6nio (como no 

TISIIO C. E., mas com mais énfase sobre 
quest6es de fé) 

Deus ou o Dem6nio 
PENTECOSTA- (comonoC.E.) 
LI SilO todas as "formas maléficas" são 

identidades e efeitos do Dem6nio 

ESPIRITISIIO espfritos das trevas, espfritos 

KARDECISTA atrasados, "encostos" de espfritos 
de mortos {parentes etc.) 

CULTOS . orixtís, deidades e seres 

AFRo- sobrenaturais intermeditírios 

BRASILEIROS diversos tipos de espfritos 
m_aléficos 

Origem social do mal 

sobrenatural e éüca: ou é 
produzida por efeito de um agente 
sobrenatural direto, ou por 
pecados ou outras faltas do fiel 

sobrenatural ou éüca 
(como no C.E.) 
agentes católicos e especialmente 
mediúnicos maléficos 

sobrenatural ou éüca 
(como no C. E.) 
nenhuma possibilidade social de 
agenciamento do mal 

sobrenatural ou ética 
(como no C. E.) 
agentes maléficos do C.P., do 
espiritismo e especialmente dos 
cultos "afro" 

sobrenatural: os próprios espfritos 
por sua conta 
agentes espfritas maléficos ou de 
outros cultos de possessão 

sobrenatural: os próprios seres ou 
espfritos por sua conta 
outros centros de umbanda, a 
quimbanda, o candomblé, 
agentes domésticos 

Grupos e agentes preferen-
cialmente acusados 

ntío há acusaç6es especificas 
porque, fora exceç6es, ntío se 
reconhecem poderes terrenos 
sobre o mal 

macumbeiros, a umbanda, o 
candomblé; outros agentes 
domésücos do mal, pajelança etc. 
pessoas "invejosas" com poderes 

ntío há acusaç6es 
(como no C. E.) 

macumbeiros, umbanda, 
candomblé, pajelança, agentes 
pessoais idenüficados como a 
serviço do Dem6nio 

umbanda, quimbanda, candomblé 
agentes domésticos de possessão 
maléfica 

quimbanda, "a esquerda", 
feiticeiros domésticos maléficos 

Cura religiosa ou mágica do mal 

a conversáo éüca e/ou religiosa 
do sujeito; a fé, a oraçtío 
no limite, o exorcismo católico, a 
bénçtío dada por sacerdotes 
os sacramentos 

conversáo éüca e/ou religiosa 
do sujeito 
te, oraçtío, bénçtío 
recursos de cura mtígica católica 
recursos de agentes mediúnicos 
benéficos 

como no C. E., mas com muito 
mais énfase para a converstío e a 
transformaçtío ética do sujeito 
exorcismo, Mnçtío etc. 
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prolongada 
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tenção pessoal maléfica, mas uma especte de imersão cultural irremediável em 
tudo aquilo que, sagrado, situa-se abaixo da religião: a magia, a feitiçaria, 
o curandeirismo e seus derivados e equivalentes. 

Como outras, a acusação religiosa de feitiçaria é uma estratégia política 
de controle social do campo religioso. Pode ser também um artifício econô
mico. Dificilmente as "casas da bênção" se multiplicariam por todo o país, 
com a densidade em que isto acontece, se os seus agentes não tivessem di
fundido entre sujeitos do campo e da cidade, no Brasil, a idéia de um cres
cente e ativo poder do mal produzido especificamente nos "terreiros", "cen
tros" e "casas" de agentes de possessão contra os quais eles, "missionários 
enviados por Jesus Cristo com os poderes do Espírito Santo", vieram lutar. 

A acusação de feitiçaria observa, como afirmei, as regras sociais de defi
nição simbólica da lógica das relações de aliança, tolerância e conflito entre 
religiões e grupos religiosos. Hoje ela se restringe praticamente ao domínio 
social e culturalmente popular do universo religioso no Brasil. Como afirmei 
antes, pentecostais podem acusar a hierarquia católica de profanar a teologia 
da fé e usar indevidamente a sua prática; mas não a acusarão de praticar a 
feitiçaria. Tais acusações, antes comuns na história canônica da própria Igreja 
Católica, desceram hoje para o limbo dos pequenos combates com que os di
ferentes agentes populares dos interesses sociais do sagrado traçam os seus 
limites. Combates de culto e teoria que travam, para se apresentarem dignos 
e legítimos diante de si próprios, mas também para reclamarem dos dominan
tes seculares e religiosos de seu mundo sociais mais amplo ou seus direitos de 
existência legítima em seu próprio âmbito de cultura. Feiticeiros são os outros, 
logo, eles podem ser como nós. 

Gráfico n• 1 

catolicismo erudito 

' ' '\ 
' ' ' ~ 

cr> tolicismo popular 

~ 
' ' ' ' 'casas 

agentes domésticos / 
de possessão 
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Num pequeno gráfico (cf. Gráfico n. 1), simplifico as direções de acusa
ção de feitiçaria comuns entre os agentes convocados aqui ao festim, onde pu
dessem, com os símbolos dos poderes sagrados de que se reconhecem parte 
ou inimigos, estabelecer os seus limites entre a religião e a magia, isto é, 
entre o lugar do bem e o do mal. Traço com linhas pontilhadas as setas que 
indicam direções de acusação de feitiçaria, sem que isso seja relevante no 
sistema de crença de quem acusa . Traço com linhas cheias as setas que re
velam direções fortemente motivadas, ou seja, aquelas que provêm de siste
mas de culto que lidam e aceitam lidar com forças do bem e do mal. 

NOTAS 

1. Em dois estudos anteriores procuro discutir a questão de como, no interior de 
um mesmo campo cultural de expressão religiosa, ou seja , um lugar social onde o tra
balho de produção e reprodução de bens simbólicos realiza-se e se expressa através de 
1)1odos de saber e poder religiosos, diferentes grupos confessionais classificam os mortos 
humanos e estabelecem, na determinação dos limites de seu lugar de destino final ou 
provisório, o teor de suas relações com os humanos vivos. Ver: Os deuses do povo -
um estudo sobre a religião popular ( 1980) e Dançar pelo morto - uma dança votiva 
de camponeses de São Paulo. Este segundo estudo foi apresentado na Universidade de 
São Paulo durante o "II Seminário sobre a Morte e os Mortos na Sociedade Brasi
leira". Deverá ser incluído em livro a ser editado pela Editora Hucitec . 

