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A Moeda dos Orixás 
Arno Vogel 
Marco Antonio da Silva Mello 
José Flávio Pessoa de Barros 

Para Mamãe Oxum, Senhora do 
Ouro, e Xangô, Dono do Dinheiro. 

" ... ·a few ounces of divinity were 
worth pounds of gross mather. " 

A. M. Hocart 

As guerras religiosas tinham acabado. O alvorecer do século XVII encon
trava o reino de França pacificado. O Edito de Nantes (1595) tinha garantido aos 
Huguenotes o direito de cultuarem Deus à sua maneira. Henrique de Navarra, 
considerando que Paris bem valia uma missa, aceitara converter-se ao catolicis
mo. Com isso estava resolvida a longa e sangrenta disputa sucessória travada no 
bojo dos conflitos de religião. O país, arrasado e empobrecido por décadas de 
combates implacáveis e pilhagens const8:ntes, tinha, finalmente, um rei. 

Henrique IV tinha à sua frente uma dura e extenuante tarefa de recontru
ção. Talvez não lhe fosse dado ver a terra prometida, o tempo em que cada um 
de seus súditos pudesse ter, na panela do seu almoço domi{1ical, uma galinha. 
Nem as mais sombrias previsões do árduo trabalho que o esperava, no entanto, 
conseguiam afastá-lo da alegria matinal dos jogos de pelota em que se mostrava 
tão hábil e impetuoso, como em suas fainas guerreiras, festivas e amorosas. 

Certa manhã, após derrotar vários dos jovens fidalgos de sua corte, saiu 
para os afazeres de Estado a fim de encontrar-se com Sully, seu Ministro de Fi-
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6 A Moeda dos Orixás 

nanças, no Arsenal de Guerra. Como era de seu gosto, foi a pé, percorrendo a 
principal rua de comércio da cidade .de Paris. De tanto em tanto, detinha-se para 
uma rápida conversa com algum lojista ou feirante. Examinava artigos e mercado
rias os mais variados. Fazia comentários sobre a qualidade, solicitava os preços, 
perguntava pelos fornecedores, querendo saber a procedência de cada coisa. Ob
servava o que se oferecia e dava por falta de inúmeros produtos que imaginava 
encontrar. Para tanto ouvia respostas, explicações e argumentos. Não lhe esca
pavam os problemas dos comerciantes, as dificuldades dos produtores, nem tam
pouco as agruras dos fregueses. 

Por volta das dez, entrava no gabinete de um ministro tresnoitado. O frio, 
contido e calculista normando Sully estava diante do seu rei, um gascão de hábi
tos folgazões, sensitivo, passional e acostumado a conferir às próprias ações o 
brilho de uma intuição rápida. Um tinha passado a noite debruçado sobre tabelas, 
listando, confrontando, retificando, realizando as somas e diferenças das parcelas, 
para contabilizar e enquadrar a situação económica do reino; o outro havia gasto 
charme cortesão num baile e energia com a pelota basca. 

Cansado e contrafeito por causa do já largo atraso de sua majestade, 
Sully começa a desfiar o seu diagnóstico, citando cifras e apontando insuficiên
cias. Descobre, a certa altura, que o monarca lhe S.Qrri, e acredita ver neste sorriso 
uma ponta de comiseração. Estranhando, ousa perguntar o motivo. "Meu pobre 
Sully -responde Henrique IV, benevolente-, tanto trabalho, tanta dedicação e no 
fim das contas você não sabe mais do que eu, que só fiz atrasar-me, flanando 
pelo comércio de Paris." 

Essa história é contada por Heinrich Mann, com mais detalhe e graça, no 
seu Die Vollendung des Kónigs Henri Quatre (A maturidade do Rei Henry Qua
tre). Ela não ilustra apenas o confronto entre dois caracteres distintos e, à sua 
maneira, ex~mplares, ou entre os números da estatistica (que alinha dados para o 
estadista) e o contato vivo e sintético da percepção atenta que não é privilégio 
nem dos reis nem dos ministros, pois constitui um exercfcio quotidiano de quem 
aprovisiona, mantém ou freqüenta lojas e feiras do comércio local: exemplifica a 
oposição entre dois tipos de olhar. Um trabalha com quantidades, o outro com a 
qualidade das informações. De acordo com essas preferências, o primeiro lança 
mão da escrita, ao passo que o segundo se vale do enunciado verbal. Ao primeiro 
pertencem as tabelas e gráficos; ao segundo, o colorido da descrição. Para além 
de tudo isso, a cena evoca o silêncio e a calma concentrada dos gabinetes, 
opondo-as à agitação dispersiva e caótica do mercado. 

Existem poucas instituições màis expressivas do caráter peculiar da vida 
social do que o mercado. Nele se realiza, em grau elevado, toda a diversidade de 
grupos, atividades, funções e alternativas que os homens são capazes de reunir. 
Ar se entretecem os diferentes planos de organização social num complexo jogo 
de articulações. Não encontramos, apenas, vendedores e compradores, empe-
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A Moeda dos Orixás 7 

nhados na cansativa tarefa de maximizar recursos através de trocas vantajosas; 
muitas outras coisas acontecem numa praça de mercado. Nela andam juntas, 
desde sempre, a economia, a polftica, a religião e o prazer. Por isso mesmo po
dem ser enquadradas na categoria dos fatos sociais totais que, para Mauss. ti
nham uma dimensão estratégica na elaboração do conhecimento sociológico. 

Ir às compras é uma aventura que não se esgota na tarefa de adquirir 
bens. Esta não é, de qualquer modo, uma tarefa tão simples quanto parece, à 
primeira vista. Requer, antes de tudo, uma noção algo precisa dos propósitos, 
meios, oportunidades e procedimentos. É necessário saber o que, como, quando 
e de quem comprar. O mercado é um universo onde cada qual percorre os seus 
circuitos, traçando itinerários e fazendo cantatas. Cada um busca os caminhos 
que satisfazem sua pauta de consumo. As alternativas são muitas, embora não 
infinitas, pois obedecem a certas determinações negativas que decorrem seja do 
plano do mercado, seja do perfil do consumidor. Ao mostrar em que alguém de
seja investir, a lista de compras acaba dizendo quem é esse alguém, pois, a pre
texto de falar das coisas, é das relações e identidades sociais que se acaba fa
lando. Parece difícil comprar um vestido de noiva sem falar do casamento. 

Não seria prudente continuar sem que esteja claro de que tipo de merca
do estamos falando. O nosso mercado não deve ser confundido com o seu jus
tamente famoso homónimo, o mercado como princípio· normativo, auto-regulado, 
da vida económica moderna, teatro das escolhas racionais e utilitárias de um ho
mo oeconomicus. Não é, tampouco, o antepassado deste, o seu embrião, ou o 
seu primo pobre. Entre os dois homónimos a relação não é.de natureza genealó
gica, embora um tenha a ver com o outro. Nosso mercado não é abstraio, formal 
e ublquo, como pretende ser o outro; é, ao contrário, substantivo, localizado num 
espaço e num tempo social. Nele existe. igualmente, a oferta e a demanda, que é 
a alma do outro, só que mediatizada por modelos culturais que fazem dele a ex
pressão de uma determinada morfologia social. Em qualquer lugar do mundo é 
este o mercado que podemos ver, freqüentar e percorrer; onde podemos ser ludi
briados ou fazer boas transações; onde negociamos as nossas escolhas, fazendo 
perguntas e avaliando respostas; sope~ando, apalpando e experimentando, em 
ambos os sentidos dessa palavra. 

Nesta acepção, o mercado aparece, na historiografia e na sociologia da 
cultura, como sintoma da complexidade, diversidade e vitalidàde social. Por esse 
motivo serviu, desde a revolução neolftica, para distinguir, entre outras coisas, o 
aparecimento e expansão de cidades e impérios, por oposição às comunidades 
aldeãs e à rusticidade do seu modo de vida. Trata-se, portanto, de um elemento 
axial na composição das representações que opõem o campo aos centros urba
nos, tema de alguns lugares-comuns da sociedade antiga. 1 Não admira que, ex is-

1. BAROJA. Julio Caro. The city and lhe country: reflectíons on some anc1en1 commonplaces. ln: PITI ·AI· 
VERS, org. Mediterranean Countrymen - Essays ln lhe Social Anthropology ollhe Medilerranean. La 
Haye e Paris, Mouton & Co .. 1963. 
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8 A Moeda dos Onxás 

tindo fora da cidade, o mercado tenha vindo a ser por ela cooptado, quando não 
havia sido capaz de ser, ele mesmo, q catalisador do seu florescimento. 

Muitas feiras e mercados surgiram em associação estreita com os san
tuários, potenciando o tropismo dos lugares de peregrinação. Como os próprios 
locais sagrados, as praças de mercado se alimentam do fluxo permanente de 
pessoas e coisas de diferentes -e por vezes distantes -procedências. São me
canismos de articulação social, diria Sidney Mintz. Como tais, apresentam um ca
ráter sintético e ao mesmo tempo enciclopédico. São, como as peregrinações, o 
espetáculo de um mundo social especifico. Andar no mercado é como peregrinar. 
Pessoas das mais diferentes paragens vêm em busca das mais diversas graças 
para o seu consumo. O mercado estabelece o contato entre esferas sócio-cultu
rais diversas, entre diferentes condições de vida e produção, entre distintos pres
supostos de prestrgio e valor. Por isso, a informação que circula no bazar de Se
frou2 permite o negócio satisfatório. Não basta saber que coisa se deseja adquirir; 
para determinados fins pode ser fundamental de onde vem, a que se destina, 
como foi feito e que qualidades deve ter o que desejamos comprar. 

No subúrbio carioca de Madureira existe um mercado- em todos os sen
tidos exemplar - desse tipo que descrevemos. Apresenta uma circulação de pro
porções inigualadas dentro da cidade. Vários milhares de pessoas passam por ele 
todos os dias, procurando, apreciando, escolhendo e negociando. Não admira que 
tenha o metro quadrado comercial mais caro do Rio de Janeiro. Produz. a mais 
elevada arrecadação de impostos sobre a circulação de mercadorias, no varejo e 
no atacado. Os grandes eixos rodoviários e ferroviários sobre os quais se encon
tra situado contribuem muito para a intensidade do tráfego e do tráfico que o ca
racterizam. 

O mercado de Madureira tem, no entanto, uma outra singularidade: é a 
maior concentração de lojas que atendem ao povo-de-santo. Estão reunidas ar as 
diferentes tradições religiosas afro-brasileiras. AI são divulgadas as festas; com
prados os requisitos dos atos litúrgicos; trocadas as informações relativas à distri
buição social do conhecimento pertinente ao universo do culto. Através desses 
processos são estabelecidas, consolidadas ou abaladas reputações sacerdotais: 
eles podem conferir ou recusar legitimidade e prestigio. Em suma, o mercado 
cumpre um papel crucial no próprio processo de socialização das diversas catego
rias de pessoas que fazem parte do povo-de-santo. 

Dentre os freqüentadores deste mercado destacamos, para nossos fins, 
uma dupla que é recorrente, formada por um ebómin e um abiã. Um mais velho e 
um mais novo, nos termos do ritual; um que conhece e um que ignora. Um inicia
do e um neófito, portanto. Os dois trazem consigo uma lista que contém itens ne-

2 GEERTZ, Clifford. Suq: lhe bazaar economy in Selrou. ln: GEERTZ, C: GEERTZ, H; ROSEN, L, orgs. 
Meanmg and Order m Moroccan Soc1ety. Cambndge, Cambridge Un1vers1ty Press, 1979. 
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cessários para o rito de iniciação. Essa lista diz o que é preciso comprar, mas não 
fornece nenhuma indicação sobre como devem ser, de onde vêm e como foram 
fabricados os requisitos que devem ser obtidos. Cabe ao mais velho suprir essa 
deficiência, conduzindo o mais novo aos lugares certos e indicando-lhe as merca
dorias apropriadas. Além disso, cabe-lhe a função de apresentar o neófito, prepa
rando-o para outras oportunidades em que terá de fazer aquisições para sua vida
no-santo, sozinho ou acompanhando, por sua vez na qualidade de senior. um no
vo iniciando. 

Este processo é pontuado por comentários, que se ocupam não só das 
qualidades dos objetos ou animais, como também dos significados cosmológicos 
que têm o dom de evocar. Algumas dessas mercadorias são destinadas à subsis
tência do indivíduo durante o seu período de reclusão; outras estão relacionadas 
com a sua nova identidade, e vão contribuir decisivamente para delineá-la e cir
cunscrevê-la. Essa distinção, no entanto, não é o que vai nos ocupar, pois dese
jarmos discutir outra coisa. 

Façamos de conta que a lista de compras que vai na companhia do 
ebômin e do abiã seja a que reproduzimos a seguir: 

Material utilizado para " feitura de cabeça" de uma laô-Oxum Ajuntá Xangô 

Bacia, caneca e prato de ágate (uma peça de cada); pratos de louça (6 
rasos, 6 fundos, 6 de sobremesa); sopeira e/tampa (1 ); facão, navalha, tesoura 
(uma peça de cada); quartinha de barro (2): . alguidar (3); gamela (1 ); pilão (1 ); obi 
(1); azeite-de-dendê (1 litro); mel (1 litro); orobõ (1); búzios (32); palha-da-costa 
(1 /2 kg); sabão-da-costa (1 kg); pembas (2 brancas, 2 verdes, 2 vermelhas, 2 
azuis, 2 amarelas); fava de aridã (1 ); banha de o ri (1 /2 kg); velas de 7 dias (6); 
velas comuns (6 pacotes): pólvora (2 cartuchos); pulseiras (32 de aço, 1 de metal 
dourado); miçangão e miçanguinhas (1 kg dourado, 1/2 kg mariscado, 1/2 kg 
branco, 250 g de vermelho); firmas (10 douradas, 2 brancas, 2 mariscadas, 1 ver
melha); linha urso (1 carretel); guisas (2); argolas p/ chaveiro (24); apoti (1 ); esteira 
(2}: lençol branco (4}; colcha branca (2); cesta de vime (1 ); tabuleiro de madeira 
(1); fubá (1 kg); creme de arroz (10 pacotes); azeite doce (2 latas); vinho Moscatel 
(1 garrafa); feijão fradinho (2 kg); feijão preto (1 kg); arroz (1 kg); ovos (2 dúzias); 
camarão (2 kg); milho de pipoca (2 kg); milho vermelho (1 kg}; amendoim (1 kg); 
canjica (2 kg); farinha crua (2 kg); cebola (1 kg); coco (1); ab6bora (1 kg); inhame 
(1 kg); couve (1 molhe); cenoura (1 kg); repolho (1); batata-doce (1 kg); batata-in
glesa (1 kg); abóbora-moranga (1 ); mamão (1 ); banana (1 kg); uvas (1 kg); goiabas 
(3); peras (3); laranja (1/2 dúzia); maçã (1/2 dúzia); palmas brancas (1 dúzia); pal
mas amarelas (1 dúzia); rosas amarelas (1 dúzia); galinha-d'angola (2); pombo 
branco (2); pata (1); frangas (5); frangos (4); cabra amarela (1); chinelo branco sem 
salto (1 par); sapato branco sem salto (1 par); vestido branco (2); paletó de lã 
branco (1); toalhas de morim (2); morim (20 m); fazenda de algodão estampado 
de amarelo e/branco (6 m); rendão creme (4 m); cetim amarelo (4 m); lamê dourado 
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10 A Moeda dos Orixás 

(4 m); cretone branco (4 m); renda de nylon e/fio dourado (1 peça- 50 m); cadarço 
branco (8 peças - 5 m); fita amarela (1 peça); arame nº 30 (5 rolos); cola (1 tubo); 
folhas artificiais de rosas (4 dúzias); Otá (1) coletado pelo pai-de-santo, no mar ou 
nos rios; abedê (1 ); maruô (folhas de coqueiro), coletadas por uma Eked, no mato; 
ervas, também coletadas por uma Eked, no mato. 

QUANTO CUSTA SER UMA IAÔ? 

A lista tem o propósito de nos trazer para o terreno etnográfico. Ela con
tém o que é necessário para a feitura de uma filha-de-santo - uma Oxum Ajuntó 
Xangó. O rol das coisas destinadas à feitura de cabeça indica uma pauta de con
sumo determinada não só por certos imperativos da reprodução tisica do neófito 
que se submete ao ritual, mas também um tipo de requisito, cuja determinação 
provém da adesão a um quadro cosmológico peculiar. É nos termos deste que se de
fine, legitima e torna desejável o papel que a iniciação visa construir e sacramentar. 

A religião desempenha aqui o papel de um dos múltiplos planos de orga
nização social. Uma sociedade resulta da articulação complexa de diversos domf
nios, consistindo cada qual em "um conjunto de instituições sociais baseadas 
num princípio inteiramente diferente de afiliação, uma maneira diferente de agru
par os indivíduos ou separá-los uns dos outros"3. Cada plano desses, no entanto, 
envolve, além dos papéis sociais e das demandas de ordem moral que eles im
plicam, uma pauta de consumo próprio. Desse modo, a afiliação a cada um deles 
redunda em determinados "custos". Essa palavra não se refere, apenas, aos cus
tos morais da identidade social; diz respeito, ainda, ao tempo que se gasta e aos 
custos "propriamente económicos" de produção dessa identidade. É sobre esses 
últimos que nos propomos refletir, tomando por base listas de compras, como a 
que nos serve de exemplo. 

A nossa dupla (ebôminlabiã) gastaria, nos tempos que correm, Cz$ 
18.286 comprando os itens da lista modelo {uma quantia apreciável para a maio
ria dos orçamentos domésticos brasileiros): Dessa perspectiva, surgem sobradas 
razões para pensar a respeito de tal dispêndio. Aparece também o mote central 
deste ensaio - o dinheiro. Antes de falar dele, entretanto, cabem algumas obser
vações sobre a composição da lista. Nem tudo que encontramos nela são artigos 
passíveis de serem adquiridos no comércio, e, portanto, traduzlveis em valores 
monetários. Há coisas necessárias para fazer o santo que não admitem uma ope
ração mercantil. Um otá, por exemplo, não pode ser comprado. Se o fosse, não 
passaria de uma pedra. Para que seja, verdadeiramente, um otá, é preciso que 

3. GEERTZ. Cliflord. Form and Vanahon 10 Bal inese V1llage Structure. ln: POTIER, J. M.; DIAZ. M. N.: 
FOSTER, G. M., orgs. Peasanr Soc1ery · A Reader. Boston, Linle. Brown and Co., 1967. 

Todas as referências a preços de mercadonas neste artigo têm como base os valores v1gentes em março 
de 1987. (N. do E. ) 
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A Moeda dos Orixás 11 

um especialista ritual vá apanhá-lo, em circunstâncias também elas ritualizadas, 
num córrego ou regato, ou nas águas do mar. O mesmo acontece com parte das 
ervas empregadas nos banhos e ritos sacrificiais. Essa fronteira entre o que pode, 
ou não, ser comprado revela-se, por sua vez, sujeita à mobilidade das conjuntu
ras. Determinados it'ens, outrora excluídos do comércio, podem hoje ser obtidos 
em troca de dinheiro. Um exemplo disso são os trajes de gala das "saídas". Anti
gamente, tinham de ser confeccionados no decorrer do processo de iniciação. 
Agora é possível comprá-los prontos, numa espécie de prêt-à-porter dos orixás. 
Nem todos os pais-de-santo aprovam essa solução. Os mais rigorosos insistem 
que é preciso tomar o tempo necessário à execução dos afazeres rituais, pois es
te constitui uma dimensão crucial para o aprendizado do neófito. 

Esses comentários ajudam a compreender o que querem dizer Mary 
Douglas e Baron lsherwood4, quando afirmam: "o consumo é a própria arena na 
qual a cultura é discutida e configurada". Isto significa, em primeiro lugar, que o 
que alguém é, dentro de uma cultura, depende em grande parte da alocação dife
rencial de recursos orçamentários para fins de consumo. 

Isto fica mais claro, ainda, se pensarmos numa segunda lista. capaz de 
dar uma noção melhor da escala dos gastos que uma afiliação religiosa particular 
demanda. Desta vez é uma lista para a feitura de um Oxalufã ("oxalá velho") com 
Oxum de ajuntó. Evitamos reproduzi-la. para não nos ·tornarmos enfadonhos. Ao 
leitor basta saber que ela existe, e que os itens que a compõem somam a quantia 
de Cz$ 57.990, a preços do dia. Ela se distingue da primeira pela fato de incluir "o 
chão", o ebó-odu e o bori, atos litúrgicos básicos nos ritos de iniciação. Em ter
mos aluais, esta quantia representa o equivalente a 35,5 salários mínimos (SM = 
Cz$ 1.641 ,60). Um ano depois de iniciado, e mantidos os padrões salariais vigen
tes (o que parece pouco provável), o recém-feito filho de Oxalufã e Oxum terá de 
despender, com a "obrigação de um ano", mais 11 ,1 salários mínimos, aproxima
damente. Supondo, agora, que o abiã que virou laô progrida no "santo", adquirin
do os foros de senioridade de um ebómin. oonstatamos que terá de gastar (com 
as "obrigações de três e sete anos") mais 70,6 salários mínimos. O montante é 
por si só expressivo, sobretudo se lembrarmos que não estão contabilizados ai os 
custos de todas as infindáveis "obrigações" menores, diluídas ao longo dessa car
reira no "santo". 

Não vamos insistir mais em valores numéricos. Os já mencionados são 
suficientes para sustentar nossa argumentação: através desse tipo de pauta de 
consumo, é possível aferir o peso relativo e específico que cabe ao domínio reli
gioso no oonjunto dos planos de organização social. Basta oonfrontar os gastos 
que ele impõe com aqueles determinados pelos demais domínios reoonhecidos 
como componentes da morfologia social. 

4 DOUGLAS, Mary & ISHEAWOOD, Baron. The World.of Goods. Towards an Anthropology of Con
sumption. Londres, Penguin, 1979. 
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Essa reflexão poderia ser desdobrada em outra direção, ainda, calculando 
os custos comparativos de afiliações religiosas diferentes, mediante o parâmetro 
do dinheiro. E daf resulta uma conclusão óbvia: as escolhas feitas na alocação de 
parcelas monetárias aos diversos níveis institucionais de uma estrutura social 
permitem compreender e apreciar as variações e os avatares desta ao nível do 
seu processo. dando conta de regularidades e transformações. fidelidades e ten
dências, dentro do campo religioso. 

O artifício analítico que poderia relacionar os gastos, determinados pela 
identidade religiosa, com a descrição "objetiva" (faixas de renda) da realidade so
Cial, alegrando os defensores da quantidade e da medida, tem, no entanto, uma 
limitação séria. Dada a receita global de um grupo doméstico - e a despesa des
tinada aos seus afazeres religiosos -, nem por isso se poderá saber, ao certo, o 
significado dessa alocação. A mesma quantia vertida em benefício de um terreiro 
de candomblé, ou de uma comunidade evangélica, ou, ainda, de uma paróquia 
católica, tem diferentes implicações e significados como investimento social. Cor
responde a escolhas e expectativas - distintas - por parte de quem aplica esses 
recursos na produção de uma Identidade religiosa. 

Nosso ensaio sobre a religião e o dinheiro poderia terminar por aqui. Isto 
nos levaria, entretanto, a negligenciar outras dimensões. igualmente pertinentes e 
sedutoras do assunto. Estarfamos esquecendo, por exemplo, que dentro da afilia
ção religiosa do "povo-de-santo" o assentamento de orixás diferentes envolve 
custos diversos. Existem santos mais caros e santos mais baratos. Logun Edé, 
Oxalufã e Oxum custam mais, porque exigem aves raras (faisões, por exemplo}, 
insígnias ritua1s preciosas (como o paxorô, bastão de Oxalá} e jóias de ouro (ne
cessárias para os assentamentos de Oxum). Diante destes orixás, Omulu e Ogum 
são bem menos dispendiosos. 

O outro aspecto obliterado traria prejuízos ainda maiores para a compre
ensão das relações entre religião e dinheiro, pois somente ele nos permite passar 
da utilidade deste, como artifício analftico, para a sua condição de problema em
plrico de classificação na cosmologia e no ritual afro-brasileiros. 

A heráldica dos oríxás 

Se nos abstraíssemos, agora, da morfologia social em sua dimensão am
pla, deslocando-nos para o universo circunscrito do candomblé, que visão alcan
çarfamos das pautas de consumo e do dinheiro, e da relação entre as duas coisas? 

A primeira descoberta seria que não só existe um consumo necessário 
para a feitura do santo como, partindo do mesmo pressuposto sobre o caráter ex
pressivo do ato de consumir, seria possivel afirmar que o processo de feitura con
siste, essencialmente, em uma série de aios rituais em que é o "santo" quem 
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consome. Essa idéia se expressa através da concepção de que "o santo come" e 
que o ritual consiste em dar-lhe de comer. 

Numa conferência que fez em 1982, no Rio de Janeiro, Michel de Cer
teau lembrava que dar de comer a alguém é fazer o corpo do outro. Nos rituais de 
iniciação, o que tematiza é, exatamente, uma pauta de consumo através da qual 
se dá uma dimensão sensível ao "santo". O que este consome surge como modo 
peculiar de construção da sua identidade. 

Nas pautas de consumo, uma cultura se expressa por meio de cores, 
aromas, substâncias, imagens, tipos e espécies, compondo isso que Lévi-Strauss 
chamaria de uma lógica de concreto. Esta se refere tanto à cosmologia quanto à 
morfologia social; serve para recortar o universo das categorias, aplicando aos 
deuses e aos homens o mesmo princípio. 

Toda essa economia sacrificial, em particu lar o seu aspecto gastronómi
co, visa circunscrever alguma coisa que, não sendo material, não deixa, entretan
to, de ser efetiva, exercendo sua influência sobre a vida dos homens. Tenta fazer 
a perigraphés de uma força incoativa, encarnando-a em um sistema de entes cor· 
póreos. O que se pretende dessa forma não é simplesmente dotar de signos e 
emblemas um poder inefável, ou um impalpável fluxo de misteriosas energias; 
muito mais que isso, consiste na elaboração requintada do conjunto de categorias 
cognitivas e normativas deste universo cultural - na cristalização sensível de uma 
metafísica, portar.to. 

Do sistema de objetos através dos quais se procura configurar o "santo", 
definindo-o por intermédio dos seus gostos, preferências e necessidades, faz par
te, também, o dinheiro. Todos os assentamentos de o rixá, sem exceção, levam 
moedas. Estas, no entanto, têm de ser "antigas". O termo não indica qualquer 
valor de raridade, apenas uma oposição à moeda corrente. As moedas "antigas" 
são de três tipos: de cobre para Obá, Xangô e lansã: de metal amarelo para 
Oxum, Logun, Ewá e Bessein/Oxumaré: de metal branco para todos, generica
mente, e, em particular, para Oxalá, lemanjá, Naná e Obaluauê; e, também, para 
Exu, Oxóssi e Ogum. A exigência de que sejam "antigas" tem a ver com as re· 
presentações associadas à circulação. Delas se diz que passaram por muitas 
mãos, compraram muitas coisas e pagaram muitas dívidas. Circularam muito; têm 
muito axé: e o axé do dinheiro é sempre positivo. 

Alguns "santos", em determinadas circunstâncias, entretanto, aceitam, 
também, moeda corrente. É o caso de Exu, para quem qualquer tipo de moeda ser· 
ve, inclusive o papel-moeda, "porque o que ele quer é dinheiro"; de Ossãin, que 
exige uma retribuição pelas folhas colhidas; de Ogum, a quem se deve dinheiro 

5. DANitLOU, J. La nolion de personne chez les Péres grecs. ln: MEYERSON, I, org. Problemes de la 
Personne. La Haye e Paris. Mouron & Co .. 1973. · 
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para encontrar abertos os caminhos; d~ Bessein/Oxumaré e Oxóssi, aos quais se 
deve, na mata, a proteção contra os animais ferozes e peçonhentas. 

Esses dois tipos de dinheiro se encontram no mercado, pois as moedas 
antigas, imprescindlveis para quem queira "fazer o santo", são compradas pela 
moeda corrente. Uma moeda "amarela" vale Cz$ 5: o mesmo vale para uma 
moeda antiga de metal "branco". Os "cobres", entretanto, chegam a valer seis ve
zes mais; são muito raros e escassos, e, por isso mesmo, atraentes para o co
mércio. Podem seduzir as ambições de ganho. Um pai-de-santo, inquirido a res
peito, declarava-se profundamente irritado com a onda de vinténs e patacas fal
sas que têm surgido nos circuitos comerciais de artigos religiosos. 

A destinação dos dois tipos de moeda já foi indicada e mostra uma dis
tinção clara. A moeda corrente serve para pagar seja o conjunto dos itens que 
constam da lista do abiã, seja para retribuir o serviço e a proteção dos orixás. A 
moeda antiga funciona de maneira diferente; não basta que seja moeda, nem que 
seja antiga. É preciso que seja de tal ou qual gênero. Importa, sobretudo, o "me
tal". Não tanto no que se refere à natureza mineral da sua liga, pois esta pode va
riar: o que importa mesmo é a cor, que aparece aqui sub specie nummi (sob a 
espécie da moeda). 

Os "cobres" são de Xangô, Obá e lansã por causa da tonalidade verme
lha. Do mesmo modo, o amarelo evoca o gosto que tem a vaidosa Oxum pelo ou
ro. No caso das moedas "brancas", surge um problema interessante. Elas são 
atribuídas a Oxalá, lemanjá, Nanã e Obaluauê, mas também a Exu, Oxóssi e 
Ogum. O metal que identificaria estes últimos seria o ferro, com os seus matizes 
do negro. Como não existem moedas que possam representá-los, neste sentido, 
servem as "brancas". A razão dessa alternativa classificatória poderia dar ensejo 
a uma análise simbólica. Mas não é nosso propósito fazê-la aqui. 

Todas essas referências à relação entre espécies monetárias antigas e 
cores emblemáticas dos orixás têm apenas a finalidade de chamar a atenção pa
ra o que nos parece constituir uma heráldica dos deuses no candomblé. Com 
efeito, cada santo se distingue, na representação cosmológica, por um conjunto 
de marcas, que se referem aos caprichos da sua vontade, ou às peripécias de 
seus mitos. Cada traço ilustra e recorda uma preferência do orixá ou um episódio 
de sua hagiografia. A idéia do "santo" se produz por meio das "coisas do santo". 
Por esse motivo nos referimos à noção de perigraphé, conhecida de quantos te
nham freqüentado as reflexões da patrlstica sobre a relação entre o Pai e o Filho. 
Este, dizem os Padres da Igreja (Clemente de Alexandria), deu corpo ao Pai, en
carnando o que de outra forma permaneceria uma potência sem qualquer delimi
tação. Para expressar esta idéia, usavam a categoria perigraphé (em grego, 
circunscrição). 
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Um orixá se toma perceptível e, deveríamos acrescentar. cognoscivel, 
graças a esse mesmo artifício. As coisas que integram a lista de Oxum, com ex
ceção daquelas cuja função, no rito, é instrumental, contribuem para "fazer'' o ori
xá, porque são coisas que o representam. Nenhuma delas pode faltar. se quiser
mos que ele se faça presente, no seu "cavalo". São essas coisas que lhe permi
tem incorporação. O orixá "aparece" quando se opera, ritualmente, a conjunção 
dos seus emblemas. E um dos elementos desse sistema são, precisamente, as 
moedas. Eis por que fazem parte do que se poderia chamar, por analogia com a 
heráldica, de a ciência heróica dos orixás. 

No seu ensaio sobre o dinheiro (Money)6, A. M. Hocart pergunta por que 
a efígie do rei aparece nas moedas inglesas para, em seguida, formular questões 
sobre a matéria e a forma delas. Pensa que, em sua maioria, as explicações cor
rentes não satisfazem senão o "hábito inveterado de remeter todos os costumes 
e instituições à utilidade, tal como a concebemos". Não conseguem, portanto, a 
distância necessária a uma compreensão antropológica, seja do dinheiro, seja do 
comércio, forma de troca com a qual parece estar "naturalmente" associado. 

Hocart tenta refletir sobre o dinheiro criticando as representações moder
nas com o seu ranço de racionalidade utilitária que o pensamento economicista 
conseguiu transformar no lugar-comum da nossa ideologia. Tanto as trocas quan
to o dinheiro - é preciso não esquecê-lo - existiam e111butidos na hierarquia mais 
ampla da esfera mágico-religiosa, antes de se converterem num domínio próprio 
de motivação e legitimidade. Houve um tempo em que religião e dinheiro não 
constituíam domínios separados e mutuamente excludentes. A separação nos pa
rece, hoje, "natural" porque está feita. E é assim que está orientada nossa cos
movisão. Fatalidade histórica, para o leigo, mas obstáculo epistemológico para o 
etnógrafo. 

Às vezes, para compreender certas categorias, que querem se fazer pas
sar por categorias sociológicas, quando são apenas procedimentos práticos ou 
males necessários - adverte Mauss 7 -, é preciso costurar outra vez; voltar ao todo. 
E esse todo não é o mercado no sentido abstraio e formal do individualismo eco
nõmico, pois os usos da moeda (o dinheiro), de acordo com as evidências etno
gráficas, estão submetidos a escolhas e aplicações regulamentadas por leis. Es
tas, por sua vez. não são as da oferta e da procura, configurando antes uma or
dem canônica que extrai os seus ditames da lógica, nem sempre transparente, 
dos desígnios divinos. 

O comércio de artigos religiosos é englobado, no sentido que Louis Du
mont dá ao termos. por uma forma de intercâmbio que lhe é hierarquicamente su-

6. HOCART, A.M. ln:------. The Life - Glving Myth and other essays. Londres, Tavistock e 
Methuen & Co., 1970. 

7. MAUSS. Marcel. Apud DUMONT, Louis. O mdividualismo- Uma perspectiva antropológtca da tdeologia 
moderna. Rio de Janeiro, Rocco, 1985. 

B. DUMONT, Louis. Homo Hierarchicus. Londres, Paladlri, 1976. 
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perior - a troca de oferendas. No caso dos cultos afro-brasileiros, essas trocas 
são chamadas "obrigações". São elas que alimentam o santo. 

"Mas quando a necessidade começa a ser satisfeita'', escreve Brillat-Sa
varin no seu Physiologie du Goüt", nasce a reflexão, a conversação se entabula, 
uma outra ordem de coisas começa; e aquele que, até ai, não era senão um con
sumidor, torna-se um conviva mais ou menos amável, na medida em que o se
nhor de todas as coisas lhe conferiu os meios para tanto".9. 

Essa outra ordem de coisas, a que se refere Brillat-Savarin, vem a ser, no 
âmbito da vida no santo, o circuito do axé. A palavra se refere à força dinâmica 
dos orixás; ao seu poder de realização; à sua vitalidade, circunscrita nos objetos, 
nas plantas, nos seres vivos (destinados ao sacritrcio), nas comidas e nas 
moedas. 

Usamos a palavra "obrigações" porque é dessa maneira que a linguagem 
especial do candomblé denomina as trocas rituais. E, também, pelo que eJa im
plica da noção de constrangimento. Outra vez Mauss aponta o caminho. E fácil 
reconhecer nessas oferendas o seu caráter agõnico. Trata-se, como ensina o En
saio sobre a dádiva, do dar, do receber e do retribuir de modo superlativo. Só as
sim se compreende o desespero de uma ialorixá, que exclamava, aflita: "Já dei 
um boi pra minha lansã, no dia dela, ano passado! Não sei mais o que vou dar a 
ela!". 

Aos que, ingenuamente, discutem a veracidade factual do boi ofertado, 
lembraríamos que as pala~ras têm uma dimensão metafórica. Dar um boi signifi
ca um parâmetro de escala; um recurso retórico para definir uma ordem de gran
deza. O boi é uma medida de magnitude, da mesma forma como "As 1.001 Noi
tes", que, segundo Borges10, foram mil e uma para que se tivesse vivamente a 
idéia do muito tempo que tomaram as histórias de Sherazade. 

No circuito do axé, a questão é de quem dá mais para receber mais. Ma
ximizar a graça envolve uma relação de troca com os orixás. Esta resulta, ao nível 
das casas e dos filhos-de-santo, num verdadeiro potlatch. É como se o sistema 
operasse sobre dois eixos, ou, para usar a imagem de Roger Caillois 11, como se 
estivéssemos diante de dois tipos de jogo. Com os orixás o jogo é de mimetiza
ção (mimicry), pois trata-se de representá-los, dramatizando suas idiossincrasias e 
predileções, assumindo seu gosto e paladar, reproduzindo seus movimentos na 
dança. Entre os filhos-de-santo (e entre os pais-de-santo, também) o jogo é outro. 
Cada qual tenta fazer mais e melhor, superando os seus êmulos, dentro de pres
supostos comuns. 

9. BRILLA T • SAVARIN. Phystotogte du GoüL Paris, Llbrarie de La Bibliothéque Nationale, 1898, p. 177 
(tomo I). 

1 O. BORGES, Jorge LUJs. Sete n01tes. São Pauto, Ed. Max L1rnonad, 1985. 
11. CAILLOIS, Reger. Les Jeux et/es Hommes- le masque et le vertige. Paris, Gallimard, 1967. 
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A nossa cultura concebe a vida e a morte como estados que se excluem 
mutuamente. Ou se está vivo, e bem vivo; ou se está morto, sem remédio, nem 
meio termo. Hocart, cujo ostracismo, na antropologia, nos parece injusto, lembra que 
há maneiras diferentes de colocar o problema das relações entre a vida e a morte. 

Os melanésios - recorda, inspirando-se numa observação de Rivers -
não traçam uma linha nitida e definitiva entre o estar morto e o estar vivo; pen
sam que é passivei estar mais {ou menos) vivo; mais {ou menos) morto. Como os 
indianos dos Tempos Védicos, consideram a vitalidade uma questão de gradien
te .. O termo sânscrito amrita. erroneamente traduzido por eternidade, significa 
"cem anos". Traduz. dessa forma. a idéia de uma vida plena, longa e vigorosa, li
vre de doenças, infortúnios, aflições, velhice prematura e agressão por parte dos 
desate tos 12. 

O sistema de crenças e práticas vigentes nas casas de santo concede 
um lugar central à categoria axé. Não vamos dizer que esta concepção é análoga 
à de amrita, para que não nos acusem de comparar alhos com bugalhos ... A teo
ria nativa, no entanto, afirma não só que as pessoas, os seres e as coisas têm 
axé; admite que podem ter, em determinado instante, mais ou menos axé. E que 
o axé pode ser incrementado ou empobrecido. 

Como é possfvel potencializar o axé, ou evitar que ele diminua? A res
posta é clara: fazendo e dando as "obrigações" prescritas. Cuidando do santo; la
vando as contas; preparando as comidas; confeccioné!ndo os trajes, sacrificando 
os animais; guardando os interditos. Cumprindo os rituais, em suma. E o que são 
os rituais senão o emprego litúrgico das substâncias e das coisas que contêm e 
produzem a vida (axé)? Essas substâncias que os gregos consideravam o alimen
to dos deuses, a ambrotos, equivalente fonético do indo-ariano amrita. 

De um ou de outro modo, a produção do axé tem a ver com o dinheiro. 
Seja porque com ele se podem obter os elementos necessários para a composi
ção desse néctar dos orixás: seja porque o dinheiro, ele mesmo, constitua um in
grediente indispensável do manjar vivificante, como no caso das moedas antigas, 
cujas qualidades sensíveis remetem à identidade dos orixás. Aqui, o termo "obri
gação" alcança o seu sentido pleno, pois as moedas depositadas nos assenta
mentos têm o caráter de um penhor, chamam a continuidade das trocas e asse
guram a manutenção do canal da graça.(axé); obrigam os orixás. 

Assim, nós, que fomos acostumados a crer no dinheiro como aquilo que 
dá sentido e plenitude à vida, descobrimos, ao final desse périplo, que para certos 
grupos {e pessoas) as coisas se passam de modo diferente. Para eles, o dinheiro 
não substitui nem desloca a religião, sendo, ao contrário, regido e direcionado por 
ela. Ou, para concluir com Kenneth Burke 13, na esfera das motivações que gover
nam os filhos-de-santo, a "lei divina" não foi, ainda, substituída pela "lei natural" 
do mercado. 

12. HOCART. A.M. Death and Li te. ln:-----. Social Ongins. Londres, Maus & C o .. 1954. 
13. BURKE, K. Monetary Reduction. ln: . A GrammarofMotives. Berkeley, Universíty of 

Californla Press, 1969, p. 92. 
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O Batismo do Dinheiro e o 
Segredo do Capital 

Michael T aussig 

O Batismo do Dinheiro e o Nascimento do Capital 

Conforme a crença no batismo da cédula, no Vale do Cauca meridional 
[Colômbia], se a pessoa convidada para padrinho esconder uma cédu la na mão 
durante o batizado da criança, ministrado pelo sacerdote católico, a nota ficará 
balizada no lugar da criança. Quando esta nota retornar à circulação monetária, 
acredita-se que ela voltará constantemente para seu dono, com juros, enrique
cendo a ele e empobrecendo as pessoas com quem ele negociar. Ele é agora o 
padrinho da cédu la. A criança continua pagã, não balizada: se os pais souberem 
disso. ficarão muito preocupados, uma vez que a alma da criança estará sem legi
timação sobrenatural e sem chance de escapar do limbo - ou purgatório, depen
dendo de quando ela venha a morrer. Esta prática é punida severamente pela 
Igreja e pelo governo 

A nota balizada recebe o nome que o rito batismal atribuiu à criança. 
Agora a nota chama-se Marlene, Jorge, Tomás, e assim por diante -conforme o 
nome que os pais tinham escolhido para a criança. Para pôr em ação a nota bali
zada, o padrinho deve passá-la adiante por ocasião de uma transação monetária 
qualquer, como, por exemplo, ao pagar as contas em uma loja, e murmurar um re
frão como este: 

Texto ongmalmente publicado em T AUSSIG, Michael, The Devi/ and Commodity Fetischism in Sou/h 
America. The University ol North Carolina Press, 1980, p. 126-139. Tradução: Sérgio Lemos. 
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"José 
te vaso te quedas? 
te vaso te quedas? 
te vaso te quedas?" 

O Battsmo do Dtnhetro e o Segredo do Capital 

"José 
você vai ou fica? 
você vai ou fica? 
você vai ou fica?" 

Pergunta-se à nota. chamando-a pelo nome. se ela voltará ou não para o 
seu padrinho. Se tudo funcionar a contento, ela em breve retornará, trazendo con
sigo uma grande quantidade de dinheiro. Esta transferência de fundos realiza-se 
de modo invisível. 

Uma família negra de classe média possuía uma loja de esquina no po
voado. No meio da noite, a proprietária, que estava sozinha em casa, saiu para o 
quintal e rapidamente voltou, pensando ter ouvido barulho na gaveta da caixa re
gistradora. Abrindo-a, viu que todo o dinheiro tinha sumido. Lembrou-se que na
quela manhã um dos fregueses se tinha comportado de modo esquisito, e perce
beu, então, que lhe haviam passado uma nota balizada. Foi ela virar as costas e 
a nota fugira, levando consigo todo o dinheiro da caixa registradora. 

No movimentado supermercado de uma cidade próxima. um detetive da 
casa teve sua atenção despertada por uma mulher que se pusera ao lado da cai
xa, cantarolando baixinho: 

"Guilherme 
você vai ou fica? 
você vai ou fica? 
você vai ou fica?" 

Suspeitando que a mulher tinha passado uma nota balizada e estava es
perando que esta voltasse para sua bolsa junto com o conteúdo da caixa regis· 
tradora, o detetive imediatamente deu-lhe voz de prisão. Levaram embora esta 
mulher e ninguém sabe o que lhe aconteceu. 

Um dos poucos lojistas negros bem-sucedidos do povoado foi salvo de 
grande prejuízo graças a uma raríssima coincidência. No momento em que aten
dia no balcão, alertou-o um estranho barulho na caixa registradora. Foi espiar e 
viu duas notas brigando uma com a outra pela posse do ·conteúdo da gaveta e 
compreendeu que dois fregueses, cada um com sua nota balizada, deviam tê-las 
passado adiante e estavam esperando que regressassem a seus respectivos bol
sos. Esta estranha coincidência impediu que se evaporasse a féria daquele dia. 

Nas sociedades pré-capitalistas estão ausentes o mercado e a bolsa de 
mercadorias. Florescem o animismo, a magia e várias formas de fetichismo. Mas 
será este o mesmo fetichismo das mercadorias que se encontra em um sistema 
capitalista de organização sócio-econômica? Marx era claramente da opinião que 
se trata de duas coisas muito diferentes e que, ao propor esta pergunta, estamos 
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já no rumo da desm1st1flcação das ilusões conduzidas pela forma capitalista de 
troca de mercadonas. "Todo o m1stério das mercadorias, toda a magia e necro
mancia que cerca os produtos do trabalho quando eles tomam a forma de merca
doria". escreveu, "desaparecem logo que passamos a outras formas de produção'' 
(1967:76}. Ainda assim, deveríamos acrescentar que, quando o sistema de mer
cadorias penetra em uma formação social pré-capitalista, as duas formas de feti
chismo - a magia de troca de reciprocidade e a magia de troca de mercadoria -
encontram-se uma com a outra e fundem-se em uma nova forma. 

No vale do Cauca meridional, a crença no batismo do dinheiro implica 
que, por meio deste mecanismo religioso Ilícito {ilícito pelo fato que engana os 
parentes, a criança e o sacerdote, e espiritualmente mutila a criança, anulando 
sua aceitação na cidadania divina), o dinheiro criará dinheiro, o dinheiro crescerá. 
Esta é meramente uma expressão exótica da fórmula marxista comum referente 
à circulação capitalista, 0-M-0' {dinheiro-mercadoria-mais dinheiro) ou simples
mente D-D', enquanto oposta à circulação que vem associada ao valor de uso e 
ao modo camponês de produção: M-0-M {mercadoria A-dinheiro-mercadoria B); 
ou: vender a fim de comprar). O problema que o próprio Marx levantou, o mistério 
do cresc1mento económico capitalista e da acumulação de capital, na qual o capi
tal aparecia criando mais capital, dava a impressão de ocorrer, nessa situação, 
pela ajuda justamente daquelas forças sobrenaturais invocadas pelo batismo cris
tão das cédulas. Uma vez assim ativado, o dinheiro torna-se caoital, produtor de 
juros. Um meio de trocas inerte torna-se uma quantidade que se reproduz a si 
própria, e, neste sentido, temos ar um fetiche - uma coisa com poderes vitais. 

É realmente uma crença bizarra. Mas devemos considerar que o sistema 
com o qual a estamos comparando não é, por certo, menos bizarro. Nós, que nos 
acostumamos com as leis da economia capitalista ao longo de vários séculos, 
fomos levados a aceitar sem dificuldade, como inteiramente naturais. como lugar
comum. as manifestações destas leis. Os primeiros profetas e analistas do capi
talismo - Benjamin Franklin, por exemplo - já viam as operações da economia 
como completamente naturais e corriqueiras: dai que eles podiam eventualmente 
referir-se ao juro como uma propriedade inerente ao capital. 