2 . No mesmo livro, Os deuses do povo, estabeleço uma classificação por certo im
perfeita e incompleta das principais religiões e grupos confessionais no Brasil. Deixo 
de lado os múltiplos sistemas religiosos das sociedades tribais no país e as religiões e 
igrejas de grupos minoritários cuja presença demográfica e cultural não é tão intensa
mente significativa como a das religiões que considero. Reconheço inicialmente três 
grandes ramos: o catolicismo, o protestantismo e as religiões que, à falta de um nome 
melhor, chamei de mediúnicas. Mais discutível ainda foi a necessidade de associar a 
religião e a igreja à categoria de agentes e afiliados preferencialmente produtores de seu 

. trabalho religioso e/ou consumidores de seu capital simbólico. Isto conduziu-me inevi
tavelmente a uma oposição entre formas populares (dominadas) e formas eruditas (do
minantes) intermediadas, em alguns casos , por formas de mediação . Isto é o que per
mite o reconhecimento de um catolicismo popular e de um catolicismo oficial no Brasil. 
A respeito de tal oposição há uma discussão interminável. Prova disto é o próximo 
seminário do Grupo de Estudos de Catolicismo, do Instituto de Estudos da Religião 
(I SER) , que vai ser dedicado à análise da idéia de popular aplicada à religião. A clas
sificação feita em Os deuses do povo é a seguinte (cf. Tabela n. 3) , tomando o exem
plo da cidade de Itapira , no interior de São Paulo, onde realizei minha pesquisa de 
campo: 
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Tabela n. 3 

+Erudito 

Domlnlo 
Erudito 

Dom(nlo de 
lledlaçlo 

Domlnlo 
Popular 

Igreja Católica 
(dominante): 
N. Senhora da Penha 
Sáo Benedito 
Santo António 
Sáo Judas Ta deu 

Catolicismo Popular: 
agentes semiletrados e 
serviços estendidos 
<I burguesia 

Catolicismo Popular: 
agentes camponeses, 
negros i/eirados e 
serviços restritos a 
sujeitos subalternos 

+Popular 

Igreja Presbltertana 
Igreja Batista 

Adventistas do 79 dia 
Testemunhas de Jeovl 
Ass. de Deus (lplranga) 
Cong. Crlsll no Brasil 
Ass. de Deus (Bel4m) 
Ass. de Deus (Madureira) 
Cristo Pentecostal 
no Brasil 
Igreja do Senhor Jesus 

Igreja Pentecostal 
Independente 
O Som da Palavra 
Boas-Novas de Alegria 

O festim dos bruxos 

Unllo Esprrlta 
Nhamblquarli de Tupl; 
Centro Esp(rlta Perdlo, 
Amor e Caridade; 
Centro Esp(rlta 
Lulz Gonzaga 

"Centro de Umbanda 
do Gustavo" 
"Centro de Umbanda 
da Am611a" 
"Candombl4 da Guiomar" 
(Tenda de lansl) 

Terreiros de Saravli 
Agentes Aut6nomos 
de Possesslo 

3. Espero que não passe desapercebido ao leitor atento que simplifico muito, tanto 
minhas classificações quanto a análise que realizo aqui, de modo sumário. Tomemos 
um exemplo: "Catolicismo Popular" é uma expressão genérica e absolutamente usual 
nos estudos de sociologia e antropologia da religião no Brasil. f. expressão adotada ecle
siasticamente pela própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. No entanto, quan
tos modos variantes de produção de crenças e cultos há, social e regionalmente, em 
um país de tais dimensões? A partir de um estoque simbólico comum de princípios, 
preceitos e significados, camponeses de diferentes regiões, operários, moradores das flo
restas da Amazôn ia ou habitantes dos pampas, no Rio Grande do Sul, codificam formas 
variantes de realização de sua experiência cultural de recriação e vivência de um "ca
tolicismo popular". As diferenças aumentam e se constituem em artigos de fé e motivo 
de desavenças entre grupos cristãos não-católicos, que aqui, por economia de discurso, 
associo também genericamente ao protestantismo. Há diversidades teóricas e práticas 
tão grandes entre as testemunhas de Jeová, os adventistas do 7• dia e os presbiterianos 
quanto há entre eles e os católicos. O mesmo se passa no interior do domínio mediú
nico, a começar pela oposição radical, quanto à origem e quanto ao imaginário atual, 
entre o espiritismo kardecista e os cultos afro-brasileiros. Na verdade é preciso reco
nhecer que boa parte do trabalho dos agentes eclesiásticos de qualquer sistema religioso 
é gasta em um nunca interrompido processo ideológico de estabelecimento de alianças, 
aproximações, desavenças e oposições diante do que acreditam que pensam, crêem e 
realizam agentes de sistemas de seu próprio campo. Estabelecer a diferença no interior 
da semelhança é o que torna, do ponto de vista do agente de igreja ou seita confes-
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sional, le$Ítimo o seu próprio trabalho. Ele é legítimo porque participa de um con
senso comum de saberes, crenças e princípios de ethos e ética, como o do cristianismo, 
por exemplo. Mas ele é específica e exemplarmente legítimo porque, semelhante a todos, 
é diferente de cada um. Se a participação consensual funda a condição de credibilidade 
("nós também somos cristãos", dirão os espíritas e mesmo muitos umbandistas contra 
acusações católicas e protestantes), a diferença proclamada estabelece a realização plena 
de tal credibilidade através da existência de "uma única" ou "a mais" legítima expres
são do "ser cristão" ("mas só a nossa religião é verdadeira", "mas só a nossa não se 
afasta da Bíblia", "mas só a nossa tem os sinais do poder de Deus"). 

4. Este pode ser o momento adequado para apenas lembrar uma diferença impor
tante. Catolicismo Popular ("rústico", "romanizado" etc.) traduz sistemas de crença e 
culto de apropriação dos diferentes segmentos de sujeitos, grupos e comunidades das 
classes populares. Igreja Popular refere-se à experiência de realização da própria Igreja 
Católica e, por isso, do cristianismo, segundo os seus teólogos e praticantes, como um 
compromisso religioso e, portanto, pastoral e político entre tal Igreja e o "povo opri
mido", síntese que constitui agora - e não em um futuro escatológico apenas - o 
"povo de Deus". No Brasil "catolicismo popular" aparece em estudos como Catolicismo 
Populàr no Brasil, de Gunter Paulo Suss (1979), Sacerdotes de Viola, de Carlos Rodri
gues Brandão ( 1981), e "Catolicismo Popular", publicado na Revista Eclesiástica Bra
sileira, 36 (14), 1976. Um estudo excelente sobre as relações entre a religião domi
nante e o catolicismo das classes populares no país foi publicado pela Editora Vozes: 
Religião e dominação de classes - gênese, estrutura e função do catolicismo romani
zado no Brasil, de Pedro Ribei ro de Oliveira. Ao fazerem juntos a apresentação de um 
livro a respeito, Frei Leonardo Boff e Virgil Elizondo iniciam da seguinte maneira: 

"A assim chamada Igreja Popular tornou-se nos últimos tempos um pomo de dis
córdia. Para muitos é sinal de esperança por representar a Igreja no meio dos 
pobres, para outros causa de temor pelo risco de divisão na comunidade eclesial". 
(p. 3-6). 
Temor justificado. O livro (na verdade a edição em livro do n. 196 da Revista 

Conci/ium) editado chama-se: Em favor da Igreja Popular - povo de Deus no meio 
dos pobres ( 1984). Entre teólogos e sacerdotes católicos em maioria, e também protes
tantes, está um bispo, D. Aloísio Lorscheider, que foi secretário-geral da CNBB e pre
sidente do CELAM. Poucos meses antes, outro bispo brasileiro, D. Boaventura Klop
penburg, publicou um conjunto de ataques à Igreja Popular: Contra a Igreja Popu
lar (1984). 

5. Fora meu estudo já citado, Dançar pelo Morto, remeto o leitor ao capítulo 2 
de Sacerdotes de Viola, onde, em O Ciclo de São Gonçalo, retomo aspectos das rela
ções de serviço entre parentes vivos e mortos no interior de um rito de salvação de 
almas que se realiza como uma dança camponesa. Para um estudo sobre a mesma 
dança no contexto do catolicismo popular do Nordeste do Brasil, o trabalho de Beatriz 
Góis Dantas deve ser consultado : Dança de São Gonçalo, Rio de Janeiro, CDFB/ 
FUNARTE, 1976 (Cadernos de Folclore, n. 9). 