Contudo, tal como está expresso no seu folclore relativo ao batismo de 
dinheiro, os camponeses do Vale do Cauca meridional consideram isto como in
teiramente irreal e sobrenatural. Além do mais, o batismo da cédula faz-se a um 
custo terrível para a cnança: sonega-lhe um lugar legítimo nos ritos do ciclo da vi
da e da ordem cosmológica, e assim carrega o mesmo estigma que o pacto dos 
trabalhadores assalariados com o demónio. Esta imoralidade do processo distin
gue a nota balizada de um puro {ou capitalista) fetiche de mercadoria. 

O batismo da cédula é visto, ainda, como o resultado de uma cadeia de 
eventos que é íníciada pelo homem. É verdade que esta relação é ainda mistifi
cada. uma vez que se julga necessária a intervenção de um poder sobrenatural 

Relig1ão e Soc1edade, 14/2, 1987 



22 O Bat1smo do Dinheiro e o Segredo do Capital 

para que o dinheiro produza juros. De. qualquer forma, porém, fica bem claro que 
o dinheiro não o faria por si só. A multiplicação de dinheiro como capital não é 
vista como um poder inerente do dinheiro. Assim, não se trata de um fetichismo 
da mercadoria, já que estas pessoas não consideram que reproduzir-se seja uma 
propriedade natural do dinheiro. Na realidade acham-na tão antinatural que têm 
que invocar o poder sobrenatural pelo mais tortuoso e destrutivo dos meios. Em
bora a verdadeira relação entre o capital e o trabalho seja mistificada, vêem ainda 
o homem como necessário para unir os ciclos mágicos; isto está de acordo com o 
faJo que. em uma economia de valor de uso. as relações de trabalho em que se 
envolvem as pessoas aparecem-lhes como relações pessoais diretas, recíprocas, 
e não como atividades controladas pelos relacionamentos de seus produtos. Na 
verdade, as formas especificas do fetichismo pré-capitalista de que aqui tratamos 
provêm exatamente desta consciência de interdependência e reciprocidade hu
manas, nas quais tanto as pessoas quanto os produtos se tornam como consti
tuindo uma unidade. Quando as pessoas são confrontadas pelo mercado de bens 
em suas primeiras etapas, esta interdependência é desvirtuada e desequilibra-se, 
lançando o fetiche ao reino do antinatural e do mal - o batismo ilícito de dinheiro 
e o pacto dos proletários com o demónio. 

Razão Analógica e a Filosofia dos Valores de Uso 

É notável como os princípios subjacentes à crença na nota balizada são 
semelhantes aos do dinheiro e da troca na Política de Aristóteles e na teoria eco
nómica da baixa Idade Média. É fundamental, neste terreno. a distinção que Aris
tóteles estabeleceu entre aquelas duas coisas que hoje chamamos valor de uso e 
valor de troca, uma distinção que ocupa igualmente um lugar central na teoria 
marxista. No livro I, Aristóteles escreve: 

"Cada artigo ou propriedade tem um duplo uso: ambos os usos são usos da coisa 
em si. mas não são usos iguais: pois um é uso próprio do art1go em questão. e o 
outro não é. Por exemplo: um sapato pode ser usado no pé ou oferecido em troca. 
Ambos são usos do sapato; pois mesmo aquele que dá o sapato para alguém que 
precisa dele, e recebe dinheiro ou comida em troca. está fazendo uso do sapato 
enquanto sapato, mas não o uso que lhe é próprio. pois o sapato não é fe1to ex
pressamente para finalídade de troca. A mesma co1sa se dirá de outros artigos" 
(1962:41}. 

Embora no seio de uma economia doméstica ou de subsistência se pos
sa legitimamente utilizar a função de troca de qualquer artigo, foi a partir dessa 
função de troca que a produção de dinheiro ou capitalismo emergiu, em detnmen
to da economia doméstica ou "economia natural". Como lembrou Roll em Uma 
história do pensamento econômico, esta distinção entre as duas. artes de fazer 
dinheiro "não era apenas uma tentativa de estabelecer uma distinção ética. Era 
também uma análise veraz de duas formas diferentes pelas quais o dinheiro atua 
no processo económico: como um meio de troca cuja função é completada pela 
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aquisição do bem requerido para a satisfação de um desejo e, por outro lado, na 
forma de capital - dinheiro que leva o homem a desejar uma acumulação sem 
limites" (1973:33). 

Na sua discussão sobre Aristóteles, Roll insiste na idéia de que o dinhei
ro, tal como usado na circulação de valores de uso (a economia doméstica de 
Aristóteles, a economia natural), é estéril. "O dinheiro é para ser usado em troca, 
mas não para crescer com juros; ele é, por natureza, estéril; através da usura, ele 
se multiplica, e este deve ser o mais antinatural de todos os meios de fazer di
nheiro" (1973:33). Esta informação pode ser organizada em forma de quadro. 

TABELA 1 

Características do dinheiro 

Tipo de Valor 

Objetivo da circulação 

Caracterlshcas do dinheiro 

Valor de uso 

Satisfazer desejos naturais 

Meio de troca 

M-0-M 
Natural 
Estéril 

Valor de troca 

Ganhar dinheiro 
como um fim em si 

Melo de fazer mais d inheiro 
(meio como fim; capital) 

0-M-D' 
Não-natural 

Férfll 

Nota: O = dinheiro; O' = dinheiro + juros sobre este_ dinheiro, ou seja, capital. 

Várias analogias emergem do conjunto de oposições postas na Tabela 1. 
Por exemplo: 

Valor de uso do d inhe1ro 
(dinheiro) 
natural 
estéril 

Valor de troca do dinheiro 
(capital) 

não-natural 
fértil 

Mas na natureza, no mundo biológico, por exemplo, as coisas são natu
ralmente férteis. Aristóteles escreve: "o dinheiro era para ser um meio de troca, os 
juros representam um aumento no próprio dinheiro. Falamos deles como se fos
sem uma produção. tal como uma esfera ou prole dos animais; pois cada animal 
produz outros semelhantes a si próprio, e os juros são dinheiro produzido a partir 
de dinheiro. Portanto, de todos os modos de se obter riqueza, este é o mais con
trário à natureza" (1962:46). 

Usando o método proposto por Mary Hesse na sua discussão da analo
gia, esta pode ser expressa como um conjunto de analogias positivas e negativas. 
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no qual há o reconhecimento explícito tanto da semelhança como da diferença 
entre os pares de termos que constitu~m a analogia (1963). 

Re1no Valor de uso Va lor de troca 
Biológ1co do dinheiro do d1nhe~ro 

(natura l) (na1ural) (não-natural) 

animal o o 
prole D o· 

A analogia entre animais e dinheiro como valor de uso refere-se a rela
ções tanto de semelhança como de diferença. São semelhantes por serem ambos 
parte do mundo natural e porque suas propriedades funcionam para garantir o 
propósito original da sociedade ideal: "restabelecer o equilfbrio de auto-suficiência 
da própria natureza", na frase de Aristóteles. São diferentes porque os animais 
têm a propriedade natural de reproduzir-se, enquanto o dinheiro é, por natureza, 
estéril. 

As analogias entre animais e capital e entre dinheiro e capital baseiam-se 
também em um conjunto de semelhanças e diferenças. Por exemplo: o capital se 
reproduz, tal como fazem os animais. Mas. enquanto um é natural , o outro é não
natural. Do mesmo modo, o dinheiro no modelo do valor de uso é semelhante ao 
dinheiro enquanto capital, mas o primeiro é estéril e ó segundo é fértil. 

Portanto, os habitantes das áreas de plantação do Vale do Cauca meri
dional enfrentam o problema de explicar (e, em alguns casos, de fato, realizar) a 
transformação da propriedade de semelhança nas propriedades de diferença e da 
diferença em semelhança. Eles têm que explicar como pode acontecer que carac
terísticas que eram antes propriedade exclusiva dos animais o são agora do di
nheiro, cuja propriedade natural era permanecer estéril. 

Eles precisam explicar a transformação do dinheiro em capital produtor 
de juros, e a conversão do valor de uso em valor de troca. 

Isto se faz através do rito ilícito de se balizar dinheiro. O dinheiro não ba
lizado ou natural não é e não poderia ser capital: ele não pode produzir e não 
produziria juros do mesmo modo como o capital e os animais criam reproduções 
de si próprios. O dinheiro só pode obter essa propriedade não-natural se sofrer a 
ação ritual através do batismo. O dinheiro estéril pode tornar-se antinaturalmente 
fértil quando transferido para o domínio de Deus e marcado com suas proprieda
des vivi ficadoras. 

A eficácia e racionalidade do ato mágico parecem ser entendidas por 
meio de uma comparação entre as relações de semelhança e diferença observa
das em distintas esferas da existência, e o rito é utilizado para manipular e trans
formar relações de diferença em relações de semelhança: 
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Natural 
animal 
prole 

Não-natural 
o 
D' 

25 

A prole é a produção natural do animal, enquanto o acréscimo ao capital 
(O') é não-natural. 

A analogia negativa (a comparação pela diferença) pode ser superada 
e incorporada à comparação pela semelhança (analogia positiva) por meio do rito 
batismal: 

Batismo da criança 
legitimação e cresc1mento 

Batlsmo lllcito do dinheiro 
deslegitimação e crescimento 

No entanto, aquela transferência é consumada por um rito ilícito quando 
aplicado ao dinheiro, e este rito é um sacrilégio, que priva a criança de receber a 
santificação e confirmação que é necessária à realização do potencial humano. 
Assim, embora o dinheiro possa ser convertido em capital que dá juros, isto é vis
to como ao mesmo tempo sobrenatural e antinatural. O dinheiro não pode fazê-lo 
por si só, pois não se trata de uma propriedade que lhe é inerente. Ele tem que 
ser sobrenaturalmente ativado, e o único meio de efetuar tal ativação é ilegal e 
contra as normas de cultura. O capital é assim explicado em termos que mostram 
ser ele não-natural e imoral. Os modelos analógicos baseados em uma orienta
ção de valor de uso podem ser reestruturados através dos meios sobrenaturais, 
mas, apesar de toda a reestruturação, o sentido original da economia do valor de 
uso ainda se mantém. · 

O Pacto com o Demônio e a Magia da Produção Capitalista 

No caso do pacto com o diabo feito pelos trabalhadores de plantação as
salariados com a finalidade de aumentar a produção, entende-se que o dinheiro 
ganho é estéril. Ele só pode ser usado na aquisição de artigos de luxo que devem 
ser consumidos imediatamente. Se o dinheiro for investido em terras, as terras 
não darão frutos. Se se comprar um animal para engordar e depois vender, este 
animal morrerá. Além do mais, a safra que foi cultivada sob um pacto com o de· 
mõnio morrerá também: a cana-de-açúcar deixará de brotar e crescer. Assim, nes
te caso, embora a produção do proletário possa crescer, o dinheiro não é fértil. Na 
verdade ele transpira infertilidade - a antítese do dinheiro balizado. 

O que significa isto? Em um nível isso pode ser explicado pelo fato que o 
pacto é feito com a antftese de Deus - o demônio. Mas pode-se ir mais a fundo 
nos símbolos e explorar um pouco mais além as distinções de Aristóteles e de 
Marx. Aristóteles estabelece do seguinte modo as ligações entre a produção e as 
diferentes formas de dinheiro: "portanto, procuramos definir riqueza e fazer dinhei
ro por modos diferentes; e estamos certos ao fazê-lo, pois eles realmente são di
ferentes: por um lado, a verdadeira riqueza, de acordo com a natureza, relacio-
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nada com a produção doméstica; do outro lado, a produção de dinheiro, sem lugar 
na natureza, pertencendo ao comérc_io e não produtiva de bens no sentido pleno 
da palavra" (1962:43). Aqui, a antítese entre o dinheiro como mero meio de troca 
e o dinheiro como capital tem seu paralelo na oposição entre os bens e ativida
des produtivos e não-produtivos. Na verdade, para Aristóteles, o contraste é 
mesmo mais acentuado do que isto, pois o ganho de dinheiro - ou capitalismo -
é inerentemente destrutivo da economia natural ou doméstica: destrutivo do jogo 
de interação entre as forças naturais responsáveis pela produção e crescimento. 

Assim sendo, a referência inicial às caracterfsticas de esterilidade e fert i
lidade do dinheiro está colocada no contexto da produção e de um sentido mais 
profundo de fertilidade. A analogia entre os animais com a sua prole, de um lado, 
e, de outro, o dinheiro que produz dinheiro, aos olhos de Aristóteles é uma analo
gia inteiramente não-natural, e muito especialmente pelo fato que a forma natu
ralmente estéril do dinheiro tem suas raízes na atividade produtiva - "no sentido 
pleno" -, enquanto a forma fértil do dinheiro não tem. 

Somente na sua forma naturalmente estéril é que "o dinheiro se atém a 
seu propósito original : restabelecer o próprio equilíbrio de auto-suficiência da na
tureza". Dar que os valores de uso, o dinheiro como mediador neutro das trocas, o 
equilfbrio natural de auto-suficiência e a produtividade em sentido pleno são to
dos intrinsecamente relacionados e necessários uns aós outros. 

O quadro básico de analogias positivas e negativas que podem ser ex
traídas destas considerações apresenta-se da seguinte maneira: 

dinheiro 
capital 

capacidade produl1va 
destrutiva 

O problema para esta cultura é portanto explicar e efetuar a inversão 
dessas analogias naturais, uma vez que o fato empírico é que a produção pode 
ser mantida e aumentada dentro da esfera da produção capitalista. Inversamente, 
temos o seguinte: 

dinheiro 
capital 

destrulivo 
produtivo 

Esta inversão é realizada e explicada no pacto COI'T} o diabo: através da 
atuação desta força má e destrutiva pode-se aumentar a produção das plantações 
de cana dentro das relações capitalistas. Ao mesmo tempo, tal como é tão clara
mente mostrado pela analogia, o dinheiro ganho com o salário não é produtivo: 
ele mata o que quer que compre, a não ser que se trate de artigos de luxo ime
diatamente consumidos. O quadro natural de relações que se obteria de acordo 
com o modelo do valor de uso pode ser transformado em relações capitalistas 
que rejeitam as analogias do valor de uso. Mas estas relações capitalistas não 
são encaradas nem como naturais nem como boas, uma vez que necessitam da 
atuação do diabo. 
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Conclusões 

As superstições do Vale do Cauca acima mencionadas -o pacto com o 
demônio e o batismo do dinheiro - são crenças que seguem sistematicamente 
a lógica da contradição entre valores de uso e valores de troca. Ao fazê-lo, elas 
são idênticas às teses básicas da teoria económica aristotélica, doutrina dominan
te no pensamento económico de São Tomás de Aquino e outros na baixa Idade 
Média. e uma das premissas básicas do marxismo. Essas superstições não são 
vestígios confusos derivados de uma época anterior, quando a vida camponesa 
ou a influência da Igreja não tinham sido ainda abaladas. Elas são, na verdade, 
formulações precisas que implicam uma crftica sistemática à penetração do modo 
capitalista de produção. Tal como se manifesta nestas crenças, a consciência da 
distinção entre os valores de uso e os valores de troca não é resultado de nostal
gia ou de ideais mumificados, provenientes do tempo em que florescia o modo 
camponês de produção. Nem pode ela ser explicada como simples resultado da 
coexistência de alguma produção camponesa como um modo capitalista de pro
dução em desenvolvimento. Ela deve-se também ao fato que a "economia fave
lada" dos camponeses recentemente urbanizados é também fundada, em alto 
grau, em práticas do valor de uso. 

O modelo de racionalidade implicado nessas formulações depende pro
fundamente da razão analógica. As explicações dão conta do não-familiar em 
termos do familiar, e o modo analógico de raciocinar que estamos enfocando é 
inerentemente hollstico, identificando as coisas por meio de suas relações com 
conjuntos mais amplos. Já pelo contrário, o modelo causal que dominou tão radi
calmente nossas modernas ciências sociais e, desde o século XVII, o caudal prin
cipal do que vagamente chamamos de o pensamento do Ocidente, é inerente
mente atomístico e reducionista, e define a identidade pela coisa em si, e não 
pela relação com o contexto a que esta pertence. 

O modo analógico de pensar acima descrito é mais prolífico e mais cons
cientemente usado em culturas orientadas pela economia de valor de uso, e. tal 
como S.J. T ambiah tão elegantemente mostrou em sua interpretação da magia 
Zande, se estivermos cônscios de sua lógica e sistematização. evitaremos as 
confusões depreciativas que ocorrem quando submetemos essas crenças aos 
modelos de validade próprios à metodologia positivista moderna e à filosofia so
cial utilitária (1973). Onde S.J. Tambiah falha, contudo, é ao não levar em consi
deração o sistema metafísico subjacente no qual os termos de tais analogias hau
rem seus significados. Embora seja um grande serviço ter demonstrado como as 
ligações e influências aparentemente misteriosas entre os fenômenos podem ser 
postuladas e apoiadas nas propriedades puramente formais de um quadro de 
analogias, a ontologia indfgena tem também que ser levada em consideração. A 
ênfase nas características formais de racionalidade analógica permite-nos enten
der a precisão sistemática implicada em modos de explicação que não se ba
seiam apenas no modelo de causa e efeifo. Mas isso não nos leva muito além 
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das análises de Tylor e Frazer no século XIX, que mostraram tanto a elaboração 
intelectual das formas analógicas de·magia quanto o que eles consideravam co
mo o erro fatal nelas envolvido - erro, quer dizer, se estas formas fossem consi
deradas como meio prático de obter algum bem concreto. Mas, se não subme
termos estas formas à modema exigência de explicar tais coisas por sua utilida
de, então não será com uma ciência errónea que estamos lidando, mas sim com 
proposições a respeito do sentido do mundo. Evans-Pritchard argumentou, contra 
o reducionismo psicológico e o utilitarismo de Tylor e Frazer. dizendo que as fór
mulas mágicas não são fatos psicológicos mas sociais, cujo valor de verdade re
side na linguagem de relações sociais e na irrecusável herança da cultura (1933}. 
Parafraseando o famoso aforismo de Durkheim relativo à religião, a magia é a 
sociedade lançando encantamentos sobre si mesma. Voltando às analogias que 
constituem as crenças mágicas, temos que perguntar por que, afinal, certas pro
priedades e não outras são consideradas como analogicamente relacionadas em 
primeiro lugar. Embora possamos tomar, por exemplo, a relação analógica entre 
dinheiro e capital, e demonstrar o problema e a solução veiculados por tal analo
gia, nada mais estaremos fazendo que tomar um conjunto de dados cujo signifi
cado se assenta, em última análise, em uma base diferente das que são dadas 
nas próprias regras de raciocínio formal. Esta base vai ser encontrada na metafí
sica e na fi losofia social do grupo em questão, e, neste caso específico, uma im
portante dimensão desta filosofia se localiza no lii10delo económico do valor de 
uso, uma vez que tal modelo traz consigo o significado da mercadização e 
reificação. 

O modo analógico de pensar é obrigatório nas economias de valor de 
uso, porque ali as coisas são vistas não como constituindo-se a si próprias, mas 
como consistindo em uma rede de relações. As coisas interagem por causa dos 
significados que elas trazem - significados de transitividade vivos, sensíveis, em 
interação - e não por causa de significados de torça física trancados na célula 
privatizada de uma coisidade que se fecha em si mesma. 

Os tipos de analogia que examinamos nos exemplos tomados do Vale do 
Cauca são interessantes porque as relações de causa e semelhança entre os 
termos separados que compõem essas analogias dependem do quadro total -
não estão dados nos próprios termos. O conceito de "causa" que está aqui em 
questão não é o de cay,sação mecânica, mas o de padrão, associação e propósi
to. Só pode resultar uma imensa confusão se formos submeter este conceito ao 
modelo mecânico de interação de forças, semelhante ao entrechoque das bolas 
de bilhar ou ao entrosamento de engrenagens; por isto, quando depara com tais 
formas de pensar, a ótica reificadora as vê como irracionais. Descrevendo as pro
priedades do tipo de analogia que se segue, que é o mesmo tipo das analogias 
acima consideradas, Hesse mostra que as relações de semelhança num nível ho
rizontal dependem do significado particular estabelecido pelas relações verticais: 

pai 
filho, criança (child) 

Estado 
cidadãos 
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Além do mais, as próprias relações verticais não são causais em nenhum 
sentido, e, mais ainda, se tomarmos os termos individuais separados do quadro 
analógico total, cada um deles possui ~ma vaiiedade de conotações. Assim, o 
significado especifico de cada um dos termos dentro da estrutura total depende 
do quadro total de relações; quer dizer que o alcance do termo individual não é o 
resultado de seu significado enquanto termo isolado, desligado dos outros termos 
isolados. Ao contrário, trata-se de termos relacionais que assumem o significado 
estabelecido pelo conjunto de relações do qual cada termo é parte. As coisas são 
relações, e estas relações são antes ontológicas do que lógicas. 

Uma analogia seleciona dentre uma variedade de possibilidades a fim de 
fazer uma delas significativa e convincente. Nos exemplos do Vale do Cauca, o 
significado diz respeito às pré-condições sociais de crescimento e troca Não se 
trata de uma ciência de coisas, mas uma ciência de retórica, cujo meio de cultura 
são condições e relações sociais ameaçadas pelas coisas em transformação. 

Os termos individuais não são tomados atomisticamente. Eles não se 
conformam ao modelo corpuscular newtoniano ou ao que A.N. Whitehead chama 
filosofia de relações externas. Em vez disso, correspondem a uma filosofia orgâ
nica de relações internas na qual cada um dos termos separados engloba o qua
dro total de relações do qual é parte (Whitehead, 1967: 111-18; Ollman, 1971:27-42) . 

Em poucas palavras, a doutrina metafisica de relações externas é o fun
damento do método analftico e redutivo. Neste método, a explicação analisa 
qualquer fenómeno dado segundo seus constituintes atomfsticos supostamente ir
redutfveis e conclui ilustrando as leis matemáticas de causa e efeito que, supos
tamente, se mantêm entre estes átomos - átomos que, em suma, constituem o 
fenómeno total. Esta doutrina é central na tradição cartesiana e na visão da natu
reza com a qual Galileu, Descartes e Newton impulsionaram a ciência moderna e 
o positivismo em seu bem-sucedido caminho. Embora relativizadas pela física 
teórica desde o começo do século XX, estas idéias continuam a prover as bases 
da ciência social modema e de ideologias relativas à sociedade que são de uso 
comum no Ocidente. Duas propriedades nos interessam aqui. Primeiro, como diz 
Whitehead: "O caráter de cada uma dessas coisas últimas é, pois, concebido co
mo sua própria qualificação privada. Um existente assim é compreensível em 
completa separação de qualquer outro existente igual a ele: a verdade suprema é 
que, para existir. não se exige nada a não ser a si próprio" (1967: 113). Em outras 
palavras, o sentido ou identidade de uma coisa é dado somente nela própria, an
tes que no contexto do qual ela faz parte. Segundo. como 'Mlitehead indica, em 
virtude de tal descontextualização, as relações entre as coisas (e as mudanças 
das coisas ou suas relações) são concebidas como exteriores às próprias coisas. 
Estes conceitos forçam a recorrer a um tipo de deísmo e fetichismo, que é como 
o próprio Newton conceitualizou o Cosmos de coisas que de outro modo seriam 
atomizadas. 
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O fetichismo que é inerente às crenças do Vale do Cauca emerge de 
uma metafisica e de um conjunto de condições sociais inteiramente diferentes. 
Na epistemologia de camponeses e da classe trabalhadora, os termos individuais, 
ou coisas, são conceitualizados do mesmo modo que os "momentos" de Hegel: 
cada um deles exprime a totalidade da qual ele é a manifestação. As coisas con
têm a totalidade dentro de si próprias, por assim dizer, e podem ser vistas cau
salmente, agindo sobre os outros constituintes, que também agem sobre elas. 
Mas elas nos interessam aqui sobretudo como códigos e signos que ecoam os 
si~nificados dos sistemas formados com elas pela sociedade. 