6. "Trabalhar na Caridade" é, para o espírita militante, médium ou não, tanto a 
ação benéfica de expressão religiosa feita através de espíritos benéficos, ou para ajudar 
espíritos de mortos em sua trajetória, quanto é o trabalho de assistência social. Assim, 
que a ninguém cause espanto o saber que proporcionalmente os espíritas possuem por 
todo o país mais obras sociais, entre hospitais psiquiátricos, escolas gratuitas ou de 
baixo preço, asilos e orfanatos, do que os próprios católicos. 'Sobre o assunto é opor
tuna a consulta a: Católicos, protestantes e espíritas, escrito pelo sociólogo Cândido Pro
cópia Ferreira de C amargo (1 976). Um recente livro analisa antropologicamente a co
dificação da doutrina espírita: O mundo invisível - cosmologia, 'sistema ritual e noção 
de pessoa no espiritismo, escrito por Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti (1983). 

7. Produto do trabalho missionário de estrangeiros, as duas grandes 'Igrejas Pen
tecostais de expressão nacional no Brasil são a Assembléia de Deus e a Congregação 
Cristã no Brasil. A primeira foi fundada na década de 20 por missionários suecos ins-
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talados inicialmente em Belém do Pará,. Está hoje dividida em três ministérios, que 
entre si oscilam entre a tolerância e a hostilidade não confessada . A segunda foi fun
dada pouco depois por uma família de migrantes italianos, inicialmente instalados no 
Paraná e em São Paulo. Indivisa, ela é acusada com muita freqüência pelos outros 
ramos pentecostais como "uma igreja separada", "que não quer saber dos outros ir
mãos". Sobre o pentecostalismo no Brasil, ver: Religião e classes populares, de Fran
cisco Cartaxo Rolim (1980), A experiência da Salvação, de Beatriz Muniz de Souza 
(1969), O refúgio das massas, de Christian Lallive D'Epinay (1970). Por outro lado, 
para que não se imagine que no Brasil religiões com vertentes de crença e culto po
pulares são apenas o catolicismo, o pentecostalismo e os sistemas afro-brasileiros, ver: 
Religiosidade popular luterana, de André Droogers ( 1984). 

8 . Que tipos de problemas são levados pelos fiéis ou sofredores a diferentes agên
cias de religião e cura mágica? Um artigo escrito por dois antropólogos ingleses com 
expenencia no Brasil é até hoje citado a respei to. Neles os autores procuram classi
ficar tipos de aflição e analisam maneiras como a Umbanda e o pentecostalismo, apa
i'entemente opostos, buscam ser respostas não muito desiguais aos mesmos problemas. 
"Duas Respostas à Aflição - Umbanda e Pentecostalismo", Peter Henry Fry e Gary 
Howe (1975) . 

9 . A proliferação das "casas da bênção", que concorrem agora com as igrejas pen
tecostais pelo controle de um capital religioso cujo código atrai um número sempre 
grande de novos afiliados populares, corresponde sem dúvida alguma a uma mercanti
lização desta área de fronteira do domínio confessional evangélico. Ela acompanha tam
bém uma tendência de manipulação religiosa crescente nas culturas populares, sobretudo 
urbanas, no Brasil , que faz com que, possuindo ou não uma religião de escolha, as 
pessoas se reconheçam legitimamente autorizadas a recorrerem a diferentes tipos de 
ajudas e soluções religiosas ou mágicas, buscadas junto a diversos sistemas agenciados 
de culto, dos curandeiros católicos aos centros de Umbanda, das procissões a Nossa 
Senhora de Aparecida até a freqüência esporádica a "casas da bênção". Ver sobre o 
assunto: " f.glises , sectes et agences - aspects d'un ecumenisme pupulaire", de Duglas 
Teixeira Monteiro (1977). 

10. Não confundir estas recentíssimas "missões católicas" com as experiências an
teriores e ainda vigentes da Igreja Católica Apostólica Romana. Tais "missões", reali
zadas por agentes que se identificam como católicos e milagreiras mas não subordina
dos ao controle da hierarquia da Igreja Católica Apostólica Romana, tiveram inclu
sive seus agentes impedidos, em Minas Gerais, de dar prosseguimento aos seus cultos, 
de crescimento geométrico em termos de afluência popular, devido à interdição jurídica, 
a pedido da hierarquia católica romana. Recentemente, um desses padres, por IniCia
tiva própria, espalhou outdoors pela cidade de Campinas, onde resido, e fez-se anun
ciar em programas de rádio e anúncios de televisão. 

11 . "Conte a sua bênção, irmã!" é a fórmula padrão com que um agente de cura 
divina sugere a alguém, que se reconhece milagrosamente curado, que narre o seu caso 
exemplar em um programa de rádio. A pessoa então descreve o malefício que sofria, 
a ineficiência do tratamento médico, psiquiátrico etc., a decepção dela com tentativas 
de cura em outras agências religiosas (principalmente as de Umbanda) e, finalmente, a 
cura miraculosamente obtida na "casa da bênção", em cujo programa radiofônico de
pois se apresenta, dando o nome e o endereço. 

12. Em um estudo realizado na cidade de Monte Mor, em São Paulo, procurei es· 
tabelecer a maneira como as diferentes denominações confessionais definiam as suas 
relações umas com as outras. Creio que poderia ser útil reproduzir aqui um de seus 
esquemas (cf. Tabela n. 4). Ver: "O Número dos Eleitos - os salvos se contam e se 
explicam", em Memória do Sagrado, de Carlos Brandão (1985), p. 124. 
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Tabela n. 4 

Relaç6es Batislas + Presbiterianos Relaç6es Católicos X Pentecostais 
Protestantes X Pentecostais 

de aliança Presbiterianos + Luteranos de conCOII'ência Espfritas X Pentecostais 

Relaç6es 
Batistas - Luteranos Relaç6es Catolicismo Erudito 
Católicos - Luteranos 

de tolerlncia Católicos - Presbiterianos de controle Catolicismo Popular 

13. Refiro-me a Os deuses do povo (1980) e Memória do Sagrado (1985), já ci
tados aqui. Devo esclarecer que os três primeiros capítu los de meu estudo sobre o 
campo religioso de Itapira, no Interior de São Paulo, não foram publicados original
mente em Os deuses do povo. Vieram a constituir Cadernos do /SER, 1, e recente
mente foram incorporados no livro Memória do Sagrado. 

14. Como sempre, também aqui há variações históricas fundamentais. Nos fins do 
século passado e especialmente nos primeiros 30 anos do presente século, houve cons
tantes e ferrenhos combates políticos, teológicos e, não raro, policiais, entre a Igreja 
Católica e as religiões e igrejas protestantes, assim como os primeiros grupos espíritas. 
Hoje, há ecumenicamente uma aproximação entre católicos e alguns grupos evangélicos, 
e mestno entre católicos e espíritas eruditos . 

Do mesmo modo, com freqüência , no passado a Igreja Católica desqualificava tanto 
o espiritismo quanto - e principalmente - todos os cultos de origem afro-brasileira 
como formas profanadoras não só do catolicismo, mas também da religião. Hoje em 
dia, apenas setores muito conservadores seriam capazes de atribuírem a qualquer siste
ma de culto mediúnico o qualificativo de " pura feitiçaria". Ao contrário, fala-se com 
freqüência em "religiões dos negros", " religiões dos oprimidos" e assim por diante. A 
própria CNBB realiza estudos e pesquisas sobre os cultos afro-brasileiros, onde o teor 
da discussão é muito diferente dos do passado. Não são poucos os padres mais avan
çados, sobretudo quando identificados com causas e movimentos populares, que de
fendem no Brasi l o pleno direito de os negros e outros grupos étnicos possuírem as 
suas formas próprias de culto. Alguns chegam a defender um soerguimento do Can
domblé como uma religião legitimamente brasileira . Eles participam da prática e da 
teoria de miss ionários e leigos que, trabalhando com povos indígenas, defendem os 
princípios de uma Teologia da Encarnação que prescreve o respeito inconteste aos va
lores de cultura e aos sis temas de culto de cada nação , tribo ou aldeia indígena. Criado 
dentro da própria CNBB, o Conse lho Missionário Indigenista é um dos porta-vozes de 
tais princípios teológicos e pastorais . 

15. É muito difícil estabelecer relações simples porque a multiplicidade de siste
mas e de variantes é intensa. Por outro lado, não havendo uma centralização unifor
mizadora da doutrina de possessão, também não há uma uniformidade de acusações e 
form ulação da fronteira entre a identidade m~gica e a religiosa. Um exemplo tirado de 
meus estudos de campo : alguns agentes e praticantes das várias modalidades de Um
banda ou de Saravá reconhecem no Candomblé uma expressão de religião afro-brasi
leira "mais pura" e " mais forte". "Eles lidam só com os orixás", dizem alguns, valo
rizando a teoria e a prática do Candomblé. Já outros reconhecem justamente no Can
domblé (e eventualmente em outras modalidades tidas como originalmente mais negras 
e africanas de cultos de possessão) formas "atrasadas" e, portanto, mais próximas da 
feitiçaria do que a Umbanda, que seria, então, uma religião " branqueada" e purifica
dora da prática da possessão. 
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Resenha 

BROWN, Diana 

Umbanda: religião e política no Brasil urbano. Michig&:t 
UMI Research Press, 1986, 256 p. 

POLITICA E PATRONAGEM NA UMBANDA 

O livro Umbanda: Religion and Politics in Urban Brazil (UMI Research 
Press, Studies in cultural anthropology, 1986) é a versão ampliada e amadu
recida da tese de PhD "Umbanda: Politics of an urban religious movement", 
de .1974. 1 ~ um trabalho de peso, e, ,no conjunto da bibliografia sobre as re
ligiões afro-brasileiras, constitui o estudo mais amplo dessa forma religiosa 
específica disponível até o momento. 

A abordagem do sistema religioso como uma arena da relação interclas
·ses, e do ponto de vista de seu significado político na sociedade brasileira, 

I. A autora reserva para um epílogo considerações, críticas e uma avaliação da bibliografia publicada 
sobre o assunto depois de 1974. Nele indicam-se lacunas, sugerem-se direções possíveis de pesquisa 
na área, e algumas posições assumidas nos capítulos anteriores são matizadas. O epílogo é entre
tanto expressamente exterior ao corpo do trabalho propriamente dito. Assim, malgrado seu grande 
interesse , optei por não incluí-lo no corpo da resenha empreendida. 
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define os contornos de um vasto espectro de questões. A análise percorre um 
período histórico de 40 anos, de 1~30 a 1970, ao longo do qual a Umbanda 
se transforma, de seita local, em religião de abrangência nacional. Dados, bi
bliografia e fontes, tenazmente levantados, permeiam todo o livro. 

A relação entre cosmologia e práticas rituais, de um lado, e processos 
sociais mais abrangentes, de outro, com nítida primazia do segundo sobre o 
primeiro termo, fornece o solo básico da discussão, que se desenrola, a meu 
ver, em dois níveis. 

Um primeiro diz respeito ao papel dos setores médios na formação e na 
história da Umbanda. No contexto dessa temática, a autora empreende a aná
lise de uma tendência dentro de um movimento religioso, uma rede de agen
tes e centros que se autodefinem como praticantes da "Umbanda Pura" ou 
"Branca", e que constitui o núcleo central da pesquisa de campo. 

Um segundo refere-se à análise da Umbanda como um todo, isto é, como 
uma religião que se estrutura em termos simbólicos e organizacionais no idio
ma da patronagem, emergindo como uma das fontes possíveis de formação 
de clientelas políticas no Brasil urbano. 

Os dois níveis evidentemente articulam-se em vários pontos: o interesse 
em contrastar a Umbanda Pura com outras variantes umbandistas termina fre
qüentemente por problematizar o conjunto da religião; uma das teses do livro 
é a da influência por essa variante sobre a Umbanda em geral. A constatação 
da heterogeneidade na composição social da Umbanda, por sua vez, faz, em 
determinado plano, a mediação entre o religioso e o social, abrindo o caminho 
para a interpretação da Umbanda como expressão das relações de patronagem. 

A descrição do início da trajetória de campo é, sob esse aspecto, expres
siva: partindo da premissa de que a Umbanda era uma religião das classes 
inferiores que evoluíam no Brasil no sentido de maiores níveis de autonomia 
e solidariedade (Willems, 1966), Brown escolheu como área de pesquisa uma 
favela na Zona Norte do Rio de Janeiro. A autora comenta a respeito: "Sur
preendi-me, ao final de minha primeira semana de pesquisa na favela, via
jando para um bairro distante e caracteristicamente de setores médios, com 
o objetivo de entrevistar um general aposentado que era o presidente de uma 
importante federação de Umbanda à qual vários centros da favela pertenciam 
e à qual eles, por sua vez, me haviam encaminhado" (p. 9). O episódio des
crito é a imagem empírica da interpretação proposta: a visão da Umbanda 
como um esforço importante, embora não inteiramente bem-sucedido, de se
tores da classe média branca, datado da década de 20, de exercer dominação 
cultural e política sobre uma religião de um setor inferior, redefinindo a 
identidade cultural afro-brasileira e tendendo a reproduzir a dominação de 
classe (p. 9-10). 

As contribuições fundamentais do livro alinham-se nos dois níveis men
cionados. As idéias que seguem organizam-se assim em torno deles. Examino 
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em um primeiro momento as questões decorrentes da discussão mais espe
cífica da participação dos setores médios na Umbanda, e, por esta via, a aná
lise da cosmologia espiritual da Umbanda pura. Num segundo momento, fo
calizo aquelas oriundas da interpretação mais geral da Umbanda como ex
pres,são simbólica da patronagem política urbana. 

I 

A Umbanda representa, segundo Diana Brown, uma forma mediadora 
entre Kardecismo e Macumba, seus dois progenitores. 2 O Kardecismo, com 
sua composição social básica de setores médios, prepara o terreno para a fu
tura expansão da Umbanda, significando a aceitação, nesse meio, da comu
nicação e possessão espirituais, e fornecendo-lhe não apenas elementos bási
cos de seu arcabouço cosmológico (como as noções de reencarnação, evolução, 
caridade) como também os "dissidentes", "fundadores" da nova religião. A 
caridade no Kardecismo ocorre contudo de modo a manter na prática religio
sa as fronteiras de classe, opondo-se a uma participação popular em larga 
escala e ao sincretismo, resistindo a seu potencial de religião multiclassista. A 
Umbanda, respondendo às tendências sincréticas e recrutando membros pela 
caridade, parte do ponto em que o Kardecismo pára. 