Também eu escolhi, e na verdade fui forçado a fazê-lo, interpretá-las por 
este modo, em vez de ver um mundo de átomos nadando mecanicamente nos 
vapores etéreos do tempo e espaço. O próprio marxismo funda-se sobre uma 
apreciação acurada desta perspectiva (cf. Ollman, 1971 ), embora isto seja habi
tualmente ignorado, pois intérpretes posteriores tomaram a noção marxista de 
materialismo como se fosse a mesma da ciência burguesa - mecânica e 
empirica. 

Em conclusão: nos exemplos tirados do Vale do Cauca, onde um modo 
de produção está substituindo outro, embora possam ser invertidas as estruturas 
analógicas e transformadas as relações, ali estão sendo mantidos, ainda assim, a 
ética e o modo de pensar do valor de uso. A metafisica subjacente ao modo 
analógico não foi desacreditada, muito embora os camponeses de hoje pouco 
mais possuam que sua força de trabalho abstraia. As analogias não são neutras, 
apesar da influência neutralizante da distinção entre fato e valor que é própria da 
ciência e teoria económicas modernas. Nestas se sustenta que "a economia é in
teiramente neutra com relação aos fins; que toda vez que a obtenção de algum 
fim dependa de meios escassos, ela será pertinente às preocupações do econo
mista. A economia não diz respeito a finalidades enquanto tais" (Robbins, 
1935:24). 

Nada poderia estar mais distante da teoria económica e comportamento 
dos camponeses no Vale do Cauca meridional, para os quais a economia é intei
ramente comprometida com os fins. Seja económica ou o que for, a razão é para 
eles muito mais que a estrita preocupação com a coordenação máxima de meios 
escassos com vista a fins alternativos. Ao invés disso, razão é aquilo que abrange 
as condições de existência objetiva. A compreensão da razão capitalista e da 
práxis que a veicula leva-os a concluir que o sistema é contrário às leis da natu
reza, mau, e, em última análise, destruidor das condições de existência objetiva. 

Submeter a razão destes camponeses à instrumentalidade de meios e 
fins e ao formalismo vazio de analogias tomadas separadamente de seus con
teúdos e objetivos significa apressar a morte dessas condições de existência. 
Uma sociedade ou comunidade camponesa pode estar envolvida com a produção 
para o mercado, mas nem por isso precisa constituir-se como cultura reificada. 
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Uma comunidade pode, de muitas maneiras, ser afetada e controlada pelo mun
do capitalista que a rodeia, mas isso não a faz necessariamente uma réplica da 
sociedade inclusiva e da economia global. As tentativas de interpretar as forma
ções sociais pré-capitalistas por meio daquilo que Polyani chamou de nossa ob
soleta mentalidade de mercado são práticas equivocadas, de um ingênuo etno
centrismo -o qual de resto não é aplicável nem sequer à própria sociedade de 
mercado, e é meramente uma reprodução de sua aparência. 
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U Ouro Nefasto 

Octavio Paz 

Max Weber descobriu uma relação entre a ética protestante e o desenvol
vimento do capitalismo. Por sua vez, alguns seguidores de Freud, particularmente 
Erich Fromm, assinalam a conexão entre este último e o erotismo anal. Normam 
O. Brown fez uma slntese brilhante de ambas as descobertas e, o que é ainda 
mais importante, mostrou que a "visão excrementrcia" constitui a essência simbó
lica e, portanto, jamais explicita, da civilização moderna. A analogia contraditória 
e complementar entre o sol e o excremento é de tal modo evidente que quase 
dispensa demonstração. É um par de signos que se fundem e se dissociam alter
nadamente, regidos pela mesma sintaxe simbolizadora de outros signos: a água e 
o fogo, o aberto e o fechado, o pontiagudo e o redondo, o seco e o úmido, a luz e 
a sombra. As regras de equivalência, oposição e transformação que a antropolo
gia estrutural utiliza são perfeitamente aplicáveis a estes dois signos, tanto no nr
vel individual oomo no social. 

O erotismo anal é uma fase infantil, pré-genital, da sexualidade individual 
que corresponde, na esfera dos mitos sociais, à idade do ouro. Para aludir de 

Un or néfaste incite pour beau cadre une rixe ... (Mallarmé, prime1ra versão do "soneto 
em ix"). 
Este texto, originalmente publicado em PAZ, Octavlo, Conjunções e disjunções (lrad. de 
Lúcia Teixeira Wisnik), São Paulo, Ed. Perspectiva, 1979, constitui parte do segundo ca
pftulo ("Conjugações") do livro citado, p. 25-30. 
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passagem aos jogos e fantasias infantis acerca do excremento: "la vida empieza 
en lágrimas y caca" .. : (Quevedo). No que concerne às imagens mfticas, assinalo 
que se o sol é a vida e morte, o excremento é morte e vida. O primeiro nos dá luz 
e calor, mas sol em excesso nos mata; portanto, é vida que dá morte. O segundo 
é um dejeto, mas também um abono natural: morte que dá vida. Por outro lado, o 
excremento é o duplo do falo como o falo é o duplo do sol. O excremento é o ou
tro falo, o outro sol. Deste modo é sol podre, como o ouro é luz congelada, sol 
materializado em lingotes contáveis e sonoros. Guardar ouro é acumular vida (sol) 
e reter o excremento. Gastar o ouro acumulado é esbanjar vida, transformar a 
morte em vida. Ao longo da história, todas estas imagens se fizeram cada vez 
mais abstraias, à medida que aumentava a sublimação dos instintos. Tanto mais 
sublimes, mais repressivas. A cara se distanciou do cu. 

A ambivalência do excremento e sua identificação com o sol e com o ou
ro lhe conferiu uma espécie de corporeidade simbólica - ora benéfica, ora nefasta 
- tanto entre os primitivos como na Antigüidade e na Idade Média. Norman O. 
Brown interessa-se sobretudo por suas metamorfoses recentes 1• Não é necessá
rio acompanhá-lo em toda sua apaixonante excursão; bastaria assinalar que as 
metamorfoses do ouro e do excremento, suas uniões e separações, constituem a 
história secreta da sociedade modema. A condenação do excremento pela Re
forma, como encarnação ou manifestação do demônio, foi o antecedente e a cau
sa imediata da sublimação capitalista: o ouro (o excremento) convertido em cé
dulas de banco e em ações. Na verdade, Brown não observa que a esta transfor
mação no nfvel dos sfmbolos e das crenças corresponde, no da economia e da 
vida prática, a passagem da economia fechada, constitufda por coisas, à econo
mia aberta do mercado capitalista, feita de signos. Lutero recebe a revelação na 
privada, no momento em que esvazia a barriga. As privadas são o lugar infernal 
por definição. O lugar da podridão é o da perdição: este mundo. A condenação 
deste mundo é a condenação da putrefação e da paixão de acumulá-la e adorá
la: o bezerro de ouro é excrementício. Assim, pois, esta condenação atinge tam
bém o desperdício. A conexão entre retenção anal e economia racional, que mede 
os gastos, é clara. Entre acúmulo e desperdlcio não sobrou outro recurso senão a 
sublimação. O segundo passo consistiu em transformar em produto essa reten
ção: ocultamento e assepsia da privada e, simultaneamente, metamorfose do só
tão, onde se guardam ouro e riquezas, em instituição bancária. 

Embora o protestantismo tenha dominado maometanos e hindus durante 
séculos, não pôde ou não quis convertê-los. Por outro lado, conseguiu a conver
são do ouro. Desapareceu como coisa, perdeu a materialidade e se transformou em 

a vida começa entre lágrimas e bosta (N. da T.) 

1. Life against Death. Existe tradução em espanhol: Eros y Tanatos (Editorial Joaquim Mortlz, México, 
t967). Brown publicou em 1966 outro volume, Love's Body, que é a continuação e o complemento de 
Eros y Tanatos. Aanda não fot traduzido. 
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signo; e, por uma curiosa conseqüência da moral calvinista, nada mais nada me
nos que em signo dos eleitos. O avarento é culpado de uma paixão infernal por
que brinca como a criança com seu excremento com o ouro que acumula em sua 
toca. A economia racional capitalista é limpa, útil e moral: é o sacrifício da omis
são - o contrário do sacrifício por gasto e da hecatombe - que fazem os bons an
te a vontade divina. A recompensa da divindade não se manifesta em bens mate
riais mas em signos: moeda abstrata. No exato momento em que o ouro desapa
rece das vestes de homens e mulheres bem como dos altares e dos palácios, se 
transforma no sangue invisível da sociedade mercantil e circula, inodoro e inco
lor, por todos os países. É a saúde das nações cristãs. Não se guarda, como na 
Idade Média, nem tampouco se gasta ou se dissipa: corre, se propaga, se conta, 
se desconta e assim se multiplica. Possui uma dupla virtude: a de ser uma mer
cadoria e também o signo de todas as mercadorias. A moralização do ouro e sua 
transmutação em signo é paralela à expulsão das palavras sujas da linguagem e 
à invenção e popularização do "reservado" inglês. O banco e o W.C. são expres
sões típicas do capitalismo. 

Antes de Freud e de seus seguidores, Marx já havia chamado a atenção 
para o caráter mágico do ouro na civilização antiga. Quanto à sua relação com o 
excremento, disse ele que a sociedade capitalista é a "dominação de homens vi
vos por matéria morta". Dever-se-ia acrescentar: a dominação por matéria morta 
abstrata, pois não é o ouro material o que nos asfixia mas a tessitura de seus 
signos. Nos países que, mais por comodidade verbal que por desejo de exatidão 
intelectual, chamamos socialistas, desapareceu o lucro individual e, conseqüen
temente, o signo do ouro. Não obstante, o poder aí não é menos, porém mais 
abstrato e asfixiante que nas sociedades capitalistas. A agressividade do excre
mento vem provave.lmente de sua identificação infantil com o falo. Dessa forma, 
seria preciso estudar a conexão escondida entre essa agressividade anal e a vio
lência abstraia das burocracias do Este. E, por certo, seria preciso também de
terminar a que outras zonas erógenas infantis ou pré-genitais corresponde esta 
estranha sublimação do mito da idade de ouro. Uma sublimação que é, na reali
dade, sua negação. A transmutação do sol primordial - ouro que era de todos, to
do que era de ouro - no olho onisciente do Estado burocrático-policialesco é tão 
impressionante como a transformação do excremento em cédulas bancárias. Mas, 
pelo que sei, ninguém abordou o tema. 
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~ Força da Nostalgia. A 
Concepção de Tempo Histórico dos 
Cultos Afro-Brasileiros ']}adicionais 

José Jorge de Carvalho 

Jamais poderemos resgatar integralmente o que esquece
mos. Talvez seja melhor assim. O choque que produziria re
cuperá-lo seria tão destrutivo que no mstante seguinte come
çaríamos a deixar de compreender nossa nostalgia. 

Walter Benjamin, Infância em Berlim em torno de 1900. 

Proponho-me apresentar, em primeiro lugar, uma interpretação da visão 
histórica dos xangôs tradicionais do Recife, incluindo uma discussão sobre sua 
postura face à experiência de escravidão do negro brasileiro. Em segundo lugar, 
tento analisar certos processos recentes de mudança que ocorrem também com 
outras formas tradicionais de religiões afro-brasileiras (principalmente o candom
blé e o tambor de mina). Para tanto, apresento um quadro geral, no qual se arti
culam fatores diversos, tais como crises da memória coletiva, conflitos de lideran
ça, divergências e convergências entre sistemas rituais, choques entre visões de 
mundo, etc. Enfim, procuro mostrar, ao mesmo tempo, a dinâmica dos cultos tra
dicionais (sempre tomando, como base, o caso do xangô do Recife), entendida 
como uma série de eventos marcantes que mantêm entre si uma distância tem
poral significativa, e como essa mesma dinâmica reforça a construção de uma vi
são histórica muito particular. 

"Uma primeira versão deste trabalho, chamada "O conce1to de tempo nas religiões afro
brasileiras", toi apresentada no Simpós1o sobre Cosmologia, Tradição e Valores, realiza
do no Departamento de Antropologia da UnB, em maio de 1986. Agradeço especialmente 
as sugestões de Alcida Ramos, Júlio Melatt1 e R1ta Segato. 

José Jorge de Carvalho - Professor do Departamento de Antropologia da UnB. 

Religião e Soc1edade, 14/2, 1987 





38 A Força da Nostalgia 

A consciência da distância temporal entre eventos significativos coloca 
um sério problema de interpretação, na medida em que nos força a traçar uma li
nha (que nem sempre resulta muito precisa) que distinga uma etnografia do pre
sente de uma reconstrução histórica. Essa questão me foi colocada numa viagem 
feita a São Lufs no princfpio de 1986, quando visitei algumas casas de tambor de 
mina onde havia pesquisado em 1977. O quadro de mudanças com que me depa
rei, justamente no lugar onde o ritmo histórico sempre pareceu ser mais lento -
se comparado com Recife, Bahia ou Rio de Janeiro -, levou-me a reconsiderar o 
significado dos dados que lá recolhi dez anos atrás, e, por extensão, a considerar 
o significado da etnografia que redig i sobre o culto xangõ, que visitei pela última 
vez há sete anos. Motivado por essas impressões, propus-me reconstruir os da
dos que recolhi sobre a história oral do xangô de Recife, na expectativa de que as 
narrativas apresentadas pelos próprios membros indicassem o caminho para uma 
compreensão de sua dinâmica específica. 

I. O PRESENTE COMO CÓPIA DA GLÓRIA ANTIGA 

É passivei dizer que o xangô é um mundo que vive no passado. Trata-se 
de um culto consolidado provavelmente há pouco mais de um século, com base 
numa tradição religiosa ioruba intensificada pela primeira geração de negros liber
tos, e em que uma parte considerável do sentido da atividade ritual dos seus 
membros está relacionada com a memória dos fundadores, com a presença cons
tante daqueles antigos que conheciam integralmente a tradição africana que o 
gerou. Tão forte é essa presença dos antepassados que durante o tempo que 
convivi com os membros do culto recebi a mensagem de que, de certa forma, não 
podia mais conhecer o verdadeiro xangô, porque a maioria dos seus membros 
realmente significativos já haviam desaparecido. Sucede que, apesar de o xangô 
estar centrado no culto aos orixás, ou santos - seres sobrenaturais que controlam 
as forças da natureza e intercedem pelos homens -, há paralelamente um outro 
quase culto, que consiste na menção constante dos antigos, todos dotados de 
uma série de poderes, se não sobrenaturais, pelo menos extraordinários. Assim, 
só os mortos, no xangô, é que possuem o poder completo: só eles puderam de fa
to realizar plenamente o modelo de relação do homem com os orixás. Sobre os 
vivos, mantém-se um critério básico de que os mais velhos realizaram maiores 
façanhas, justamente porque estiveram temporalmente mais ligados aos mortos 
de grande poder. 

Observa-se então uma certa ambigüidade na visão de mundo do culto, 
expressa na alternância entre dois sentimentos: o de orgulho e o de carência. 
Ambos se resolvem (na medida em que é possível resolvê-los) na atitude nostál
gica. Pelo lado da carência, da ausência dos grandes líderes, o mundo do xangô 
passa a ser quase platónico, já que tudo que se realiza hoje é uma mera cópia, 
imperfeita, da glória antiga, do tempo em que os africanos faziam as coisas: a 
música que ora se ouve não é mais tão bem cantada: os tambores, um pálido re-
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flexo da maneira antiga de tocar; a dança, também uma imitação sofrível dos ma
ravilhosos toques de antes; uma iniciação completa de hoje já não tem o axé 
(força espiritual e mágica) de uma simples conta lavada por um famoso pai-de
santo do principio do século. Sente-se em tudo a insuficiência do presente e uma 
luta desesperada por reter, ou pelo menos registrar, a rica experiência humana 
passada. 

Aquele que entra para o convívio do culto vai logo se deparando com um 
universo de experiências grandiosas do passado, e dentro dele deve então come
çar a construir a sua própria. Para a mesma continuidade do culto é importante 
que esse ideal passado, por definição inalcançável, não funcione como elemento 
inibidor, mas que, pelo contrário, converta-se justamente em estfmulo para os no
vos membros, pois significa, entre outras coisas, que se entra para um culto con
solidado, que já alcançou seu período de plenitude. E essa retórica de aceitação é 
extremamente eficaz. 

Assim, o xangô convida as pessoas a se tornarem parte de uma galeria 
de heróis. Oferece o atrativo de uma história, a qual, ainda que curta se compara
da com a do povo ioruba, por exemplo, é significativa no contexto brasileiro e 
pernambucano. Afinal, só a aristocracia, as famílias de usineiros e de latifundiá
rios têm esse legitimador espectro histórico para oferecer a seus parentes. Neste 
sentido, com o culto à memória africana, o xangô luta contra a amnésia coletiva 
das classes suburbanas desarraigadas e sem posses, todos os da Silva, tanto os 
descendentes de escravos nascidos no Recife quanto os que vieram de qualquer 
lugar do interior para a capital do estado. Já que seus membros não têm acesso à 
elite social e aos privilégios a ela atribuídos, constroem uma elite cultural, que 
lhes dá status em relação aos outros de sua mesma condição social e até mesmo 
em relação àquelas pessoas socialmente mais privilegiadas que também usam 
os serviços do culto. A "aristocracia do santo" - tal como são chamadas as casas 
mais velhas pelos membros das casas mais recentes e de menor prestígio - se 
parece em algo às gharanas, ou linhagens de músicos do Hindustão: os tocado
res de tabla, por exemplo, com seu baixo status social por estarem associados ao 
mundo da prostituição, são também mestres (gurus}, descendentes de uma ge
nealogia de virtuosos do instrumento, o que os coloca, em seu meio social , como 
membros de uma elite cultural.1 E é por este lado que se pode dizer que o xangô 
tradicional é uma religião de elite, quando constrastado com os cultos de jurema, 
por exemplo, que com ele convivem. 

Apesar desse visfvel elemento de orgulho, o tom de muitos dos depoi
mentos denota uma carência e um estado de espírito que pode ser descrito como 
apocalfptico, uma nostalgia de um tempo perdido que levou consigo o melhor do 
culto. Aos que ainda o seguem, corresponde a tarefa de adorar os orixás, tal co
mo se haviam comprometido com os mortos a ele devotados. Assim, permanece 

1. Sobre a organ1zação dos gharanas. ver Davict Aeck (1984). 
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a idéta de que o culto não pode acabar, e é a sma e mtssão dos vivos Impedir 
que 1sso ocorra, Já que ele, pela natllreza de sua construção, tendena à extinção 
ou descaracterização completa, junto com a exaustão do conhecimento rel tgtoso 
10ruba que o sustenta desde sua fundação. Em um sentido. cada velho que morre 
é tnsubstitufvel, gera uma crise no projeto do culto de manter-se em conserva, de 
permanecer vivo e tdênt1co a si mesmo. 

Por outro lado. sua morte libera os vtvos de sua au toridade inconteste e 
permite aos ma1s novos a tnvestigação de caminhos alternattvos que garantam a 
contmuidade do culto. Ma1s importante atnda, estes sobem de categoria e tmpor· 
tãnc1a e têm a oportuntdade de Implantar seu próprio estilo de ltderança e sacer
dóCIO. conforme pretendo mostrar mais adtante. 

Claro que a explicação dada pelos membros - de que são obngados a 
cont1nuar o cul to pelo compromtsso com os antepassados - pode ser entendida 
também como uma racionalização. já que razões bem mais concretas apontam 
para o interesse na continuidade. Por exemplo: a demanda de serviços ri tuais por 
parte de uma clientela sempre crescente é importante para a sobrevivência da
queles membros que v1vem pnnctpalmen te "do santo", isto é. de seu trabalho co
mo of1c1antes. 

11. A PERDA CONSTANTE DA MEMÓRIA COLETIVA 

As religiões afro-brasi leiras tradll.!onais (candomblé da Bah1a, xangõ do 
Recife e tambor de mma do Maranhão) se desenvolveram a partir de uma situa
ção de carênc1a cada vez maior. Embora um tanto óbvia. esta condição básica é 
muito 1mportante e atnda pouco teonzada: são rehgtões transplantadas de um 
contmente para o outro e que não têm como repor o conhectmento (tido como es
senctal) dos líderes que morrem. Apótam-se numa sólida base das religtões toru
ba e evé que, atnda apresentando o seu famoso smr.rettsmo com a relig1ão católi
ca, sempre surpreendem e maravilham a quantos cunosos delas se aproxtmam. 
Seus adeptos, apesar de cortados, há já um século, do contato dtreto com a Áfn
ca. desenvolveram toda uma estratégia de conservação da tradtção africana (con
venções ritua1s. cadernos com anotações. intciação. etc.) como um mecanismo de 
retardar o mais possível o processo mevtt ável de perder sua base afncana predo
minante e transformar-se (como a umbanda e outras formas de culto análogas) 
num culto bas1camente brastleiro. Apesar de um gigantesco esforço de conserva
ção, porém, os cultos tradtcionais enfrentam crises de perda da tradtção que são 
quase periódtcas e todas elas diretamente vinculadas a uma questão cent ral no 
tunc1onamento do cu lto: a estrutura do segredo. Como já fo1 apontado por tnúme
ros autores (por exemplo, Juana Elbetn dos Santos. 1976), a 1n1ciação do xangô é 
apenas um estág1o de um processo longo e praticamente Inesgotável de absor
ção do seu untverso stmbólico. e certos t1pos de mformações e conhectmentos 
são guardados pelos líderes mais velhos com ex tremo cu1dado. 
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Pelo que dizem os vivos (e tendo a aceitar seu argumento), nenhum dos 
velhos líderes jamais passou adiante todos os segredos que sabia sobre o culto; 
pelo menos, não passou todos para uma mesma e só pessoa. Conseqüentemen
te, o conhecimento das fórmulas rituais, que sustentam a prática do culto, só ten
de a diminuir com cada especialista que desaparece. Sobre esse ponto, de per
das, pude observar vários exemplos de uma estratégia suicida, vista da perspecti
va da comunidade como um todo: muitos rituais deixaram de ser feitos proposi
talmente, para impedir que Indesejáveis, ou inimigos, aprendessem a fazê-los. 
Assim, lavação de vista, obrigação para os ilus, confirmação de ogãs, amarração 
de folhas, vários ebós especiais, foram suspensos em quase todas as casas tra
dicionais; e outros, como a fala do santo, tomarão possivelmente o mesmo desti
r,o. Assim, a estrutura do segredo (que está ligada à cultura do poder) vem- pelo 
menos na atual conjuntura, caracterizada por uma diminuição crescente de espe
cialistas - contra o processo de continuidade de uma religião africana no Recife. 
Se gerar novos símbolos religiosos iorubas não foi mais possível nos últimos 50 
anos, o esforço tem sido procurar pelo menos não perder o que ficou com os des
cendentes, ao mesmo tempo que se procura por todos os meios recuperar um 
contato com a África e com o passado (ambos os movimentos, como· veremos 
mais adiante, são concebidos pelos membros como uma e mesma coisa). Essa 
relação com a África pode dar-se ou através de livros que forneçam dados históri
cos e etnográficos referentes às nações relevantes para o culto (de Nina Rodri
gues a Juana Elbein dos Santos, inúmeros autores são fonte constante de pes
quisa por parte de alguns líderes; v~r Carvalho, 1978), ou através de novos conta
tos com africanos que visitam o BraJil, ou ainda (prática que se encontra em ex
pansão) através de viagens dos líderes brasileiros à costa ocidental africana. 