A Macumba é um progenitor mais problemático, pois, como bem o assi
nala a autora, falta ao termo qualquer referente claramente estabelecido (p. 
25-26). Da descrição de 1904 de João do Rio (a próxima descrição viria so
mente com Artur Ramos, em 1934), Brown extrai duas observações interes
santes. A partir do registro de um ponto (João do Rio, 1951) cantado em 
português e tendo por tema o cotidiano, ressalta a distância entre a Macumba 
e as formas religiosas afro mais ortodoxas. Com base no registro da procura 
das camadas superiores aos feiticeiros cariocas, assinala.Jse a capacidade da 
crença em transcender fronteiras de classe. 

No contexto do "fluxo contínuo de semelhantes religiões sincréticas afro
brasileiras" (p. 36), a autora enfoca, na década de 20 (1920), o momento 
em que um grupo de kardecistas dos setores médios se volta para as religiões 
"afro" , criando uma forma religiosa denominada por eles "Umbanda Pura" 
ou "Branca". A história da Umbanda é vista como sendo, em certo grau, "a 
história do crescente desejo e habilidade dos membros de setores médios em 
desenvolver veículos para expressão e realização de seus próprios interesses 
e identidade'' (p. 201) . 

Ao contrário do que essa formulação poderia sugerir, há uma clara cons
ciência do caráter heterodoxo da Umbanda por parte da autora. A tensão 
existente entre a descrição e a interpretação de uma forma específica (apesar 
de influente) da Umbanda e a descrição e interpretação do quadro religioso 

2 . Cabe ressaltar que outros autores incluem o Candomblé nessa paternidade. Ver, por exemplo, Car
neiro, 1978. 
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mais amplo gera todavia um certo descompasso ao longo do livro. Em alguns 
momentos, a idéia central da " fundação da Umbanda" , por exemplo, é niti
damente relativizada pela autora, que a vê como mito de uma determinada 
rede de umbandistas (cf. p. 38). Em outros momentos, perdem-se de vista 
as nuanças e mediações, tal como na formulação das conclusões: "A Um
banda, tal como a interpretei aqui, começou como um movimento cismático 
entre kardecistas de setores médios, que transformaram o movimento afro-bra
sileiro ( ... ) " (p. 195). A autora não se esquiva, entretanto, às inúmeras in
dagações decorrentes da tensão acima referida, produzindo explorações inte
ressantes . 

Brown não empreende propriamente uma análise da construção e opera
ção do sistema simbólico da Umbanda Pura dentro de determinada rede social. 
O objetivo é antes o de mostrar, através de elementos e leituras da cosmo
logia e prática ritual dessa forma religiosa, o seu "processo de codificação", 
ou seja, como uma postura ideológica (governada por interesses e valores de 
classe) se traduz no plano religioso. 

Uma primeira visão da Umbanda Pura, expressa por intelectuais umban
distas, alinha ordenadamente, abaixo de Deus, os orixás, com suas legiões , 
sublegiões e falanges. Uma visão distinta deriva do exame da prática ritual, 
conferindo destaque às entidades Caboclos e Pretos-Velhos, enfatizando uma 
troca pessoal de patronagem entre espíritos e homens. Os Pretos-Velhos re
presentam a transcendência das várias formas de sofrimento (escravidão, opres
são, doença); os Caboclos - a outra face do Brasil, os que nunca experi
mentaram a escravidão -, a juventude, o vigor, a saúde. Ressaltando a fle
xibilidade da cosmologia que propicia a identificação de diferentes setor-es e 
as infindáveis possibilidades de combinação, a marginalização ritual dos orixás 
e exus efetivada nessa segunda versão na Umbanda Pura representa o triunfo 
da aculturação, a transformação de identidade africana na de domesticado. 3 

Essa ênfase e a consulta entendida como caridade sem retribuição financeira 
constituem traços característicos da Umbanda Pura. 

Essa forma ritual e cosmológica particular tem, portanto, como correlato 
ou causa, uma posição ideológica rejeitadora da origem e herança africana 
sintetizada no termo "quimbanda", visto como exploração e feiti çaria. Outras 
posições podem ser distinguidas. 

A Umbanda africanizada, que afirma os laços negados pela Umbanda 
Pura, emerge publicamente por volta de 1950, diferenciando-se em termos re
ligiosos pela ênfase na dança, tambores e canto, e na possessão por espíritos 
ocorrendo prioritariamente por orixás africanos. A posição nacionalista , que 
não parece corresponder a nenhuma forma ritual em especial, vê a Umbanda 
como metáfora da fusão das três raças na formação da nação. Surgida a partir 
de 1940, esta atitude mais flexível representa, na visão da autora, uma con-

3. Para versões diversas dessa interpretação , ver Bastide, 1971; Ortiz , 1978; Luz & Lapassade, 1972. 
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temporização diante do dilema dos setores médios relativos aos laços com a 
Africa. 

A discussão específica da heterogeneidade ritual aproxima-se da formu
lação do continuum medi único de Camargo ( 1961) , distinguindo dois pólos 
mais ou menos "africanizados", dos quais os diferentes centros se aproximam 
mais ou menos. No mapa religioso traçado, há contudo um ponto turvo no 
lado das variantes de orientação "africana" indicado sob a rubrica "quim
banda". O termo é por vezes apresentado como uma categoria de acusação 
do discurso da Umbanda Pura (p. 197). Em outros momentos, porém, ganha 
um estudo de realidade que revela a incorporação acrítica por parte da autora 
dos preconceitos de seus informantes, tal como na seguinte conclusão da des
crição de uma cerimônia da quimbanda (p. 90-91) : "Aqui estava a quintes
sência de todas as atividades mais temidas e desprezadas pelos umbandistas: 
a gozação aberta da moralidade bem como os rituais bárbaros e 'primitivos' 
- sacrifícios animais, ingestão de sangue ( ... ) "; ou ainda em outra discus
são: "Esse perfil do chefe de Umbanda, ao focalizar a Umbanda Pura, negli
gencia outras formas de Umbanda, em particular a Quimbanda, que aceita e 
mesmo advoga a exploração dos clientes por parte de seus chefes. O poder 
nesses casos pode ser tomado como basicamente amoral, e taxas elevadas como 
uma norma aceita ( ... ) " (p. 177) . 

No que tange à discussão da Umbanda Pura, a autora interpreta as duas 
visões mencionadas como articulando "a contradição básica da realidade social 
brasileira entre o esforço consciente de modernizar e burocratizar a economia 
política e o fato de que ela opera com base na patronagem". 4 Essa dimensão 
da interpretação se espraiará, como veremos, para a Umbanda como um todo. 
Ela não esgota, contudo, o potencial de metaforizar da Umbanda, que, no 
panorama de sua heterogeneidade, vai tomando a forma de um camaleão, 
emergindo como um dispositivo capaz de simbolizar aparentemente tudo: 
"Umbanda Pura codifica a moralidade, a propriedade e os valores dos ·setores 
médios brasileiros e a sua ideologia racial de um Brasil embranquecido. Ela 
sustenta o poder legítimo das principais instituições brasileiras: o Estado, a 
Igreja e a família. Os terreiros afro-brasileiros foram associados tanto à iden
tidade étnica africana como à articulação de antagonismos de classe, e eles 
retêm sua potencialidade de oposição aos valores de classe e raciais dos se
tores médios da sociedade brasileira tal como representados e codificados na 
Umbanda Pura. A Quimbanda e os Exus estabelecem uma oposição mais 
fundamental com relação à Umbanda Pura, aquela entre indivíduo e socie
dade ( ... ) " (p. 92) . 