Sintetizando a discussão anterior, pode-se dizer que o xangõ opera (ainda 
que não seja articulado em palavras) com uma espécie de contínuo de valor, on
de no extremo da positividade estaria tudo que é africano (pessoas, orixás, lfngua, 
objetos rituais, costumes, etc.) e no outro extremo tudo aquilo que já se diluiu to
talmente daquela origem de referência. Ser descendente direto de africano, por 
exemplo, traz status, e os velhos que são netos ou pelo menos parentes reconhe
cidos de africanos são respeitados como gente "de raiz"; qualquer objeto vindo da 
África possui mais valor simbólico que seu equivalente nacional (seja búzios, 
axés. contas, etc.); e nenhuma visita honraria mais uma casa de santo do que a 
de um afncano. 

Regressando à questão da perda de memória coletiva, mais de uma vez, 
desde meu primeiro trabalho de campo, tive ocasião de observar essas crises 
causadas pelo falecimento de velhos sábios e suas conseqüências. Dou um 
exemplo. 

Quando terminei minha pesquisa de campo, em agosto de 1980, o princi
pal líder da nação Nagõ, Malaquias Felipe da Costa, de 71 anos, filho de Pai 
Adão, um dos mais famosos personagens .de toda a história do culto, preparava-
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se para ser operado de gangrena e quase todos se preocupavam com a perda 
enorme que significaria a sua eventual morte. E ainda uns dois meses antes, 
quando consegui pela primeira vez permissão para gravá-lo cantando, do que re
sultou um dos mais belos toques de xangô de quantos pude assistir, uma mãe
de-santo me disse: "Aproveita agora, meu filho, porque isso está acabando", 
apontando à crise imediata que sua morte provocaria. Já longe do Recife, fui noti
ficado de seu falecimento. E não somente do seu. Entre 1981 e 1984 faleceram 
pelo menos seis pessoas de grande saber para o xangô tradicional. Vários amigos 
me escreveram nesse período em tom apocalíptico: "Aquele mundo do xangô que 
você conheceu não existe mais"; "está acabando a nação Nagô no Recife", etc. 
Ao mesmo tempo em que redigia uma dissertação baseada no muito que havia 
aprendido com aquelas pessoas, estava já, paralelamente, fazendo reconstrução 
histórica, conforme discuto aqui. 

Como já houve inúmeras perdas nos últimos anos, a melhor maneira de entender 
o que realmente significam é colocá-las no contexto da história do culto, desde o 
final do século passado até agora. Vejamos, então, uma cronologia dos principais 
momentos que marcaram a perda da memória coletiva, extraída de depoimentos 
dos membros. Algumas datas são aproximadas, com o propósito de reunir vários 
eventos de um só período. 

III. CRONOLOGIA DO APOGEU E DA DECADÊNCIA 

1880 - Fundação das duas casas de xangô mais antigas do Recife: o 
Pátio do Terço, criado por um grupo de africanos, possivelmente de origem Egbá 
(um subgrupo étnico dos iorubas), liderados por um casal - Atô (mulher) e Arô 
(homem); e o Sítio de Água Fria, fundado por uma africana, Tia Inês Fatinuké, e 
por outros africanos, como João Otulu, todos possivelmente da religião de Oió, do 
pais dos iorubas. 

- Fundação, embora para alguns já existisse previamente, de uma casa 
de lans~ dedicada ao culto dos eguns (semelhante ao culto aind? existente hoje 
na Bahia; ver Santos, 1982) na Rua do Ouro, tendo à frente um africano chamado 
Tio Cassiano. Viviam ainda, nesta época, vários sacerdotes especializados no jo
go de lfá (chamados babalaôs), que moravam no centro do Recife, em torno do 
Bairro São José, na Rua do Ouro, na Rua Imperial, no Pátio do Terço, etc. Entre 
eles destacou-se Claudino Almeida (Bamboxê Abiticô). Existiam também grandes 
mestres do culto da jurema, que ainda não se misturavam com o xangô: Mestre 
Tertuliano, Mestre Carlos, etc. 

1900 - A casa de lansã foi dissolvida. Com ela, o culto dos eguns, como 
uma tradição de mascarados semelhante à que existia no Rio de Janeiro na 
mesma época (ver João do Rio, 1976) e na Bahia, começou a declinar rapidamen
te (os últimos eguns mascarados do Recife não devem ser posteriores a 1920). 
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Os velhos da casa de lansã quiseram voltar para morrer na África, de onde ti
nham vindo. Também João Otulu, um dos fundadores do Sítio, decidiu regressar. 
Pai Adão (Opê Uatanam), nascido no Brasil e filho de Alapini, também africano, e 
que já havia vivido na Bahia, acompanhou João Otulu e o pessoal de Tio Cassia
no de volta à Nigéria e lá permaneceu um certo tempo (entre seis meses e dois 
anos, provavelmente). Esta viagem é contada em proporções épicas até hoje. 

1911 - Terrível e destruidora perseguição policial aos cultos em Maceió, 
que culminou com o fechamento de quase todas as casas e a extinção da tradi
ção local, cuja nação era chamada Xambá. Todos os grandes líderes de Alagoas, 
como Fortunata, a Baiana do Pina, Arthur Roseno e outros, fugiram para Recife, 
onde reorganizaram a nação. 

1916 - Morte de Inês Fatinuké, fundadora do Sítio de Água Fria. Com 
ela desapareceu o culto ao deus Olofin, único no Brasil, e que também existiu (ou 
ainda existe) em Cuba. A imagem de Olofin ainda existe, exclusivamente no Sitio 
de Água Fria; porém Inês parece não haver transmitido quase nada do complexo 
simbólico desta divindade. Por essa época, começaram a desaparecer também os 
últimos sacerdotes do jogo de lfá. 

1920 - Pai Adão assumiu a direção do Sítio, iniciando a fase áurea da 
nação Nagô do Recife. Em 1930, Martiniano do Bonfim, africano que morava em 
Salvador, um dos mais famosos babalaôs da história dos cultos no Brasil (citado 
em Carneiro, 1969, e Landes, 1967), fez uma célebre visita ao Sitio, estreitando 
as relações entre as duas tradições iorubas no Brasil. 

1933 - Paralelamente, crescia a nação Xambá, com novos líderes. Ini
ciaram-se oom Arthur Roseno três famosas mães-de-santo: Udia, Bil do Portão 
do Gelo e Amália Rocha. 

1936 - Morte de Pai Adão e desaparecimento gradual do último grupo 
de pessoas que era capaz de entender a llngua ioruba. Um ano antes de Pai 
Adão, morreu seu filho Mundinho, maior tocador de batás (tambores) de toda a 
história do xangô. Séria crise da nação Nagô. Juana Batista (que originalmente 
não era do Sítio), filha-de-santo de Tia Inês, assumiu a liderança do Sitio, auxilia
da por José Romão, filho de Pai Adão. 

- Abertura de duas casas de santo muito famosas, de grande prestígio e 
nome: a de Lídia Alves da Silva e a de Maria das Dores da Silva. 

1937 - Perseguição policial aos xangôs. Violência ("quebra-quebra") e 
fechamento de todas as casas por oito anos. Quartos de santo foram violados e 
muitas peças antigas, objetos únicos e até mesmo um Orumilá (o orixá mais ele
vado da Nação) perderam-se com a detração aos terreiros. 
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1947 - Morte de Arthur Roseno, princ1pallíder da Nação Xambá. A partir 
daí, declínio inexorável do Xambá e crescimento da influência do Nagô, Já que as 
três principais mães-de-santo feitas por Roseno (Lidia, Amália Rocha e Maria das 
Dores) passaram para o Nagô, sob a liderança de José Romão. Por esse período, 
declina também um certo comércio mais ou menos regular que ainda existia com 
a Nigéria: alguns navios que costumavam trazer bens de valor ritual para o xangô 
(sementes, nozes, frutos, penas, contas, búzios, etc.) começaram a parar de atra
car em Recite. 

1952 - Morte de Joana Batista. José Romão assumiu a liderança do Sí
tio, das três casas vindas do Xambá e de muitas outras. A partir de então, a na
ção Nagô se expandiu velozmente, definindo um modelo de culto parecido ao 
descrito por René Ribeiro (ver Ribeiro, 1978; infelizmente, Ribeiro fez sua pesqui
sa principal durante o "quebra-quebra"), e do qual ainda pude captar, provavel
mente, seus últimos momentos (ver Carvalho, 1984). Também os tambores mu
daram naquela época: acabaram-se os ilus de corda, substituídos pelos ilus de 
tarracha, em uso até hoje. Praticamente o que havia restado da tradição ioruba no 
Recife começou a declinar a partir daquele momento, mais ainda com a morte de 
Odu Baetó, uma filha de africano que conhecia os cânticos de Osayin e de Oru
milá e que ainda sabia algo de ioruba. O que ocorreu nesse perfodo foi a prolife
ração de casas que eram cópias do modelo de culto resultante da fusão do Xam
bá com o Nagô do Sitio, isto é, casas que receberam a tradição ioruba de terceira 
ou quarta mão, e que são hoje a maioria. 

1971 - Morte de José Romão e começo de uma severa crise de suces
são no Sitio, a qual afetou negativamente a tradição Nagô até o presente. Mala
quias, irmão de José Romão, devia ser o continuador; porém o filho deste, Ma
nuel, contestou a liderança do tio, baseando-se no argumento de que ele era o 
herdeiro da propriedade e, conseqüentemente, do santo. Sucessivos e curtos pe
ríodos de mudança de líder levaram a um progressivo afastamento de muitas 
pessoas antigas da casa, aliadas de um ou do outro. 

1980 - Morte de Malaquias Felipe da Costa, filho de Pai Adão, irmão 
mais novo de José Romão, líder da nação Nagó, maior conhecedor de todo o seu 
sistema ritual, melhor cantor e quem melhor pronunciava a lfngua ioruba. Com 
sua morte, o Nagô perdeu uma parte considerável do culto a Orumilá (era ele o 
que mais sabia sobre esse ritual), incluindo uma parte considerável do repertório 
dos cânticos a este orixá. Além disso,· a língua ioruba, na qual se fazem todas as 
invocações e todos os cânticos, ficará mais distorcida ainda do que já está, pois 
pouquíssimas pessoas são ainda capazes de pronunciá-la de forma reconhecível. 
Malaquias provavelmente levou consigo outros "fundamentos" importantes do cul
to, apesar de - segundo fui informado - ter deixado ainda instruções com os fi
lhos e o neto. 

- Morte de Vicência, com quase 1 00 anos. Filha de João Otulu e filha 
adotiva de Inês Fatinuké (ambos africanos), Vicência era a ligação mais direta 
com a fundação do culto e, como tal, um símbolo vivo da raiz africana do xangô. 
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- Morte de Amara Reis Gomes, uma das maiores cantoras e especialista 
nos cânticos e nos rituais. Amara havia conservado o conhecimento transmitido 
por Odu Baetó. Uma parte do repertório de Osayin ficou ameaçada de extinção, 
com sua ausência. 

- Morte de Maria Romana, oom mais de 80 anos, criada por Pai Adão e 
neta de uma famosa africana do século passado, Lucinda Obekulê. Era possuido
ra de grande memória. 

- Morte de Manuel Mariano, oom quase 90 anos, o mais velho pai-de
santo, elo de ligação com as origens da nação Xambá no Recife. 

- Morte de Udia Alves da Silva, com mais de 90 anos, a mais velha 
mãe-de-santo, llder da segunda casa de maior prestígio e terceira em idade de 
funcionamento. Com sua morte, sua casa, já em declínio há anos, deteriorou-se 
ainda mais a cada dia. 

- Mudança de Maria das Dores da Silva para São Paulo, fechando, pra
ticamente, sua casa de quase meio século, também de prestígio semelhante ao 
de Lfdia. Maria das Dores é, a meu ver, a pessoa que reúne o maior conhecimen
to e a melhor oompreensão da tradição do xangô, e sua mudança desfalcou 
enormemente a comunidade do Recife de um de seus maiores líderes. 

Com esse pequeno quadro sintético, espero ter oonseguido transmitir ao 
leitor um mínimo do sentimento de perda experimentado pelo povo do xangô, ao 
apontar o afastamento gradativo dos velhos membros da cultura religiosa ioruba 
que originou o culto. Uma pequena conclusão mais geral que extraio dessa cro
nologia é que a dinâmica do xangô tem ocorrido por saltos generacionais: a cada 
20 ou 30 anos, um grupo mais ou menos importante de líderes desaparece, e a 
comunidade é forçada a se recompor, numa tentativa de conservar a tradição lo
cal. Pode-se entender, assim, que os anos 80 representam uma nova etapa no 
processo inexorável de perda do xangô. E significam, ao mesmo tempo, um novo 
e mais diflcil desafio à reconstituição da ordem tradicional que já está pelo menos 
em sua quarta geração de ruptura com a raiz africana. Retomando uma questão 
já discutida acima, uma crise que parece ter estado presente em todos esses sal
tos trigenários, pelo menos até 1980, é provocada pela estrutura do segredo, que 
ainda é um dos pilares da força simbólica do xangô. 

Para explicar melhor o efeito do falecimento de uns poucos indivíduos, é 
preciso frisar que o modelo de culto do xangô dependeu sempre de um número 
muito reduzido de casas e de lideres para se consolidar. E é justamente por isso 
que o estilo recifense de culto afro-brasileiro tradicional aparenta ser muito mais 
homogêneo que o da Bahia ou do Maranhão. Por exemplo: há, no candomblé 
baiano, várias linhas de desenvolvimento, representadas tanto por um número 
bem maior de casas consolidadas já no principio do século passado como por vá-
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rias nações bem diferentes entre si: Angola, Ketu, ljexá, Jeje. Da mesma forma, 
no Maranhão, nos depara.mos com u.ma grande dificuldade em definir uma mina 
típica, como Mundicarmo Ferretti (1985) bem o explica; há uma tradição inteira 
representada exclusivamente pela Casa das Minas; outra, só pela Casa de Nagô; 
outra, pela Casa de Fanti Ashanti e o extinto terreiro do Egito; outra ainda, pelos 
terreiros da região de Caxias e Codó, etc. Já no Recife, o estado atual do culto 
permite a fácil vista uma única distinção de tipo de xangó: ou as casas que ainda 
seguem a linha Xambá, desde os primeiros tempos da nação, de Arthur Roseno, 
é que ainda resistem à assimilação pelo Nagó (calculo que não existirão mais 
que dez casas deste tipo), ou aquelas, Nagõ, resultado da influência de José Ro
mão e do Sitio em geral sobre as tradições que existiam - principalmente as 
Xambás - e que representam a esmagadora maioria do que se pode definir ainda 
como xangô tradicional. Assim, por exemplo, dezenas de xangôs existentes hoje 
foram abertos por filhos-de-santo ou pessoas intimamente ligadas a José Romão 
e a Udia Alves; dezenas de outras, por filhos dos seus filhos-de-santo, etc. Então, 
ainda que o mundo do Nagô do Recife não vá acabar amanhã, pois trata-se de 
centenas de casas, toda a tradição se apóia no conhecimento e na liderança de 
uns poucos anciãos dos quais deriva a rede inteira de expansão do culto, que se 
enfraquece na medida em que vai perdendo os modelos vivos de sua identidade 
religiosa de grupo. Pois, se uma parte do poder do santo é o axé (conjunto de ma
teriais sagrados), preparado principalmente através da iniciação, a outra é dada 
pela genealogia, que vincula os dois continentes. Com a morte dos elos dessa 
genealogia, este tipo de vinculação perde consistência e ameaça desintegrar-se. 
A única estratégia possfvel então é a busca de um novo vínculo com a fonte afri
cana (tida como eterna) de conhecimento religioso, pois essa é que legitima ver
dadeiramente a eficácia simbólica do xangô. 

Vale ressaltar que esse conhecimento religioso ioruba tem realmente um 
caráter estático, especialmente porque nos referimos ao modelo tradicional de 
xangô (aquele que ainda não sofre processo de umbandização): se há um proce
dimento ritual prescrito pelos búzios, ou decorrente de algum atributo mitológico 
dos orixás, que deva ser aplicado para solucionar uma situação de crise sofrida 
por algum membro do culto, é necessário que o lfder da casa em questão conhe
ça esse procedimento ou os detalhes do mito. Caso contrário, não será possfvel 
encontrar uma solução religiosa adequada para o problema daquela pessoa den
tro da tradição Nagô. E é justamente onde esses "fundamentos" - pedaços da 
memória coletiva - começam a falhar que o processo de transformação e renova
ção do culto se faz sentir. Assim, para contrabalançar as lacunas de uma "religião 
em conserva" que apresenta um decllnio considerável do foco irradiador de co
nhecimento, há uma dinâmica constante, uma busca intensa de complementação 
e reestruturação, que passaremos a discutir agora. 

IV. A DINÂMICA CONSTANTE DA CONSERVAÇÃO 

Conforme vimos antes, o primeiro processo de mudança na tradição do 
xangô pode ser caracterizado, em simples termos, de "perdas", é dizer: rupturas 
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irreversfveis com a raiz africana direta que levaram, por exemplo, à desativação 
de certos aspectos do culto, por ignorância dos que ficaram: perda do jogo de lfá; 
do culto dos eguns institucionalizado independentemente do culto aos orixás; do 
culto a Olofin; da lfngua ioruba falada, etc. Todavia, influências positivas, ou "ga
nhos", ocorreram também com o passar do tempo. 

Uma enorme influência sobre os xangôs do Recife foi, por exemplo, a 
chegada da nação Xambá. Até onde meu levantamento da etno-história do xangô 
me permite inferir, a nação Nagô havia chegado a um verdadeiro impasse em 
1936, com a morte de Pai Adão, que era um lider inconteste, falava ioruba, tinha 
visitado a África e era dono do maior saber sobre o culto. Contudo, Pai Adão se 
negou a iniciar (fazer o santo) sequer uma só pessoa do Sitio, justamente para 
não passar adiante esse know-how crucial, que dá, a um nfvel, a continuidade 
completa da nação. Martiniano do Bonfim veio da Bahia para o seu oxexê (ritual 
funerário), mas negou-se, como Pai Adão, a fazer iniciação completa de qualquer 
um; só fez lavação de cabeça, o mesmo ponto que havia transmitido o seu finado 
amigo. Este impasse do Nagô após Pai Adão parece-me semelhante ao que sofre 
ainda hoje a Casa das Minas do Maranhão, que não consegue mais perpetuar a 
tradição, por perda do conhecimento ritual e rejeição a qualquer tipo de compro
misso ou concessão, que implicaria aceitar fundir-se com alguma outra tradição 
local que estivesse mais viva que ela mesma.2 

A continuidade estrutural do Nagô só foi possfvel através da influência di
reta de um sacerdote Xambá, Arthur Roseno, que conhecia os segredos de uma 
forma de iniciação completa. Roseno ensinou à sua filha-de-santo, Amália Rocha, 
os detalhes da "feitura de santo" (raspagem de cabeça, cortes rituais com nava
lha, etc.), e esta transmitiu-o para José Romão, filho de Pai Adão, quando a in
fluência de Roseno declinou e a casa de Amália Rocha passou a ser liderada por 
José Romão. A primeira (e única) iaó (iniciada completa) feita no Sitio data de 
1950, no período posterior a Pai Adão, e já quando os conhecimentos de Arthur 
Roseno alcançaram o novo lider do Nagó. Até aquele momento, o modelo de ini
ciação do Nagô era muito mais discreto e simplificado, num certo sentido, que os 
do próprio Xambá e do candomblé baiano, com suas espetaculares festas de iaô. 
Fazia-se no Sitio, até então, simplesmente uma lavagem de contas e de cabeça, 
semelhante ao costume das casas de mina tradicionais de São Luís. Assim, essa 
incorporação, no modelo Nagô, do know-how Xambá, foi a primeira mudança im
portante, vinda no sentido de completar ou corrigir uma falta deixada pela rígida 
estrutura de segredo da nação: ou os novos líderes aprendiam de outros o conhe
cimento sobre a iniciação, ou uma parte importante do culto se desintegraria. 

É provável que os sacerdotes Xambá tivessem trazido esse conhecimen
to da iniciação diretamente do candomblé da Bahia (pois os rituais são muito se
melhantes em ambas tradições), de forma que é possível levantar a hipótese de 

2. Ver a excelente monografia de Sérgio Ferrenl (1985) sobre a Casa das Minas e o impasse de sua tradição. 
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uma velha corrente de Influência ent,re os candomblés da Bahia e os xangõs de 
Alagoas e Pernambuco. Essa corrente de mudanças, embora ainda não muita de
talhada (falta-nos, entre outras coisas, uma história dos xangõs de Maceió). deve 
ter sido bem discreta e limitada, mas. pelo que parece, não menos eficaz. Diz-se, 
por exemplo, que os pais-de-santo de Arthur Roseno eram baianos, o que só vem 
confirmar nossa hipótese de uma forte influência baiana no que tange ao comple
xo de rituais da iniciação.3 

Em suma, pode-se afirmar que o discurso dos membros do xangõ, enfati
zando a conservação, a estática, encobre uma prática constante de reposição do 
perdido em conseqüência da estrutura do segredo. Esse "movimento cor,trário" de 
reter e compensar é o conflito central e o motor da dinâmica do culto, e é possível 
imaginar um processo análogo também nos outros cultos tradicionais. 

Ainda outro processo de mudança que, suponho, começou também nos 
anos 50, foi a aproximação cada vez maior entre os cultos de Jurema e o xangô. 
A princípio, pareceria que as casas de Jurema começaram a introduzir toques de 
xangô, principalmente aos estilos Xambá; igualmente, casas de xangô menos or
todoxas começaram a introduzir o culto de Jurema. Essa síntese entre Xangô e 
Jurema foi crescendo com o tempo, a ponto de que hoje em dia existem pouquís
simas casas de xangô que não têm também, ainda que separados dos cultos aos 
orixás, toques de Jurema. O nível de resistência à penetração da Jurema está na 
relação direta com a ortodoxia da casa e com seu prestígio na nação Nagõ. As
sim, o Sitio, situado no pólo mais ortodoxo, não possui propriamente um quarto 
para os espíritos; o Pátio do Terço também se manteve sempre à margem; Maria 
das Dores tinha um quarto de espíritos mas não dava toques; e Lídia dava toques 
somente uma vez por ano. Afora essas casas, todos os demais xangós que co
nheci e de que já ouvi falar alternam festas públicas para os espíritos - em geral 
quinzenal ou mensalmente - com festas para os orixás. que seguem um calendá
rio totalmente distinto. Resumindo, o xangõ atualmente é forçado a coexistir com 
a Jurema, enquanto existem ainda centenas de casas dedicadas exclusivamente 
aos espíritos, sem trabalhar com o modelo de culto aos orixás.4 

Com essa perda crescente da tradição ioruba. verifica-se no xangõ pelo 
menos três linhas bastante definidas de possibilidades de mudança e continuidade 
para contrabalançar o processo de perda de fundamento. A primeira delas seria o 

3. Vale a pena lembrar que José Romão apanhou do Xambá os detalhes da m1ciação porque não os havia 
aprendido do NagO. e nada mais assimilou deles. É dizer que o Nagô nurica recebeu elementos ritua1s 
do Xambá que fossem equivalentes aos que já possula. A reciproca, conforme 1á d1ssemos, não é 
verdadeira. 

4. Para uma tipologia dos cultos no Recife, ver Mendonça, 1975; para uma discussão mais atualizada, ver 
também Mota, 1977. Uma tarefa que se impõe também com urgência é realizar uma rev1são das tlpolo· 
glas das religiões afro-brasileiras, já que as existentes estão certamente obsoletas. É necessáno escla· 
recer, pelo menos superficialmente, o que se define ho1e. exatamente. por macumba, umbanda, quim
banda, candomblé. candomblé de caboclo, xangõ, jurema umband1zada, xangõ umband1zado, tambor 
de mma, mina umbandizada, pajelança, mma de Belém, batuque de Porto Alegre, pemba de M1nas 
Gerais, ele. 
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caminho da umbandizaçao, como muito bem o define Roberto Motta - (1977). 
Como opção, esta seria a mais extrema, vista de uma perspectiva de longo prazo, 
pois o resultado desse processo seria a desintegração da tradição africana como 
tal, o que já tem ocorrido com casas de xangô menos ortodoxas. A segunda linha 
seria a intensificação da proximidade com a Jurema, e acredito que isso começa 
a ocorrer nas poucas casas que ainda são Xambá. A terceira linha de ação surge, 
num aparente paradoxo, de uma preocupação pela renovação do Nagó, o que 
conduz à busca de novos fundamentos nos outros modelos de culto tradicionais. 
O melhor candidato é o candomblé Ketu da Bahia, por ser o mais próximo, em ri
tual, música e sistema mitológico, do Nagó do Recife; logo, as outras nações do 
candomblé; e, finalmente, como uma hipótese, até mesmo os tambores de mina 
do Maranhão, que, apesar de claramente distintos, são ainda modelo, para os re
cifenses, de ortodoxia e africanidade. Assim, é como se alguns lfderes do xangó 
tivessem assimilado as doutrinas do evolucionismo clássico na Antropologia, ao 
sair procurando hoje, nas outr:as cidades, um conhecimento que acreditam ser 
compatível ou mesmo idêntico ao que existia no Recife há meio século atrás! 

Dentro dessa "dinâmica de conservação" antes mencionada (e que é o 
mesmo caminho da terceira linha acima referida), Severino Ramos (Raminho), um 
pai-de-santo que foi criado no Pátio do Terço, um dos berços da nação Nagó, foi 
à Bahia há uns 15 anos e de lá trouxe todo o estilo da nação jeje do candomblé, 
incluindo o uso de atabaques, em vez de ilus (que são os tambores característi
cos do xangô), o canto e o culto a orixás desconhecidos no Recife, como Logune
dé e Tempo, a dança ao estilo baiano, as vestimentas. os rituais, etc. Depois de
le, vem aumentando o número de casas no Recife que praticam o culto ao estilo 
baiano completo. Além disso, cresce o número de pais-de-santo que viajam para 
Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, São Luís, etc. em busca de "fundamentos". 

Vale ressal tar que alguns pais-de-santo que importam a nação jeje da 
Bahia continuam executando serviços rituais dentro da tradição nagô, especial
mente quando oficiam nas casas de filhos seus que foram iniciados antes de sua 
assimilação do modelo baiano. Trata-se, neste caso, do transplante integral de 
outro modelo - equivalente, é claro, mas distinto. Esta capacidade de operar com 
dois sistemas rituais distintos, sem misturá-los, como se fossem duas técnicas al
ternativas dirigidas a uma só e mesma finalidade, é uma característica. bem mo
derna dos cultos. Presumo que tende a crescer, fazendo surgir com ela uma cate
goria muito especial de pai-de-santo, de comportamento oposto ao dos tradicio
nais, que tinham por princípio a fidelidade total aos costumes da nação, temero
sos de que os orixás os punissem por qualquer mistura de procedimentos rituais. 
Ou seja, para o lfder ao estilo antigo (e muitos ainda hoje seguem esse modelo), 
uma só maneira de fazer as coisas é a correta: aquela que aprendeu primeiro, de 
seu pai e de sua mãe-de-santo. Já esse novo tipo de pai-de-santo é análogo em 
muitos sentidos à figura de um poliglota, pois trabalha com várias tradições na
cionais de culto, promovendo um processo novo de transplante direto de símbo-
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los religiosos que não parece adaptar-se mais aos modelos teóricos tradicionais 
de "sincretismo religioso", aproximando-se de um "paralelismo ritual".5 

Finalizando esta discussão, faço uma pequena referência a um processo 
de mudança atual no tambor de mina de São Luís, cidade que transmite a im
pressão de ser um centro de tradição afro-brasileira bastante isolado e conserva
dor, se comparado com a Bahia ou com o Recife. Em agosto de 1977, assisti ao 
primeiro toque ao estilo candomblé feito num terreiro de mina: as mulheres troca
ram suas saias bordadas com que dançam para os vodus e vestiram-se como fi· 
lhas-de-santo da Bahia; e, principalmente, em vez do par de tambores batás, hori
zontais, que caracterizam a mina, três atabaques baianos tocaram para chamar 
os orixás. Este toque foi certamente inédito em toda a tradição de São Lufs. Em 
fevereiro de 1986, regressei à mesma casa de mina e pude constatar que o mo
delo de candomblé já está solidamente instalado, com várias pessoas iniciadas. 
Houve ainda nesta casa uma tentativa, frustrada, de implantar o modelo do xan
gô, dado que o pai-de-santo em questão iniciou-se há dez anos numa casa tradi
cional do Recife. 

Além da casa mencionada, é possfvel afirmar que um processo de mu
dança acelerada percorre também outros terreiros de mina, os quais buscam sair 
da rfgida estrutura de culto maranhense, e que as influências da umbanda e do 
candomblé só tendem a crescer. 6 Por outro lado, o intercâmbio entre casas de 
culto de São Luis e de Belém tem se intensificado er.tormemente, abrindo assim 
outra linha de influência mútua. 7 

Pelo exposto até aqui, podemos afirmar que os cultos afro-brasileiros tra
dicionais procuram renovar-se por inúmeros meios, na tentativa de recuperar parte 
da africanidade perdida. Dada a forma centralizada de organização política inter
na dos grupos, o motor desse processo de renovação parece ser, claramente, os 
anseios dos pais e mães-de-santo, e é o papel dessas lideranças que procurare
mos entender a seguir. 

V. OS PAIS-DE-SANTO COMO AGENTES DE MUDANÇA 

Tanto no xangô como no tambor de mina (e imaginamos que não será 
muito distinto no candomblé), qualquer mudança significativa só pode ocorrer por 
decisão única do líder da casa, seja ·a mãe ou o pai-de-santo. A relação pai-filho
de-santo (ou mãe-filho-de-santo) não poderia ser mais vertical e irreversível que 

5. Note-se que nos referimos a esses pais-de-santo "poliglotas" como um lipo entre vários. Fica subenten
dido que nem todos têm como estilo essa pluralidade. 

6. Sobre as transformações dessa casa de mina, ver Mundicarmo Ferreni ( 1985). 

7. Sobre o quadro de mudanças dos cultos em Belém, ver a atuallzada análise feita por Yoshiaki Furuya 
(1985). 
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nesses cultos, todos marcados por um autoritarismo realmente intransponfvel. Um 
bom reflexo da predominância exclusiva dos pais e mães-de-santo sobre a comu
nidade do culto pode s'3r detectado nas obras e na própria pesquisa dos antropó
logos, que quase sempre se concentram nos lideres das casas. Poderão existir, 
em alguns casos, falhas de método por parte de alguns estudiosos (por exemplo: 
não estarem conscientes, talvez, de que a percepção que tem qualquer filho-de
santo sobre sua casa é tão válida e de tanto interesse analftico quanto a de seu 
líder), mas há também dificuldades reais para se ter acesso a todos os membros 
do grupo, pois muitas vezes o lfder não vê com bons olhos o deslocamento do in
teresse do pesquisador para um filho seu. Ao contrário dos cultos de Jurema, por 
exemplo, onde o papel da liderança é menor e há uma certa democracia nas de
cisões, no xangô tudo se passa como se a grande maioria dos filhos da casa fos
sem uma massa submissa de indivfduos sem poder de decisão que ou bem se
guem seus pais e mães nas suas diretivas, ou então rompem totalmente com 
eles e abandonam de vez a casa. Em outras palavras, a influência dos filhos na 
tomada de decisões é miníma. 

Portanto, ainda que não usemos exclusivamente a visão de um pai ou 
mãe-de-santo ao escrever sobre os cultos, não há como suavizar, aqui, seu papel 
decisivo no processo de transformação do grupo religioso. E essa capacidade de 
transformação nasce do fato de que todos os lideres de casas de santo que co
nheço são pessoas de enorme curiosidade intelectual. Estão sempre conversando 
sobre assuntos do santo, pontificando sobre detalhes de ritual, sobre os cânticos, 
sobre o comportamento de seres humanos e dos orixás, etc. Sempre querem sa
ber como as outras casas funcionam, como são feitas as coisas em outro lugar, e 
em geral se interessam por djscutir assuntos do santo e da cultura religiosa afri
cana com os pesquisadores. E que, num sentido bem legitimo do termo, todos os 
pais-de-santo são também pesquisadores: todos tiveram que recolher pedaços de 
informações com várias pessoas diferentes, comparar e confirmar dados disper
sos, observar procedimentos de outrem e extrair suas próprias conclusões. E jus
tamente quanto maior a fragmentação da memória coletiva, mais útil e necessá
ria se torna essa atividade. 

Assim, a busca constante de informação é comum a todos os lideres. 
Parte dela inclui a leitura dos livros clássicos sobre o candomblé, o xangô e 
mesmo sobre as religiões na África. Cartas, informações pessoais e até cassetes 
gravados com "fundamentos" de nações são intercambiados entre lideres, além 
das constantes viagens entre os centros da tradição afro-brasileira, conforme 
mencionamos antes. Ampliando ainda mais este quadro de possibilidades de 
transformação a médio prazo dos cultos tradicionais, já possuímos também vários 
exemplos de pais e mães-de-santo que viajaram à África em busca de novos co
nhecimentos religiosos. E não seria absurdo pensar inclusive em excursões de H
deres afro-brasileiros a Cuba, ou pelo menos aos Estados Unidos, onde também 
se pratica a santeria, religião afro-cubana basicamente ioruba e muito semelhante 
ao candomblé e ao xangô. Resumindo, tudo indica que alguns lideres poderão co-
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meçar a seguir os caminhos tomados pelos antropólogos que os estudam: quem 
pesquisa o xangô, quase sempre se interessa também por saber em que ele dife
re do candomblé, do tambor de mina, do batuque e da maneira como é praticada 
a tradição religiosa ioruba na Nigéria, no Benim ou em Cuba. 

É preciso insistir também que essa curiosidade que leva muitos líderes a 
mudar seu sistema de culto, fazer viagens, etc., é pelo menos tão legitimamente 
religiosa quanto a pesquisa de um acadêmico é legitimamente intelectual. Pois 
há, entre alguns estudiosos, uma tendência a ver essas mudanças como um puro 
jÇ>go de poder por parte dos lfderes. Por minha parte, entendo que esse movimen
to de transformação constante dos cultos tradicionais é extremamente complexo 
e opera em várias dimensões, sendo aquele do perene e universal jogo do poder 
uma delas, nem mais nem menos importante que as outras. E entre essas várias 
dimensões, gostaria de deter-me agora em uma delas em particular: a da visão 
histórica dos cultos como um todo, pois ela influencia diretamente o sentido das 
mudanças ocorridas. 

VI. O SILÊNCIO SOBRE O PERÍODO DA ESCRAVIDÃO 

Lembremos primeiro que o que viemos mostrando até aqui pode ser re
sumido em três processos: ênfase na glória antiga, sentimento de crise causado 
pelo perda da memória coletiva e movimentos de transformação na busca de con
tinuidade com o próprio modelo de culto. Para apreender o significado mais pro
fundo desses processos, sugiro que tornemos a considerar uma vez maís como 
foi construída a história oral do xangõ, sem perder de vista, obviamente, o que 
discutimos até agora sobre os mecanismos sociais e políticos da dinâmica do 
culto. 

O ponto que mais causa impacto da história do xangõ do Recife - tal 
como me foi contada por inúmeros participantes - é que ela arranca do último 
quartel do século XIX, exatamente na época da abolição da escravidão. Como 
dissemos, ao referir-se à qualquer área de atividade do culto, o povo do xangô 
conta uma história de feitos extraordinários de pessoas que viveram no Recife 
depois da abolição da escravatura. Desta forma, jamais se refere às privações 
do negro oprimido, mas às glórias dos libertos. Na narrativa de fundação do culto 
estabelece-se um vinculo direto entre a experiência africana dos tempos da liber
dade anterior ao tráfico atlântico e a experiência brasileira dos negros após a Lei 
Áurea. Realmente, no mundo do xangô tudo se passa como se a escravidão ne
grano. Brasil nunca tivesse existido. 

Evidentemente este corte, ou suspensão do relato histórico, é um silêncio 
intencional (portanto ainda mais significativo), pois havia escravos na época da 
suposta chegada de Tia Inês ao Brasil, e é diflcil crer que o culto não tenha con
tado, nos seus primeiros momentos, com membros ainda submetidos ao regime 
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escravo, ou recentemente libertos. 8 A própria versão dos membros sobre o come
ço do xangô certamente não esgota o nosso interesse historiográfico, e por isso 
mesmo pode ser melhor entendida se a colocamos na categoria de um mito de 
fundamentação. Vejamos. 

Tia Inês veio diretamente da África com a função precisa de fundar o culto 
dos orixás em Pernambuco, e é sempre frisado o fato de que ela veio como uma 
sacerdotisa. livre, e não como uma escrava. Trouxe inclusive consigo todos os 
"assentamentos" (imagens e objetos rituais), dos quais ainda restam pelo menos 
sets no quarto de santo do Sitio de Água Fria. Com a mesma capacidade com 
que superou a distância entre os dois continentes, saltou por cima também do 
tempo inteiro da escravidão e veio representar, para os membros, a imagem de 
uma mulher africana imbuida de toda a força dos orixás, tal como (dizem) eram 
os iorubas antes do tráfico de escravos. Dito nos próprios termos da mitologia de 
criação ioruba, Tia Inês parece ter vindo do orun (o mundo metaffsico, onde os 
orixás habitam; ver Woortmann, 1978: 26) com a final idade de fecundar o aiye 
(mundo lísico) dos homens, carente de transcendência, e cujo movimento primei
ro é o de voltar a unir-se ao orun, do qual foi separado no principio dos tempos. 
Tia Inês vem assim representar a instalação de um novo universo ioruba no Reci
fe, repetindo o ciclo de união do aiye com o orun já vivido antes pelos mitos pró
prios dos habitantes do outro lado do mar. Através dessa africana, sugiro, o xangó 
revive, em sua história, o mito básico dos iorubas. 

Deslocando a discussão para outro plano, o silêncio do xangó em relação 
à escravidão pode ser visto também como um sinal de repressão, uma reação da 
tdeologia do culto a enfrentar-se com a experiência traumática do negro escravo. 
O que acontece, de fato, é que a degradação a que foi submetido o africano no 
Brasil é incompatível com a visão de mundo do culto, que transmite a idéia do 
orixá todo-poderoso e senhor absoluto da cabeça (ori) do filho-de-santo. No ato da 
iniciação, o indivíduo entrega sua cabeça ao orixá, que passa a ser o único dono 
da volição do filho. "Não fui eu, foi o santo quem quis", é uma frase repetida 
constantemente em conversas entre filhos-de-santo. Por outro lado, no contexto 
da escravidão, o senhor tinha poder absoluto de decisão sobre a vida do negro, 
cuja volição (ou ori, em um certo sentido) se anulava praticamente. Como expli
car, dentro da visão de mundo do xangô, que os orixás todo-poderosos hajam 
permitido algum dia que os senhores de escravo se apoderassem do ori do negro, 
quando tal domfnio deveria ser, por definição, exclusivo dessas entidades sobre
naturais? Entendo, portanto, que há uma forte razão ideológica para a supressão 
total da história da escravidão no Brasil: ela retiraria poder tanto dos orixás quan
to dos líderes dos primeiros tempos, retratados como seres extraordinamente 

8. René R1be1ro apresenta diversos documentos que sugerem a prática de cu ltos afro-brasileiros durante a 
Colôn1a: a gravura tOS do Zoobibhon de Zacharias Wagner, que esteve em Pernambuco entre 1634 e 
1641; e uma Informação do Conde do Pavolide de 10 de junho de 1760 (Ribeiro, 1978:28-29). Obv1a· 
mente não se pode af1rmar que essas práticas mais antigas se assemelham estrututalmente ao culto xan· 
gó. ra l como o conhecemos a pantr do final do século XI)<. De qualquer modo. Renê Ribeiro fala de "gru
pos de culto em tunctonamento na segunda metade do.século XIX" (1978:36). 
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dotados. Conseqüentemente, está implfcito nessa história suspensa do xangô que 
os orixás abandonaram o negro à tragédia da diáspora, permanecendo na costa 
africana e só regressando ao convlvio dos seus filhos após consumada a aboli
ção. Ao mesmo tempo que foram incapazes de evitar ou, pelo menos, amenizar a 
desgraça que se abateu sobre a raça negra, preservaram seus plenos poderes, 
que foram restabelecidos e postos a serviço dos negros em Recife a partir do fi
nal do século passado, e que, desde então, só tem decrescido, conforme já discu
tido anteriormente, o que fica bastante evidente nos sentimentos crescentes de 
nostalgia e carência expressos pelos filhos-de-santo. 

Este modelo de história do xangô, de enfatizar os deuses africanos e ca
lar-se inteiramente face à experiência dos negros escravos, é exatamente o inver
so do modelo dos Saramacás, um dos principais grupos entre os chamados Ne
gros da Selva do Suriname, sociedades formadas por descendentes de escravos 
tugidos das plantações e que representam hoje o único exemplo realmente bem
sucedido de quilombos em toda a história do negro no Novo Mundo. Os Sarama
cás possuem uma cronologia histórica extremamente detalhada, e sua memória é 
calcada inteiramente na experiência do Suriname. Como Richard Price mostra em 
seu livro First Time (1983)9, são os Saramacás uma sociedade de verdadeiros he
róis que guardam informações extremamente precisas sobre todos os seus ante
passados, desde as primeiras fugas das plantações, em 1685, incluindo as princi
pais batalhas contra os destacamentos de recaptura enviados pela Holanda, as 
movimentações dos quilombos pela selva, etc., até os nossos dias. Indicam ainda 
com precisão todos os óbias (poderes mágicos) e ·esplritos protetores que lhes 
permitiram, finalmente, depois de um século de guerras, conquistar sua liberdade 

definitiva, assegurada por um tratado de paz firmado com os holandeses em 
1762. É igualmente relevante observar que os Saramacás não cultuam deuses de 
nomes africanos, como os orixás e os vodus do panteão afro-brasileiro, todos re
conhecidamente iorubas, evés, fantis, etc. Para eles, a parte da história e do 
mundo sobrenatural que interessa (a que é capaz de influenciar o presente) gira 
em torno dos poderes mágicos, dos esplritos da natureza e dos individuas ex
traordinários que surgiram e viveram no Suriname a partir do inicio mesmo das lu
tas contra a escravidão. 

Em oposição a essa linha de identidade a partir de grupos formados no 
Novo Mundo, as diferentes casas de ?'angô (e esse costume distingue também as 
demais religiões afro-brasileiras tradiCionais) se identificam por referências às na
ções africanas de origem (Nagõ, Jeje, Ketu, etc.). Enfim, essas duas perspecti
vas históricas não poderiam ser mais contrastantes, pois, enquanto uma valoriza 
ao extremo a África longlnqua, a outra parece dela ter-se esquecido quase que to
talmente. Parecem assim apresentar uma amnésia invertida, se, para entender 
uma, tomamos a outra como ponto de referência: o ovo do xangó pareceria alie
nado de sua condição de escravo, enquanto os Saramacás parecem alienados de 

9. Ver a resenha de Flrst Time em Carvalho ( 1985). 
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sua origem inequivocamente africana. Os primeiros se vêem como descendentes 
de africanos; os segundos, como uma sociedade de negros. 

VIl. MITO E CRONOLOGIA: A CONCEPÇÃO DE TEMPO HISTÓRICO 

É evidente que sou eu, como analista, que projeto o meu interesse na 
história da escravidão, exercitado com o estudo dos Saramacás, sobre a história 
oral do xangó, e me deparo com uma omissão ali onde para os membros parece 
simplesmente não haver nada; pelo menos, nada que mereça ser afirmado, repu
diado; enfim, nada para ser simbolizado ou narrado. Minha primeira reação seria 
então adjetivar esse vazio cronológico em termos de silêncio intencional, negati
vidade, repressão inconsciente, incapacidade de conciliar crença religiosa e expe
riência social, etc. Na medida em que sou eu que "descubro" essa falta de comen
tário sobre o perfodo, não faço mais que explicitar um choque entre dois modos 
distintos de reconstruir narrativamente os eventos passados. Esse conflito surge 
basicamente porque leio a história do xangó como outra história, alheia à história 
na qual me vejo inserido, pois se estivesse reproduzindo a história da minha tra
dição, incorreria inevitavelmente na mesma prática de deixar hiatos temporais, 
correspondentes a eventos julgados isentos de significado. Como muito bem ar
gumenta Lévi-Strauss, toda narração cronológica seleciona eventos, e é sempre, 
neste sentido, descontinua: "Na medida em que a história aspira à significação, 
ela se condena a escolher regiões, épocas, grupos de homens e indivfduos nestes 
grupos, e a fazê-los aparecer, como figuras descontinuas num continuo, bom, 
apenas, para servir de pano de fundo" (lévi-Strauss, 1976:293). O que Lévi
Strauss não comenta, porém, é que, ao tentar compreender uma realidade exte
rior à nossa (seja ela inclusive a construção oral da história de um grupo humano 
qualquer}, projetamos sobre esse objeto de estudo nossa busca constante de 
transparência e lucidez, informação empfríca completa e seriação cronológica a 
mais detalhada possivel. E se o campo é, de novo, a história, contamos com a 
marcha linear e consecutiva do tempo para narrá-la e interpretá-la em nossos 
termos. E aqui não faz diferença se aceitamos a idéia de durações no tempo his
tórico à maneira de Bergson ou Femand Braudel, ou que vejamos descontinuida
des radicais ou rupturas ao estilo de Michel Foucault: para ambos (e para qual
quer historiador ocidental, não importa qual seja a sua particular filosofia da histó
ria) importa, a um nível básico, a marcha numericamente crescente do tempo cro
nológico da História, independentemente de forma ou conteúdo. lO 

Munidos desse modelo cronológico clássico, então, façamos uma repre
sentação esquemática da história do xangó (ver gráfico 1 ), projetando até o ano 

10. Como multo bem o díz'Anne Bailey. comentando Braudel: "Tal como as estru turas que põem limites à 
ação humana em geral. o tempo histórico é uma prisão da qual o historiador não pode escapar. Este 
tempo é contfnuo e lrreversfvel: é a um só tempo duração e medida. 'Dentro desse tempo exógeno e im
perioso do mundo mesmo', os historiadores desenvolvem seus estudos, fragmentando-o. demonstrando 
continuidades e descontinuidades. registrando as construções sociais do tempo caras aos sociólogos no 
Interior desse mundo" (1985: 14). · 
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2000 a tendência atual de sua dinâmica. interna, que é indubitavelmente a de in
tensificar os sonhos de uma viagem à África, na tentativa de restaurar a completa 
africanidade do culto. 