4. Para uma interpretação que guarda pontos de contato com essa, ver Fry, 1982. 
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·II 

A interpretação da Umbanda como patronagem surge assim num primei
ro nível associada à presença dos setores médios da Umbanda Pura, suge• 
rindo uma correlação entre Umbanda Pura/presença dos setores médios (isto 
é, heterogeneidade na composição social) /patronagem. Não é, entretanto, esse 
o caso. 

Os centros de Umbanda podem ser homogêneos ou heterogêneos em sua 
composição social. Embora estes últimos se destaquem na Umbanda Pura, 
não constituem, segundo a autora, sua. forma típica, espalhando-se pelas outras 
variantes (p. 1 12). Essa heterogeneidade seria o resultado "de princípios 
mais amplos e gerais de afiliação aos centros operantes em todas as formas 
de Umbanda. Estes parecem refletir fatores de classe envolvidos em e'scolhas 
individuais de participação nos centros e relacionar-se às formas pragmáticas 
e instrumentais da Umbanda e à sua natureza mais individualista do que co
letiva como religião". Ela obedece, contudo, a um padrão: indivíduos de qual
quer nível serão atraídos por centros de seus pares, e indivíduos dos setores 
inferiores podem ser atraídos por centros afluentes de classe média (o deter
minante na definição do centro é a posição social do pai-de-santo). Isto sig
nifica que indivíduos de setores médios não se vincularão a centros de seto
res inferiores. Assim, não existe centro de Umbanda Pura liderado pelas ou 
pertencentes exclusivamente às camadas inferiores. Existem, no entanto, cen
tros de orientação africana com liderança e participação de setores médios. 

Há aqui uma inconsistência na argumentação da autora. Brown usa pre
ferencialmente o termo setores na caracterização de composição social, ope
rando basicamente com a distinção entre trabalho manual (setores inferiores) 
e não-manual (setores médios), ciente de que não se trata de classes (grupos 
com coesão ideológica e social) . A Umbanda Pura, fundada por membros de 
setores médios, é vista entretanto como expressando "valores e interesses de 
classe" (p. 1 97). O fator classe, ou inserção social em sentido mais amplo, 
emerge em determinados momentos claramente como variável causal na inter
pretação do significado de uma forma religiosa particular. A formulação não 
atende, contudo, às exigências da argumentação, pois a Umbanda de orien
tação africana conta também com a participação e mesmo liderança de setores 
médios. A análise lucraria se adotasse metodologicamente uma visão mais 
complexa dos chamados setores médios. 5 A utilização de outras variáveis 
(trajetória de vida, rede <Social e de parentesco, entre outras) talvez permi
tisse a caracterização de segmentos diferenciados nessa camada social, e con
seqüentemente mais precisão na atribuição de significados às diferentes vari
antes da Umbanda. 

Num outro plano, contudo, o fato de centros de orientação diversa serem 
heterogêneos em sua composição social vem reforçar a argumentação da per
meabilidade da Umbanda como um todo ao idioma da patronagem. 

5 . Ver a esse respeito Velho, 1973 , e Sal em, 1985. 
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A autora distingue dois sentidos de patronagem: o antropológico, que 
designa a relação informal e assimétrica entre indivíduos; e o da ciência po
lítica, referindo-se a sistemas políticos de tipo clientelístico, caracterizado pela 
ampla distribuição de empregos e favores por parte da burocracia estatal em 
troca de apoio político e eleitoral. No Brasil, cuja máquina administrativa 
estatal se expande dessa segunda maneira a partir de 1930, os dois tipos de 
relação dominam. A Umbanda adotou, portanto, a forma de relação dominante 
no ambiente secular urbano. 

A patronagem caracteriza a Umbanda em três níveis: 

19) No plano cosmológico e ritual, a Umbanda se constitui em "uma 
vasta rede de patronagem divina ligando patrões e intermediários espirituais 
aos clientes humanos que formam a sua base", estabelecendo ritualmente uma 
troca entre conselhos e cura de um lado, homenagens e obrigações de outro. 
Essa linguagem simbólica espelha a patronagem especificamente urbana, con
trastada pela autora com a patronagem rural tradicional, que encontra seu 
veículo de expressão no catolicismo popular. A limitação em número dos 
santos, a incerteza no atendimento aos pedidos e as ocasiões rituais de con
tato mais limitados no caso deste último opõem-se ao número infinito de in
termediários (representados pelos Caboclos e Pretos-Velhos) ansiosos em aju
dar os humanos e à abundância das ocasiões de contato entre homens e es
píritos propiciada pelas consultas e possessões na Umbanda. Estes últimos 
traços seriam a tradução da densidade e complexidade dos sistemas de patro
nagem urbana, caracterizando a Umbanda como um de seus suportes com
portamental e ideológico. 

29 ) No plano dos centros: os centros são unidades freqüentemente au
tônomas, dominadas pela figura do líder. O controle do sobrenatural lhe 
confere autoridade; o controle de informações oriundo do caráter instrumen
tal da Umbanda é outra fonte de poder. As relações pai-de-santo/membros 
são assim sempre fortemente desiguais. Se a esta desigualdade no plano do 
status religioso se sobrepuser a desigualdade econômica, o potencial latente 
de estabelecimento de relações de patronagem se atualiza na prestação de 
ajuda material por parte do líder em troca de fidelidade e dedicação por 
parte do membro. Nesse plano individual, Brown ressalta a pequena propor
ção de efetivação de laços de patronagem e o fato de essa relação iluminar 
apenas um tipo de troca possível entre outros. Assim, embora todos os centros 
possuam uma "estrutura do tipo patronagem", a atualização das relações de 
patronagem, com as ressalv(ls feitas, limita-se aos centros heterogêneos. A pas
sagem dessa influência natural exercida pelo chefe para uma influência no 
comportamento político requer apenas duas condições: a existência de um 
político ávido por clientelas e de um pai-de-santo interessado em tornar-se 
cabo eleitoral, isto é, um participante informal no processo político formal. 
Neste ponto, passamos à questão do envolvimento político da Umbanda pro
priamente dito, onde as federações ocupam um lugar central. 
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39 ) O processo de envolvimento político da Umbanda corre paralelo à 
sua expansão, e é examinado pela autora da perspectiva da Umbanda Pura. 
O intenso nacionalismo do período de Vargas fornece um estímulo aos temas 
igualmente nacionalistas da Umbanda; a repressão que perdurou no período 
favorece o movimento associativo. A criação de federações nesse contexto é 
vista pela autora como representando um esforço dos setores médios de or
ganizar e cooptar centros até então pertencentes aos setores inferiores. Esse 
esforço tem como origem não só a preocupação com a uniformização ritual e 
doutrinária da Umbanda como a percepção da potencialidade dos centros 
como clientelas políticas. 