África mftica, 
século XVI 

gloriosa, anterior 
à escravidão 

escravidão 1880 

v1agens de 
chegada 

GRÁFICO 1 

h1slória narrada 
do xangó 1980 

viagens de 
regresso e vis1ta 

2000Âtnca 

Para os membros do xangô que sonham com essas viagens futuras, o 
significado dessa retomada à África é muito idiossincrático; ao fechar o circuito 
geográfico da travessia do Atlântico na direçâo Oeste-Leste, fecham também o 
círculo aberto da sua história, na medida em que pretendem encontrar do outro 
lado do mar a mesma África intacta e gloriosa, anterior ao tráfico. que gerou seres 
como Tia Inês, e não a África do final do século XX. Eles não compartilham a 
nossa consciência das inúmeras transformações que afetaram a costa ocidental 
do continente negro, durante os últimos 1 00 anos, tão profundas a ponto de as 
rel igiões tradicionais já serem hoje, mesmo na Nigéria, quase minoritárias, em 
relação ao cristianismo e ao avanço do Islã. 11 Pelo contrário, imaginam que 
aquela África da origem será encontrada, enfim, no futuro, com o auxílio dos ori
xás. E pareceria que é justamente porque estes não livraram os africanos da es
cravidão que necessitam fazer seus descendentes voltarem: de alguma forma, 
são ainda africanos (pelo menos parcialmente, na construção de sua identificação 
pessoal com o culto: na iniciação do xangô, por exemplo, a pessoa recebe um 
nome africano), e suas raízes religiosas ainda lá estão. Neste plano mais abstrato 
e generalizador da discussão, pode-se dizer que um movimento espacial, provo
cado por uma necessidade de revitalização do plano divino, passa a ter o signifi
cado de um movimento temporal. Em outras palavras, expressa-se uma concep
ção histórica em termos geográficos. 

Proponho, então, após essa parcial "fusão de horizontes"12 - entre a vi
são histórica afro-brasileira e a visão da historiografia ocidental -, uma outra re
presentação visual que talvez se aproxime mais da do xangô e que funcione co
mo uma tradução dela aos nossos esquemas (ver gráfico 2): 

11. Mesmo que as transformações da costa africana não tenham s1do exatamente como and1co, permanece o 
pressuposto básico de nossa forma de pensar sobre esse assunto: que nenhuma das soc1edades africa
nas expostas ao mundo do tráfico escravista ao longo de séculos foi capaz de permanecer igual a SI 

mesma. 

t2. Trata-se rea lmente do exercido hermenêutico que Gadamer chama de " fusão de honzonles": no caso, o 
encontro entre minha visão histórica e a do xangó, atravé~ do qual uma 1n1erpretação de sua h1stóna oral 
foi posslvel. Ver Gadaner. 1986. sobre a questão da consciência histónca. 
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África perdida silêncio 1880 

GRÁFICO 2 

experiência 
no Recite 

1980 

57 

nostalgia 
cnse da africanidade 2000 África 

desejo de reencontrada 
~o-:--------i· ...... . . . ... 1--------l·: . . . ..•. . • . ·. ·1----- ----,i 

· · escrayidão ·.. regre~sp. · · 

.. ~ 

·. ·. 

África do passado = África do futuro 

Nesse sonho revitalizador das origens e nesse calar-se sobre a tragédia 
da diáspora negra, o xangô formula finalmente uma concepção de movimento 
temporal que acaba projetando o encontro, no futuro, com o mesmo passado de 
onde surgiu. Vale recordar, além disso, que esta visão histórica particular está re
lacionada não somente a um sistema especifico de crenças religiosas, mas tam
bém a uma dinâmica política de trocas e reacomodações de lideranças e identi
dades rituais e a um ethos presente de carência de conhecimentos arcanos. 

E nessa dinâmica constante de revitalização promovida por alguns pais
de-santo, suas viagens a outros centros tradicionais de religiosidade afro-brasilei
ra significam (ainda que não exclusivamente) pequenos passos na direção dessa 
África completa. Isto é: qualquer movimentação geográfica, mesmo ao encontro 
do que é novo, tem sabor de regressão temporal, ao já conhecido. 

Nessa busca de revitalização, a ortodoxia religiosa afro-brasileira se as
semelha a elite intelectual do pais, que sempre projeta o valor máximo ao que de
riva de certas fontes irradiadoras de pensamento novo (Paris, Londres, Nova Ior
que), e atribui um status quase sagrado aos grandes representantes da cultura 
ocidental, principalmente aos franceses (Sartre, Lévi-Strauss, Foucault, Lacan, 
etc.). Muitos acadêmicos brasileiros parecem padecer de um estado de "desterro 
de nascença" com relação aquela fonte externa de conhecimento e significado, 
talvez porque a sua comunidade nacional não conte com uma era de plenitude no 
passado do pais - nada como a época de ouro que o xangô teve no principio do 
século, por exemplo. Assim, qualquer intelectual que atravessa o mar na direção 
do Norte realiza uma viagem simbolicamente equivalente à de Pai Adão (ver a 
discussão abaixo), e também regressa de.axé renovado. Opera-se, porém, nessa 
sua visão do "mundo civilizado", também como no caso do xangô, uma transfor
mação do movimento espacial em histórico, só que com sentido deslocado. Para 
o xangô, a travessia do mar na direção do Leste restitui ao individuo o passado 
completo. No caso do intelectual brasileiro, ele já se encontra numa espécie de 
presente, mas cuja atualidade, enquanto presente, é apenas virtual. A viagem ao 
Norte lhe permite encontrar-se com o presente pleno e de lá regressar na condi
ção de atualizador temporal, isto é, supridor (pelo menos provisoriamente) das ca
rências do presente intelectual do pafs. Por. várias razões, não houve sequer um 
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movimento intelectual nacional até agora capaz de alterar radicalmente essa vir
tualidade do presente da cultura de elite entre nós - caso contrário já teríamos 
sido capazes de fundar, em algum momento anterior, uma era axial própria -e, 
talvez por isso, as viagens de atualização devem suceder-se indefinidamente. Por 
outro lado, para uma comunidade do xangõ, que já conta com um passado de re
ferência construfdo, uma única viagem bastaria. t3 

Até aqui conclufmos esse quadro da visão histórica do xangô. Se quiser
~os agora identificá-lo de fora, no contexto de dois outros processos religiosos 
equivalentes e já suficientemente caracterizados, notaremos que ele difere tanto 
do profetismo como do modelo clássico do messianismo. No caso do profetismo, 
como o apresentou Heléne Clastres, o grupo religioso procura uma Terra Sem 
Mal não por reação à tragédia do contato destruidor com o europeu (na verdade, 
o profetismo guarani precede o contato), mas porque nesse paraíso se apagam os 
conflitos causados pelas relações sociais desta dimensão (por definição, imperfei
ta) de vida, cheia de pressões e infortúnios resultantes da estrutura de poder, das 
regras matrimoniais, etc. É uma terra anunciada, mas que não foi perdida, porque 
jamais existiu. Sua busca, então- nos diz H. Clastres -,é "um puro deslocamen
to, que não implica volta alguma para trás nem acabamento algum" (1978:114). É 
aqui que os guaranis mais se diferenciam do xangô, que perdeu a sua idade de 
ouro com o decllnio paulatino da tradição ioruba. E enquanto para os guaranis o 
mar é o limite, o intransponrvel que faz com que a b"usca da Terra Sem Mal não 
cesse, para o xangô o mar é transponfvel (já o foi antes). e é justamente nessa 
possibilidade concreta que o movimento de revitalização se apóia. 

Com o messianismo, o xangõ compartilha a visão de que houve uma or
dem anterior, hoje desfeita, e que se busca reencontrá-la. A diferença está em 
que o xangô não preconiza a vinda de uma outra ordem, futura, trazida por um H
der individualizado, mas procura regressar à fonte restauradora. Um dos fatores 
que, acredito, impediu que o xangó se configurasse como messianismo, foi jus
tamente o fato de que não elaborou simbolicamente nenhum ressentimento con
tra a violência da escravidão. Pois é próprio dos movimentos messiânicos a iden
tificação clara da força destruidora do estado de ordem primordial. Mais confor
mista, o xangô se nega a comentar q degredo e sonha com uma restauração pa
cifica da ordem plena perdida. Nem sequer ritualiza (como o fazem a macumba, a 
jurema ou a umbanda) a experiência social do negro brasileiro, prendendo-se, por 
um lado, ao mito de Tia Inês (um claro mito ioruba de fundação), e, por outro, 
à imagem de plenitude da África de onde ela veio. Aceita apenas, entre um ex
tremo e outro de sua história, o decllnio religioso, mantendo o discurso de carên
cia estritamente a nfvel da ordem ritual e mitológica. Em suma, o xangô se carac-

13. Fixe-se bem que só me interessa aqui comparar as estruturas de duas perspectivas diferentes de se si
tuar no tempo e no espaço. sem pretender em1tir qualquer JUizo de valor sobre uma ou outra tradição. 
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teriza como um movimento religioso de busca, sem ressentimento, da idade de 
ouro perdida. 

VIII . A INDIVIDUALIZAÇÃO DO DILEMA COLETIVO 

Gerado assim entre essas duas Áfricas - uma perdida e a outra ainda 
não alcançada -, nem tudo é tão apocaliptico realmente nesse quadro histórico 
do xangó. Um evento singular existiu, que simboliza ao mesmo tempo seu dilema 
social e sua esperança de renovação religiosa: a vida de Pai Adão, tal como nar
rada, em forma de fragmentos e anedotas, pelo povo do santo, que unanimemen
te o alça à condição da maior figura da sua história (pelo menos, da nação nagô, 
que é predominante). Parafraseando Geertz (1978), na sua já clássica interpreta
ção da briga de galos em Bali, sugiro que se leia a biografia narrada de Pai Ad~o 
como uma espécie de comentário indireto (e decerto inconsciente) que o povo do 
xangô tece sobre o seu próprio destino. 

Nascido no Brasil de pai africano, filho adotivo criado nos bairros negros 
do Recife e da Bahia do final do século passado, aprendeu a falar ioruba quando 
criança. Sua viagem à África (uma espécie de mito de migração invertido, na me
dida em que retirou os velhos africanos, sustentáculos da religião ioruba, do Bra
sil) assume as proporções de uma pequena odisséia. Quando já estava a ponto 
de chegar a Lagos, o navio que o levava quase naufragou, e deve ter apelado pa
ra alguns de seus poderes mágicos excepcionais para salvar a si e a seus com
panheiros. Ao regressar, converteu-se no mais respeitado pai-de-santo de Per
nambuco. Por um lado, é descrito como quem possuía um conhecimento absoluto 
da tradição religiosa ioruba; era exímio cantor e dançarino, consultava os búzios 
como ninguém e quando recebia santo era possuidor de uma vidência extraordi
nária, e inúmeros são os feitos de seus santos protetores. Além disso, enfrentou 
várias vezes a ira de eguns (almas dos mortos) altamente perigosos e conseguiu 
subjugá-los à sua vontade. 

Afora essas capacidades no plano espiritual, parece ter sido também um 
homem muito orgulhoso, coisa rara entre os que pertencem a uma condição 
oprimida como a sua em Recife: jovens intelectuais vinham regularmente visitá
lo, e jam'ais aceitou que lhe tirassem uma foto. Mesmo o influente Gilberto Freyre, 
que o considerava um amigo seu, convidou-o, quando organizou o Primeiro Con
gresso Afro-Brasileiro do Recife, a participar de uma discussão com os outros 
pais-de-santo da cidade, e dizem que Pai Adão foi o único a recusar-se a compa
recer. Pedante, dizia que todos os outros lideres eram ignorantes da tradição Na
gô. Certos velhos que o conheceram dizem que ele sempre "falava gritando", e 
que, como chefe de terreiro, era um perfeito patriarca que dava ordens a todos o 
tempo inteiro. 

Em contraste com essa imagem de enorme poder, contam que passou 
grandes privações, constantes dificuldades.financeiras, enfrentou oposições e in-
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trigas pela liderança do Sitio de Água .Fria, e de lá foi expulso mais de uma vez, 
sofrendo humilhação e ostracismo. Finalmente, diz-se que morreu pobre, de des
gosto, por causa de um de seus filhos, que cometeu um homicidio e foi preso. 
Seu enterro foi um grande acontecimento, lembrado até hoje por pessoas de den
tro e de fora do culto. 

Essa história de Pai Adão encarna, em grande medida, a vida do xangô, 
reunindo em iQual dose o ilimitado poder do mito e a impotência da realidade. 
Sua viagem à Africa (tema central de sua biografia e do ethos nostálgico do culto) 
tem, entre outros, o valor de afirmar que só se realiza plenamente quem toca a 
fonte original; e mais: que o desterro não foi completo, que é posslvel ir à origem 
e dela regressar vitorioso, de axé renovado, revivendo a plenitude. Por outro lado, 
sua impaciência frente à alegada ignorância dos outros pais-de-santo mostra tris
temente os sinais inequlvocos do decllnio. Em terceiro lugar, o fato de que a via
gem não mudou sua incapacidade de transcender ou sequer melhorar substan
cialmente a condição social de privação sofrida ainda hoje pela maioria do povo 
do xangô torna-a amargamente atual. 

Finalmente, suprimindo da memória coletiva o pior que ocorreu no pas
sado, e projetando no futuro a ânsia de recuperar sua era de glórias, o xangô luta, 
quase desesperadamente, através de inúmeras frentes de mudança, para manter 
uma tradição religiosa viva, uma fisionomia constante de independência, singula
ridade e fidelidade a si mesmo. 
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~ Religiosidade Mínima Brasileira 
André Droogers 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 Um Debate 

Em 1983, Comunicações do !SER 5 trouxe um debate entre Pedro Ribei
ro de Oliveira e Rubem César Fernandes, ocasionado pela publicação, no ano an
terior, do livro de Rubem, Os cavaleiros do Bom Jesus.· Um aspecto daquele de
bate é um excelente ponto de partida para o tema central deste artigo. 

No seu livro, Rubem escreveu sobre o fato de que nas diferentes religiões 
brasi leiras 

"Os principais elementos são de conhecimento geral: natureza, seres humanos, 
almas dos mortos, divindades positivas e negativas, um Deus soberano. Com es
tes elementos básicos, um mundo comum é composto: mas o relacionamento en
tre as partes varia segundo as diferentes visões, cada uma arrogando-se o privilé
gio de reduzir as demais aos seus próprios termos." (p. 135.) 

André Droogers - Doutor em Antropologia - Instituto para o Estudo da Religião. Universidade Livre, Ams
terdam. Faculdade de Teologia da IECLB, São Leopoldo - RS. O autor agradece a valiosa aJuda de João 
Guilherme Bíehl na redação deste artigo. 

• " Religião Popular e os Cavaleiros do Bom Jesus". Comunicaç6es do /SER. IS E R, ano 2, n9 5, setembro 
1983, p. 2·13. 
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Adiante, Rubem se referiu à vi.sita de João Paulo 11 à favela do Vidigal, 
onde ele foi visto não só como chefe pa Igreja romana mas também como 

"um personagem cuja santidade o colocava acima das esferas dos intermediá· 
rios ... Manifestou com a sua presença um eixo sagrado que é reconhecido por to
das as religiões brasile1ras, personificando a dimensão centralizadora e transcen
dental da realeza." (p. 136.) 

E ainda: 

"Posto que os sacerdotes são os 'tradutores' das diferenças religiosas. os fiéis 
que circulam pelas várias igrejas devem ser poliglotas ... pessoas que sabem dis
tinguir entre os gestos e as palavras adequadas a diferentes contextos ... " (p. 136.) 

Reagindo ao livro de Rubem, Pedro Ribeiro de Oliveira retomou esta 
passagem e estabeleceu uma conexão entre o mundo religioso comum e a 
lfngua: 

"Se há uma única cultura no Brasil, há então uma única religião nessa cultura ... 
Todo bras1leiro, pra poder viver no Brasil sem sentir-se um bicho raro, tem que co
nhecer (ainda que não acredite) esses elementos religiosos básicos ... " (p. 5.) 

Pedro, que diz entender "muito pouco deste assunto", sugere que "oca
tolicismo popular é o principal fornecedor de vocábulos dessa 'religião brasileira'." 
Ele chama este conhecimento de "o pré-primário da religião". Estas noções reli
giosas básicas 

"Não pertencem a nenhuma versão religiosa particular com exclusividade, embora, 
é claro, cada versão reclame ser a única intérprete autorizada da verdadeira reli
gião ... " (p. 5 e 6.) 

Reagindo a isto, Rubem César disse duvidar 

"que haja um substrato comum que ponha de acordo as várias tradições. As dife
renças já estão dadas nos primeiros dias de escola. Imaginar um pré-pnmário 
ecumênico, que substancie a unidade do 'popular', aquém e além das diferenças 
religiosas, violenta os fatos e obscurece o que, para mim, é o mais interessante: 
como é possível conviver com várias visões de um mesmo mundo?" (p. 11 ). 

Resumindo, podemos dizer que tanto Rubem quanto Pedro pressupõem 
o que Carlos Brandão {1978, p. 77) chama de "uma grande matriz simbólica de 
uso comum, sobre a qual cada grupo religioso faz seu próprio recorte e combina 
seu repertório de crenças". Embora Rubem se refira a um "eixo sagrado que é re
conhecido por todas as religiões brasileiras", ele enfatiza as diferenças e o papel 
dos clérigos como "tradutores" aos quais os fiéis, como "poliglotas", devem se 
adaptar. Pedro, por outro lado, estima que deve haver mais do que um estoque 
de elementos religiosos à disposição das diversas religiões. Já que existe uma 
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cultura brasileira, deve também existir uma religião brasileira. Pedro sugere que 
ela se alimentaria principalmente do catolicismo popular. 

1.2. Uma proposta 

Neste artigo, queremos demonstrar que existe algo que aqui chamaremos 
. de "rel igiosidade mínima brasileira" (RMB). Trata-se de uma religiosidade que se 
manifesta publicamente em contextos seculares, que é veiculada pelos meios de 
comunicação de massa, mas também pela linguagem cotidiana. Ela faz parte da 
cultura brasileira. Existe no nfvel nacional e pode, inclusive, servir a fins naciona
listas. 

Em alguns aspectos, ela é diferente do fenômeno ao qual Rubem e Pe
dro, cada um do seu modo, aludiram. 

' Assim, a RMB não é o acervo ou mesmo a matéria-prima da qual as reli
giões tiram o seu repertório. Dos elementos básicos mencionados por Rubem, 
somente a fé em Deus aparece, como noção central, na RMB. Ela também não 
existe em função de outras religiosidades e religiões, todas mais específicas que 
ela. Ela não se reduz ao papel de facilitadora do livre trânsito entre as religiões; 
tem o seu próprio ambiente. A RMB não depende de sacerdotes-tradutores. Tam
bém não é relevante se as religiões a reconhecem ou não. 

Por se expressar, em primeiro lugar, pelos meios de comunicação de 
massa, a RMB obedece aos mecanismos do lbope. Isto garante que ela traduza o 
que muitos pensam, já que o objetivo na comunicação de massa é justamente al
cançar o maior número posslvel de pessoas. Por ser tão geral, esta religiosidade 
deve ser miníma; logo, ela não provoca debates sobre a sua verdade. Não conhe
ce ortodoxia ou heterodoxia. Tudo o que separa os brasileiros no campo religioso 
raramente aparece na RMB. Ela não opina sobre dilemas como: santos ou cri
xás? exu ou diabo? Jesus Salvador e Deus encarnado, ou Jesus o mestre, o ho
mem perfeito? Esplritos ou Esplrito Santo? Maria mediadora ou apenas mãe de 
Jesus? etc. 

Não falta, porém, uma relação entre a RMB e as religiões existentes no 
"mercado brasileiro". A RMB é, de fato, alimentada por elas, inclusive pelo catoli
cismo popular. Por outro lado, ela é substrato religioso destas religiões. Mais do 
que breviário de elementos religiosos, ela garante uma postura religiosa miníma, 
que pode ser complementada pelas religiões concretas. Cremos, porém, que mui
tos adeptos de religiões não tenham muito mais bagagem religiosa do que o cre
do mlnimo da RMB: "Deus e fé". Entre os pólos da religião em geral (fenômeno 
universal, que só existe no singular como conceito abstrato dos estudiosos) e da 
pluralidade de religiões e religiosidades (diferentes entrf' si; descritas em mono
grafias), a RMB está mais perto do primeiro do que do se~ . •ndo pólo. 
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São "porta-vozes" da RMB personalidades públicas (politicas, jogadores 
de futebol e cantores) e profissionais que falam ou escrevem para o grande públi
co (comunicadores, radialistas. jornalistas, publicitários). 

Estas pessoas não são verdadeiros "tradutores", já que apenas expres
sam o consenso, a opinião pública. Disso depende a sua popularidade. Para man
ter seu acesso aos meios de comunicação, elas devem agradar ao maior público 
possível; por isso. têm uma boa "antena" para perceber o que as pessoas pensam 
e gostam de ouvir. A audiência e os resultados de venda dos produtos anuncia
dos indiretamente controlam o fato de os "porta-vozes" expressarem ou não o 
sentimento geral. Portanto, quando eles tocam em assuntos religiosos, evitam o 
debate e a contestação; fogem dos dilemas que mencionamos acima; limitam-se 
a falar do mínimo geral. Mas é de se ressaltar que não fogem do tema "religião", 
pois conhecem a sua alta valia no mercado brasileiro de comunicação. É bem 
possfvel que estes porta-vozes não só traduzam a opinião pública, mas que tam
bém a influenciem. Por motivos de poder, de prestígio, de lucro ou de ideologia, 
podem manipular as pessoas atentas às suas opiniões. Muitas vezes se valem do 
seu carisma. Também estão cientes dos seus limites, e por isso operam nas mar
gens estreitas do geral, sem desviar muito daquilo que é comum. De fato, não 
querem arriscar suas carreiras. 

Pode acontecer - mas é raro - que personalidades das religiões existen
tes sejam reinterpretadas pelo grande público e passem a ser valorizadas no nível 
da RMB. ultrapassando, assim. os limites da sua própria religião. Assumem, en
tão, o papel de porta-vozes da RMB. Ao nosso ver, foi isso que aconteceu com o 
papa João Paulo 11, no exemplo dado por Rubem César. Como hóspede da nação 
brasileira e homem público. trazido a todos os lares pela televisão, ele se tomou 
aceitável tanto para gregos quanto para troianos. 

Assim, a RMB não tem clero, a não ser as pessoas que são os seus por
ta-vozes. Ela não tem escritura sagrada, a não ser os jornais e as revistas. Rituais 
são raros, mas talk shows na televisão podem acabar se tomando cultos da RMB. 
Ela não conhece hinos, a menos que certas músicas de Roberto Carlos sejam 
vistas assim. 