A extensão da influência das federações constitui, todavia, como assinala 
a autora, questão complicada (p. 153), pois, muito embora essa influência se 
espraie via políticos e meios de comunicação de massa, a maioria dos centros 
permanece autônoma, e, sobretudo, as federações representam interpretações 
diversas do ritual e diferentes setores sociais . Assinalando essas limitações, a 
análise prossegue destacando a coalizão das cinco federações existentes em 
1956. Essa união engloba federações de orientação africana, significando, se
gundo a autora, o reconhecimento por parte dos líderes dos setores médios 
(Umbanda Pura) do potencial de apoio dos terreiros "afro", e correspondendo 
à adoção de uma perspectiva mais heterodoxa por parte dos defensores da 
Umbanda Pura. 6 

Ao longo de todo o período, a Umbanda funciona como um grupo de 
interesse . Seus candidatos evitam uma discussão de ideologia política e de 
filiação partidária, enfatizando os temas do nacionalismo e a liberdade reli
giosa. Esse tipo de atuação teria sido favorecido pelo clima político de cen
sura e repressão à discussão política e ideológica instaurada a partir do golpe 
militar de 1964. 

E, finalmente, a forma política da patronagem independe da desigual
dade econômica, atravessando portanto centros homogêneos e heterogêneos. 
Brown afirma, entretanto, ter a impressão de que pais-de-santo de setores in
feriores tornam-se mais freqüentemente cabos eleitorais em parte em função 
da procura dos políticos por votos das camadas inferiores, em parte pelo ca
ráter mais atrativo da obtenção de favores por parte desses pais-de-santo (p. 
179-180). 

Contrariamente às hipóteses de Willems (1966) e C amargo (1961) , que 
viam a Umbanda como um meio de adaptação do migrante rural ao meio 
urbano, na visão de Brown a Umbanda aparece como religião essencialmente 
urbana, significando antes um indicador de socialização. Também contraria
mente às interpretações de Willems ( op. cit.) e Bastide (1971) , a Umbanda 
emerge como uma religião basicamente conservadora e multiclassista enquan
to produto dos interesses e valores dos setores médios. 

6 . Brown não explora em detalhe quais as razões dos centros de orientação africana nesse movi
mento, especulando em favor da obtenção de legitimidade e vantagens políticas . 
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O livro demonstra inquestionavelmente a vitalidade de uma religião cen
trada na possessão por espíritos, com vínculos com o passado escravista no 
Brasil urbano contemporâneo. Na análise empreendida, a urbanização e o cli
entelismo pessoal e político urbanos emergem não simplesmente como cenário, 
mas como razão de ser da Umbanda, que constitui a tradução simbólioa 
dessas realidades seculares. Sob outro ponto de vista, conferindo um pouco 
mais de autonomia ao plano simbólico, a Umbanda emerge também, em seu 
caráter instrumental, em sua heterodoxia e ecletismo, como um sistema extra
ordinariamente permeável às pressões e contingências de seu meio ambiente, 
capaz de veicular inúmeros significados. 

O mito da "fundação" da Umbanda Pura por parte de uma rede social 
de indivídups dos setores médios e os contornos que definem essa variante 
religiosa, bem como seu processo de desenvolvimento, parecem-me efetivamen
te esclarecer, como o quer a autora, as "formas, dimensões e status contem
porâneos [da Umbanda] na sociedade brasileira" (p. 196). O papel dos seg
mentos de camadas médias nessa história é certamente importante, e o livro 
de Brown lhes dá um luga~ ao sol. O problema reside a meu ver na incorpo
ração pela interpretação proposta da versão do grupo estudado sobre si mes
mo. 'um dos efeitos produzidos na análise é o papel eminentemente passivo 
atribuído aos "setores inferiores" e aos "centros de orientação africana". Re
conhecendo implicitamente a causa, a autora é, aliás, a primeira a apontar 
esse efeito, em seu epílogo: "Meu próprio trabalho deu pouca ênfase ao sig
nificado da participação dos setores baixos"; e ainda: "tenho achado em 
outras palavras que pode ter havido mais divergência do modelo dos setores 
médios que focalizei do que admiti na época" (p. 205) . 

Em suma, é difícil aceitar um "dono" desse enredo multifacetado. Os 
"dissidentes" kardecistas, e os setores médios de modo mais amplo, parecem
me ser uma entre outras fontes de movimento e pressão na constmção de 
um sistema religioso extremamente complexo não apenas em sua heterodoxia 
como no processo de interação entre grupos sociais que o constitui. 
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Eduardo Viveiros de 'Castro 
PERSONAL SCATOLOGY AND POWER AMONG THE ARAWET-e 

ln order to understand the social and politicai organization of the Araweté, 
a Tupian group of 130 people living in the forests of the middle Xingu, one 
needs to realize that society is a subordinate part of a cosmology that 
defines the relationships between celestial gods and terrestrial 
humans as the crucial ones. The whole field of "power" inside society has to 
be understood from the vantage point of the personages that mediate 

.these relationships: the shamans and the killers (warriors). Power has to do 
with "otherness" not with "authority", and is a function of ideas about 
cosmogonical and scatological processes. Gender relations and their 
politicai content are also encompassed by ~hese higher-order values of 
becoming, divinity and enmity. 

Luiz Eduardo Soares 
A CRUEL TOPOLOGY: RELIGIOUSNESS, HERMENEUTICS 
AND FINITENESS 

Interpreting a biographical drama, the author seeks to explore the nature 
of hermeneutics. According to his comprehensive definition, hermeneutics may 
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be present in narrative, memory, theóry, or even in everyday unconscious 
behavior. The limits between intellçctual reflection and common practice 
are examined and relativized . So are the differences between ethics, 
knowledge, and human communication through language. ln doing this, 
the author uses his own text as a field of experience 
and challenge . 

Pedro A. Ribeiro de Oliveira 
COMMUNITY, CHURCH ANO POWER: TOWARDS A 
SOCIOLOGICAL CONCEPTION OF "CHURCH" 

How should the current transformations inside the Roman Catholic 
Church be understood? Is a structural change in progress, or only an 
apparent renewal whioh maintains clerical power? The study of this problem 
depends upon what is meant by " church" in sociological terms. Starting 
from a case study - the Archdiocese of Vitória , where the implantation of 
CEBs has brought about profound changes - the author seeks a notion of 
"church" which escapes from theological self-definitions . 

He proposes that religious groups be considered " religious communities" 
in the sense of moral community as defined by Durkheim. Within religious 
communities, he distinguishes the corporations of those specialized in the 
usage of the sacred, who act on behalf of the religious community. 
ln the relationship between the community and the corporation that 
represents it, resides religious power. And in the relationship between the 
corporation and the society under consideration is the explanation of the 
diverse types of religious corporations, e.g. "church" and " sect". 

Paula Montero and Ralph Della Cava 
THE CATHOLIC CHURCH AND MASS COMMUNICATIONS 

The principal objective of this study is to delineate the terms of an issue 
new to the existing body of literature on the Roman Catholic Churoh 
in Brazil. That issue is the analysis of the dilemnas and contradictions that 
the Church - one of the historie producers of Brazilian culture - faces 
when the means of mass communications, particularly the eletronic 
media, become the major instrument for the production and 
marketing of cultural goods. 

Under this circumstance two problems present theselves. The first is the 
alteration which the "sacred" character of the Church's message undergoes 

Religião e Sociedade, 13/3, novembro 1986 



Abstracts 169 

when transmitted by the mass media. The second concerns the way business 
principies operative in the cultural goods market shape the kinds of 
uses the Church can make of media and even the organization 
of its own pastoral activities. 

Riolando Azzi 
THE CHURCH DURING THE REPUBLICAN REGIME 
- THE ACTION OF D. JOÃO BATISTA NERI, ESP1RITO 
SANTO'S FIRST BISHOP 

The study of Bishop Neri's episcopal administration contributes 
to an understanding of how the settlement of a Church separate from State 
carne about at the beginning of the Republican era. 

By and large, the action of the episcopate virtually does not move 
outside of the !ines of the reform movement implanted in the ·country from 
the mid-19th century onwards. From an ideological point of view, the 
episcopal discourse generally follows the sarne conservative, ultramontane 
and anti-liberal !ines as it did during the Imperial era. 

One new feature presented is the need for organizational judgment on 
the part of the bishops in order to carry forward the government of the new 
dioceses, now without help from the civil authorities. Another new feature 
is the sensibility of certain bishops regarding the patriotism promoted 
during this new stage in national life. Under positivist inspiration. 

Hugo Rodolfo Lovisolo 
lN OUR OWN SERVICE: THE RELATIONSHIP BETWEEN 
AGENTS AND PEASANTS 

This article focuses on the values and orientations that have gained space, 
during recent years, in the relationship between intervention agencies, 
their technical staff and rural producers. 

Basically, this "new focus" emphasizes the importance of the "how" 
- of the process - in the performance of the activities. The author mentions 
the "pedagogização", "positivização" and "democratização" that 
constitute the new values and orientations of intervention, which become 
valid in a culturalist and even "relativist" language. 

Nonetheless, for the author, what is at stake is a complex of mechanisms 
in which the dominant reference is intellectual ethnocentrism, which would 
favor the process and its characteristics starting from the idealization of 
the functioning of science, leading to the pretension of converting 
producers into researchers. 
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João José Reis 
lN THE SNARES OF PROSLA VERY POWER: THE INV ASION 
OF THE CANDOMBLÉ OF ACCU lN BAHIA, 1829 

The invasion of a candomblé place of worship by the police reveals 

Abstracts 

diverse mechanisms of control on the part of slaveholders and of resistance 
on the part of slaves. Control by force and violent resistance are 
complemented by mechanisms for negotiation between slaves and slaveholders. 
During a period marked by unsuccessful revolts, the slaves win small but 
significant victories in the daily clashes with the free men. At the heart of 
this movement, candomblé. ln it and ·through it, the Africans develop 
channels of communication with masters and local authorities and attract 
the Afro-Bahians to their religion. ln doing so, they mollify the action 
of bigots and neutralize the serious divisions between national and African 
slaves . ln the proces,s, African candomblé becomes Afro-Bahian. 

Carlos Rodrigues Brandão 
THE MAGICIANS' BANQUET 

The article discusses some aspects of the logic of confrontations between 
different categories of the diverse types of religious groups that compete 
among themselves either for control of the religious capital in Brazil or, at 
least, to occupy a legitimate place in its field from a symbolic viewpoint, 
and an advantageous one, form a demographic and politicai viewpoint. 

Starting with the recognition of their own virtues and the proclamation 
of the illegitimacies of other religious groups or denominations, a whole system 
of accusation exists which acoounts for a large part of the dynamics of 
production and reproduction of religious identities in Brazil. 
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Os deuses são carregados de vtctos como os homens (visão reflexo = o que 
acontece no mundo dos homens é um reflexo do que acontece no mundo dos 
deuses) e assim não podem servir de consoladores, mesmo por que não possuem 
tempo para se ocuparem dos problemas dos homens que são tantos. A sorte dos 
homens segue seu destino. · 

A temática entre a literatura grega e a literatura bíblica é diversa quanto ao 
modo de conceber o sofhmento, visto que este não é obra nem do destino nem do 
descaso de Deus, que é sábio e poderoso, criador do mundo e muito superior ao 
homem.6 Todavia são concordes e se encontram no sentido e no valor do 
sof):imento: o soj·im.ento torna-se escola na vida daquele que so.fe . Não é preciso 
ser religioso para se afirmar tal coisa. 

Mas se Deus é tão sábio e poderoso: por que petmite que o homem sofra e 
principalmente o homem que é justo? 

A resposta pode ser impostada da seguinte forma: se o homem sofre é porque 
Deus permite tal coisa dentro de um desígnio que o ser humano não consegue 
abarcar. A este toca a confiança no misterioso e sapiente desígnio de Deus, que não 
faz descaso do sofrimento do homem justo, mas que por ser maior e sábio, tem um 
plano providencial, ao qual o homem é chamado a se entregar com confiança. 

Na verdade, o mistério de Deus é a explicação para a questão do sofrimento. 
Este encontrará: no Novo Testamento, o seu eco em Jesus Cristo: Deus que assume 
o sofrimento do homem para transformá-lo em ocasião de vida, pois só a partir da 
morte virá a verdadeira vida .. 

Não se pode explicar o sofrimento caso por caso: mas em Deus é possível 
entrever que quanto mais um homem amadurece como pessoa, mas sofre pela 
compaixão, pois quem ama, verdadeiramente, sofre vendo seus irmãos sofrerem. 

A conclusão é que o sofrimento é um mistério, que só se torna inteligível no 
misterioso desígnio do amor de Deus. 

6. O Prólogo do livro de Jó (l,l-2,13) 

Esta narração em prosa está dividida em seis cenas que mostram com 
vivacidade a sucessão dos acontecimentos que fornecem a ocasião para o diálogo. 
O estilo é deliberadamente ·arcaizante com reminiscência das narrativas dos 
patriarcas no livro de Gn, i~to é, dramático, pitoresco, esquematizado: construído 
ritmicamente, com frases fixas e muitas repetições verbais. Os personagens são 

6 O sofrimento é conmmeme considerado no Antigo Testamento como uma punição por causa ou como 
conseqüencia das culpas cometidas (assim os amigos de Jó consideravam o seu sofrimento como o 
resultado de qualquer pecado não conhecido ou escondido). O sofrimento do trabalho ou da maremidade, 
como descrito em Gn 3,16-17, é apresentado como ptmiçào por causa da desobediencia dos progenitores. 
Entre os discípulos de Jesus, esta idéia ainda existe, como se entrevê em Jo 9,1. Mas o sofrimento é 
também aceita na Bíblia com a certeza de que Deus, na sua sabedoria, faz aquilo que é bem, de modo que 
o sofrimento possui uma pane imponante no plano diYino da \·ida. E ainda o AT que apresenta a figura 
do Servo do Senhor, que toma sobre si o sofrimento do mtmdo e pelo qual faz dele redenção (Is 53; cf. 
Me 8,31 · L c 22, 15; 24,26; Ar 3, 18; Hb 5,8). Um excelente artigo sofre o sofrimento na Bíblia encontra-se 
em: Manoel Izidro ALVES, "O SENTIDO DO SOFRIMENTO NA SA.GR..illA ESCRITURA", 
C011lllllllliO 42 (11/12 - 1988), 458-468. 
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