1.3. A RMB não é religião civil 

Apesar do seu caráter público e de ser também manipulada por interes
ses de poder, a RMB não deve ser igualada à religião civil, pois ela é maior do 
que esta última. O termo "religião civil" é de Rousseau, mas foi redescoberta para 
o vocabulário da Sociologia da Religião pelo sociólogo americano Bellah (Bellah, 
1970, e Hammond, 1980). Às vezes, fala-se também em "religião pública". Inicial
mente, Bellah se referia ao caso dos Estados Unidos, onde ele descobriu um 
conjunto de idéias religiosas que não depende das igrejas e que tem um efeito 
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polftico apesar de não depender do Estado. Esta religião civil legitima as estrutu
ras politicas e o comportamento dos políticos. Bellah, posteriormente, tratou do 
assunto em termos mais gerais, e sugeriu que a religião civil surge em socieda
des pluriformes, onde nenhuma das religiões existentes pode servir como bandei
ra que une a religião e a política. 

Embora a RMB exista numa sociedade pluriforme, não dependa das reli
giões ou do Estado, e ainda que tenha funções legitimadoras na vida politica, ela 
é mais do que a religião civil. Ela se caracteriza por um complexo maior de mani
festações, nas quais - como veremos nos exemplos - nem sempre existe uma 
preocupação em legitimar a vida politica. Até mesmo nas afirmações de políticos 
há muita coisa que não tem nada a ver diretamente com a vida política. Desta 
maneira, a religião civil faz parte de um complexo religioso maior: a RMB. 

Depois desta introdução geral, queremos agora, em primeiro lugar, dar 
alguns exemplos concretos. Quase todos eles são de 1980 para cá, o período em 
que começamos a nos interessar pelo assunto. Juntamos todas as manifestações 
de personalidades públicas leigas que encontramos, nas quais havia alguma refe
rência religiosa. Elas não são representativas, no sentido estrito da palavra, mas 
cremos que possam servir para, pelo menos, ilustrar o que é a RMB. Em seguida, 
faremos uma releitura destes exemplos, a fim de destacar as caracterfsticas prin
cipais da RMB. Concluiremos com uma interpretação. 

2. EXEMPLOS 

2.1. Da política 

Polfticos têm interesse em agradar ao maior eleitorado possfvel. Por isso 
não provocam adeptos de outras religiões com afirmações exclusivas. Pelo con
trário: exploram a convicção comum, na esperança de mais prestigio e votos. 

Começamos com uma colocação do ex-presidente João Batista Figueire
do, na qual ele liga fé em Deus e fé na Pátria: 

"Aqueles que só sabem negar, que só sabem desacreditar. aqueles que não têm 
esperanças porque não têm fé em Deus, porque não têm fé na Pátria, esses po
dem continuar negando, mas o povo da minha terra, este, eu tenho certeza, há de 
saber discernir na hora precisa com quem está a razão." (Folha de S. Pau
lo, 5/12/80.) 

lnclufmos dois exemplos de respostas a perguntas de jornalistas, nas 
quais Figueiredo se refere a Jesus Cristo: 
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"Presidente, até agora que nome está ... o seu candidato, já tem? 
Figueiredo: Tenho. Jesus Cristo. (Risos.)" 
(Folha de S. Paulo. 17/11/83.) 
"Vá a uma igreja e pergunte a Jesus Cristo, talvez ele possa responder quando 
vamos poder melhorar a vida do nordestino. Não temos recursos. Daqui a dez, 
quinze anos, quem pode saber?" 
(Folha de S. Paulo, 14/11/80.) 

Há vários exemplos de que se pede a Deus para iluminar o presidente, 
r.omo, por exemplo, nesta frase de Antônio Ermfrio de Moraes: 

"Nós, empresários, estamos todos tensos. Que Deus ilumine Figueiredo para que 
ele nos livre de três coisas: corrupção, preguiça e incompetência." 
(Folha de S. Paulo. 22/9/83.) 

Inúmeras são as referências ao dito popular de que "Deus é brasileiro". 
Um único exemplo: 

"Talvez a gente tenha que torcer para que Deus seja realmente brasileiro e a Ama
zônia nos dê o petróleo de que estamos precisando." 
(General Milton Tavares de Souza, Folha de S. Paulo, 2/9/80.) 

Outra afirmação muito usada e que teria sido introduzida na linguagem 
polftica por Armando Falcão: 

"O luturo a Deus pertence." 
(Folha de S. Paulo, 6/12/83.) 

Eis uma variação, da autoria de Jânio Quadros: 

"O futuro pertence ao povo e a Deus." 
(Folha de S. Paulo, 14/11 /80.) 

Na época da campanha pelas eleições diretas, uma faixa em frente ao 
Congresso em Brasília dizia: 

"Deus, você e eu, maioria absoluta pelas diretas." 
(Folha de S. Paulo, 19/3/84.) 

Com relação às eleições diretas, Tancredo Neves afirmou: 

"Para fazer acordo pela volta das eleições dlretas, eu procuro até o diabo nas 
profundezas do inferno." 
(Folha de S. Paulo, 6/12/83.) 

Na disputa pela candidatura nas eleições presidenciais, outras afirmações 
interessantes foram feitas: 
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"Utilizando-se da afirmação atribufda ao vice Aureliano Chaves de que somente 
Deus poderia deter sua caminhada em direção ao Palácio do Planalto, o deputado 
Paulo Maluf declarou: 'Se Deus pode detê-lo, eu confio em Deus'." 
(Folha de S. Paulo, 25/2/84.) 

Tanto Maluf quanto Tancredo falavam da bênção de Deus: 

"Até hoje só consegui vitórias. ( ... ) Deus tem me abençoado. Vou colocar o Pars 
sorrindo e para frente." 
(Paulo Maluf, Folha de S. Paulo, 15/10/84.) 
"Deus tem sido tão generoso comigo que eu não posso reclamar ma1s nada." 
(Tancredo Neves, Folha de S. Paulo, 6/3/85.) 

Entre os dois exemplos seguintes, há um intervalo de cinco dias: 

" ... o deputado Paulo Maluf, candidato indireto do PDS, 1nsistiu ontem que, 'se Deus 
ajudar', será o vencedor." 
(Folha de S. Paulo, 11/12/80: manchete: "Maluf crê em Deus para vencer.") 
"Deus sabe o que faz." 
(Paulo Maluf, Folha de S. Paulo, 16/12/80.) 

Para encerrar esta parte de ilustrações da RMB na vida política, seguem 
dois exemplos que fazem alusão à onipotência e à onisciência de Deus: 

"Não sou Deus Nosso Senhor: vou fazer o que é possfvel, dentro de certos limites." 
(Senador Amarai Peixoto, candidato a presidente do PDS, Folha de S. Paulo, 
30/1 /85.) 
"De tentativas, só Deus sabe.'' 
(Senador Fernando Henrique Cardoso, sobre eventuais tentativas de golpe militar 
no Brasil, Folha de S. Paulo, 7/9/84.) 

Desta última frase, existem inúmeras variações. nas quais Deus sabe, por 
exemplo, quando e quanto vai subir o preço da gasolina (variação: só Deus e Del
fim sabem), ou como vai ficar a inflação do mês ou do ano. 

2.2. Do esporte 

As afirmações no âmbito do esporte são geralmente menos interesseiras 
do que as dos políticos. São também mais espontâneas, -embora se cuide para 
não chocar a torcida. 

Esta frase é de Falcão: 

"Acima de tudo, rezo porque acredito em Deus, o que me dá muita segurança pes
soal. Acho que todas as pessoas têm que acreditar em alguma coisa. No mínimo, 
têm que ter fé nas coisas que fazem." 
(Folha da Tarde, Porto Alegre, 14 e 15/5'183.) 
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Eis uma confissão de fé de Pelé: 

"Às vezes eu fico pensando, rezo meu terço e peço a Deus para me orientar por-
que estou com medo. ( ... ) Só Deus podena todo este tempo me proteger. Tem 
atentados em todo lugar.( ... ) Essa proteção só um Ser Superior pode dar." 
(Folha de S. Paulo. 29/8/82.) 

Interessante é o caso dos jogadores crentes, pois, como o Papa, são va
lorizados fora da sua religião. Assim, João Leite é conhecido como "João de 
Deus" (depois da visita do Papa) ou como "goleiro de Deus". Baltazar, o "arti lheiro 
de Deus", quando foi vendido ao Palmeiras, afirmou: 

" ... se Deus ajudar, poderei colaborar com o Palmeiras, marcando os meus gols ." 
(Folha de S. Paulo. 25/8/82.) 

Conhecida é a afirmação de Joaquim Cruz de que sua vitória nas Olim
píadas de 84 se devia a Deus e ao treinador. 

Um exemplo significativo é a manchete na Folha de S. Paulo de 7/5/84, 
depois de o Coríntians ter vencido o Flamengo no Maracanã: 

"Obrigado. Senhor. Foi demais." 

Esta frase foi acompanhada por uma foto do Cristo Redentor, com o em
blema do Coríntians no peito. A manchete ainda dizia que: 

"Se pudesse, até o Redentor aplaudi na a emocionante goleada de Sócrates e seus 
escudeiros." 

A frase abaixo apareceu numa propaganda quando do infcio da competi
ção de futebol amador no Rio Grande do Sul: 

"Agora, é bola pra frente e fé em Deus." 
(Folha da Tarde. Porto Alegre, 14 e 15/5/83 ) 

2.3. Da televisão 

Televisão, como rádio, vive da propaganda e, portanto, do lbope. Por con
segumte, ela é mais inclusiva do que exclusiva nas suas opiniões. Está sempre 
disposta a agradar o maior número possfvel de telespectadores. 

Três frases de Hebe Camargo, na TV Bandeirantes: 
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"A vontade de Deus é soberana." 
"Graças a Deus a ma1oria no Brasil acredita neste Deus." 
"Quando digo Deus, quero dizer o Deus de cada um de nós." 

71 

Joelmir Beting fez o seguinte comentário, quando de um acidente fatal 
com uma equipe de televisão: 

"Para quem não crê em Deus, nenhuma explicação é possível. 
Para quem crê em Deus, nenhuma explicação é necessária." 
("Jornal Bandeirantes", 30/9/84.) 

Outro exemplo, também da TV Bandeirantes, é esta canção que, durante 
alguns meses no inverno de 1984, foi repetida diariamente, às 20 horas: 

"O relógio bate, é hora de nanar. 
E os pequeninos precisam descansar. 
Ao Papai do Céu vou pedir em oração, 
Olhe por nós todos e nos dê sua proteção. 
Pelo papai, pela mamãe, 
pelos irmãozinhos e também pelos bichinhos, 
amor, saúde, paz, a todo meu pafs, 
Por um mundo novo, mais unido e mais feliz. 
Boa noite amiguinhos, vamos todos descansar." 

2.4. Do rádio 

Os nossos exemplos do uso de noções religiosas no rádio vêm de emis
soras AM do Rio Grande do Sul. Não se trata de programas feitos por padres ou 
pastores. nem tampouco patrocinados por fiéis, mas sim de programas de radia
listas profissionais que, dentro de um espaço mais geral, fazem alusão à religião. 

O primeiro exemplo é da abertura do programa de Sérgio Zambiasi, às 
6h30min., na Rádio Farroupilha. Este programa vai ao ar até o meio-dia. 

"Bom dia, bom dia, bom dia, 24 minutos para as sete da manhã, aqui na Farroupi
lha. Tudo de bom para todos nós. Estamos abrindo esta segunda-feira, estamos 
abrindo esta semana, pedindo a Deus que possamos transformar em realidade tu
do o que nós sonhamos e pensamos no fim de semana para esta semana que ini
cia. Bom dia, gente, uma boa semana para todos nós, Que possamos realmente 
chegar lá. Que possamos cumprir nossos objetivos, que possamos transformar 
em realidade nossos sonhos." 
(29/8/83.) 

Na mesma emissora, o comunicador Sérgio Abraão faz o programa da 
tarde, que, diariamente, às 17h30min., inclui a chamada "Corrente da fé". Existem 
programas parecidos em outras emissoras, como por exemplo "Corrente do pen-
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sarnento pusitivo" (Difusora) e "Cadeia da fé" (Caiçara). Este é um extrato da lo
cução de Sérgio Abraão na· "Corrente da fé": 

"Eu lenho a certeza que com fé em nosso Deus maravilhoso, com força de vonta
de, todos vocês irão consegw os seus objet1 vos. Obrigado, meu Deus. obrigado 
por baixar a tua mão sobre a cabeça de cada uma das pessoas que estão agora 
escutando a Corrente da Fé e que, tenho a certeza, vão vencer na vida. Obrigado, 
meu Deus, nós acreditamos na tua força, na tua palavra, na tua vitória, meu Deus. 
(Música.) Estivemos juntos na grande força espiritual do rádio brasileiro , a Cor
rente da Fé. Acredite, tenha fé, vocf! vai vencer todas as dificuldades . Eu acredito 
em você. É preciso você acreditar em SI mesmo e que você acredite em Deus. Tá 
bom?" 
(31 /8/83.) 

Um terceiro programa diário que queremos mencionar é o que era feito 
por Teixeirinha. O programa ia ao ar de manhã cedo, na Rádio Gaúcha. No dia 24 
de agosto de 1983, dia do aniversário da morte de Getúlio Vargas, Teixeirinha fez 
os seguintes comentários: 

"Então, neste dia, eu peço a Deus as bênçãos para a sua alma, que lá com Deus 
está, como diz na sua carta. Eu le1o sempre esta carta ( ... ) Então, a Getúlio Var
gas que Deus, tenho certeza, que Deus já perdoou a sua alma. A úntca cotsa erra· 
da que ele fez, a gente sabe, ter se matado. Não devia. Mas diz ele: Me mato para 
não haver derramamento dos meus trmãos de todo o Brasil. Deus, tenha contigo 
esta alma maravilhosa." 

Aliás, vale destacar que a própria carta-testamento de Getúlio é um ex
celente exemplo do uso da linguagem da religiosidade miníma para fins políticos: 
especialmente quando ele compara sua morte com o sacriffcio de Jesus, assu
mindo, assim, a postura de um Salvador eternamente vivo. 

"Meu sacri flcio ficará para sempre em sua alma e meu sangue terá o preço do seu 
resgate. ( ... ) Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte .... saio da vida 
para entrar na História." 
(Nosso Século 194511960, p. 124.) 

2.5. Da música popular brasileira 

Este tema mereceria uma pesquisa à parte. Aqui vamos nos limitar a dar 
apenas alguns exemplos. Os mais significativos vêm das músicas religiosas que 
Roberto Carlos costuma incluir nos seus discos. Como elas se destinam, devido a 
interesses comerciais, ao maior público possível - o das rádios AM - , elas falam 
a linguagem que este público entende. São, assim, uma fonte importantíssima 
para quem quer saber mais da RMB. Sérgio Zambiasi costuma tocar uma delas 
logo depois da abertura do seu programa. Podem se detectar nelas certos sfm-
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bolos de muita força emotiva, como, por exemplo, escudo, aço, montanha, cam
pos, luz, menino, sonho, canção. Algumas frases típicas: 

"Você é meu escudo, você pra mim é tudo, m1nha fé me leva até você ... minha fé 
me faz um homem de aço ... " 
"Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama. eu vou 
subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar ... Obngado, Senhor, por 
mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que 
eu tenho em você. Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor. Mesmo que eu chore, 
obngado, Senhor,poreusaberquetudoisso me mostra o caminho que leva a você." 

Mas não é só Roberto Carlos que usa a religião como ingrediente das 
suas músicas. Amelinha nos lembrava que "Foi Deus quem fez você". Fábio Jr. 
também cantava o seguinte estribilho: 

"Boas vibrações pra você. Me ajudem a seguir o meu caminho. MUlto obngado aos 
amigos da terra e do céu. Ninguém faz nada sozinho." 

É certo que esta letra não menciona Deus, mas ela pode satisfazer tanto 
devotos de santos quanto kardecistas. 

2.6. Da propaganda 

A propaganda também se move a partir de claros motivos comerciais. Ela 
quer alcançar um grande público, por isso agrada, sem provocar. 

Nos dois primeiros exemplos, alude-se à presença de Deus, de maneira 
muito sutil, quando Ele está sendo substituído pelo serviço ou produto que deve 
ser vendido: 

''Plante com fé. Você não está soz1nho." 
(Slogan do Ministério da Agncultura. numa propaganda de televisão para promover 
a consulta a agrônomos: setembro de 1984.) 
"É bom ter cheque especial Banespa. Você nunca está sozinho." 

Também aparentemente secular, mas de cunho religioso. é a propaganda 
da Varig: 

"Positivamente acreditando no Brasil." 

Nos outros exemplos selecionados, a linguagem religiosa fica mais 
explícita: 

"Faz o seu cabelo ficar em estado de graça." 
(Propaganda de xampu.) · 
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"Caiu do céu o café que a gente pediu a Deus. Esta caixinha faz milagres." 
"A Fiai anuncia a volta do Mês do Perdão. É um pecado ter outro carro em vez de 
um Fiai. Para ser perdoado, leve seu carro, não importa a marca, a uma Conces
sionária Fiai, e troque-o por um Fiai Zero." 

Nos dois últimos exemplos são mostrados, respectivamente, freiras e um 
frei. Padres aparecem freqüentemente em propagandas de comida ou de remé
dios estomacais que possibilitam ao seu usuário comer com gula ... 

Um último exemplo que queremos mencionar é a propaganda da Uni
med, que traz a foto de um médico crucificado, e a seguinte frase: 

"Ele veio ao mundo para nos salvar." 

2.7. Da linguagem 

A linguagem e as expressões populares são o vefculo mais público da 
RMB, já que todos as conhecem, entendem e usam. 

Fala-se muito de Deus na forma de petições de ajuda: 

"Deus me livre. Deus nos acuda. Deus te guarde. Deus permita ... Queira Deus .. . 
Meu Deus! Com o auxnio de Deus. Ao Deus-dará." 

Outras expressões se referem a caracterfsticas de Deus: 

"Deus é grande. Deus existe. Deus castiga quem merece. Deus o sabe. Deus é 
minha testemunha. A Deus nada é impossfvel. O homem propõe e Deus dispõe." 

Ele é visto como a condição última: 

"Se Deus quiser ... " 

Ou a Ele se agradece: 

"Graças a Deus. Deus louvado!'' 

Certas expressões colocam Deus e Diabo como opostos em coexistência: 

"Estar bem com Deus e o diabo. Não serve a Deus, nem ao diabo. Acender uma 
vela a Deus e outra ao diabo. 
Viver sua vida como Deus é servido e como o diabo gosta." 
(Expressão usada na coluna de Carlos Drummond de Andrade, Folha da Tarde, 
Porto Alegre, 26 e 27/3/83.) 
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Em geral, o Diabo está muito presente nas expressões populares. Aurélio 
lista quase 90 nomes que o povo usa para se referir a ele. O grande ausente na 
linguagem popular, no entanto, é Jesus. 

2.8. Frases de pára-choques 

As frases de pára-choques são, ainda, outra fonte de informações sobre a 
RMB. Elas se destinam ao público em geral. A originalidade é muito prezada. A 
nossa seleção de exemplos foi feita a partir de cerca de 80 frases anotadas du
rante uma viagem de carro por sete estados brasileiros das regiões Sul e Sudes
te. Mais ou menos um quarto dessas 80 frases têm conteúdo religioso. Algumas 
delas são textos bíblicos e levantam a suspeita de que alguns motoristas sejam 
fiéis pentecostais. 

"Deus é por mim, quem será contra mim." (Com variações.) 
"O Senhor é a minha fortaleza." 

De modo semelhante, outras contêm uma mensagem evangelfstica:. 

"Cristo vem, prepara-te." 
"Segura nas mãos de Deus e va1." (Frase de um cântico evangélico muito conhe
cido.) 

Há também citações de músicas populares: 

"Foi Deus quem fez você." 
"Obrigado, Senhor, por mais um dia." 

A maioria das demais frases coletadas se refere a Deus. Por exemplo: 

"Só Deus sabe o meu destino." 
"Em meu lar alguém roga a Deus por mim." (Com variações.) 
"Se passar, vai com Deus; se ficar, adeus." 
"O inimigo de Deus não pode ser o amigo do homem." 
"Se crês em Deus, aqui viaja o seu irmão." (Com variações.) 
"Fé em Deus, e pé na tábua." 

Duas frases se referem a Jesus: 

"Para que cruzarmos braços, se o rei dos homens morreu de braços abertos?" 
"Valei-me Padre crcero e meu Senhor do Bonfim; livra-me da Viação S. Geraldo e 
da ltapemirim." 

Seria possfvel ampliar ainda mais esta relação citando exemplos de RMB 
presentes nos enredos das escolas de samba, nos livros de "Educação Moral e 
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Civica" (cf. Thales de Azevedo, 1981, pág. 128-138), n<;> Dia Nacional de Ação de 
Graças, organizado anualmente pelo Bradesco (íbid., p. 116 e seguintes.), em ro
mances, ou mesmo em piadas que são contadas por ar. Mas esperamos que a 
nossa seleção tenha dado uma impressão suficiente do que chamamos de reli
giosidade miníma brasileira. Passemos, pois, a uma leitura temática destes 
exemplos arrolados. 

3. RELEITURA TEMATICA 

3.1. Deus 

O que mais chama a atenção nos exemplos arrolados acima é o lugar 
predominante de Deus. Isto surpreende, pois na maioria das religiões e religiosi
dades brasileiras Deus está distante. Ele atua através de intermediários, como 
Jesus, a Virgem Maria, santos, espíritos ou orixás, que são, de fato, os verdadei
ros objetos da devoção e da atividade ritual. Na RMB, contudo, trata-se direta
mente de e com Deus. Dispensa-se, inclusive, a função intermediária do clero. 
Aliás, a falta de rituais torna desnecessária a presença de um clero especializado 
na celebração dos mesmos. 

Mas, afinal, qual é o conceito de Deus que encontramos nos exemplos ci
tados? Qual a teologia da RMB? Ele é quem ajuda, abençoa, ilumina, acompa
nha e protege. Este socorro tem um caráter especifico, já que se destina a uma 
determinada pessoa ou ao povo brasileiro como um todo. Serve a interesses polí
ticos, econômicos, esportivos concretos, ou de simples sobrevivência. Por isso, 
Deus é objeto de petições e desejos. Por servir de socorro, Deus aumenta a auto
confiança e a segurança da pessoa que confia n'Eie. Como Deus conhece o futu
ro. Ele rege os acontecimentos e é mesmo capaz de realizar o impossível. Há, po
rém, uma ressalva: a vontade de Deus. por ser soberana, não coincide necessa
riamente com o desejo da pessoa. que deve aceitar, sem reclamações, o que lhe 
acontece. Assim, Deus pode permitir ou até mesmo mandar o sofrimento, para, 
por exemplo. castigar. Por outro lado, Ele também é capaz de curar e de perdoar. 

Assim, o interesse particular da pessoa ou do povo leva logicamente a 
um conceito de Deus que é mais imanente do que transcendente. Deus é um 
deus muito prático. Por isso, o contato com Ele é direto. Sérgio Buarque de Hol
landa (1979, original 1936, p. 11 O) já disse que no Brasil "O próprio Deus é um 
amigo familiar, doméstico e próximo". A soberania da vontade de Deus, no entan
to. parece recuperar algo da transcendência divina. 

Esta imanência está igualmente presente no uso patriótico que é feito 
deste Deus. O exemplo mais claro disso é o dito popular de que "Deus é brasilei
ro". Já citamos outros exemplos nos quais a fé em Deus ficou ligada ao amor à 
Pátria e à terra. Reza-se a Deus pela Pátria. Parte-se, portanto, do pressuposto 
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de que cada brasileiro acredita em Deus, e também positivamente no Brasil. De 
qualquer maneira, um Deus que é brasileiro não pode deixar de acudir este país, 
ainda mais se quase todos os brasileiros acreditam n'Eie. É pelo menos interes
sante a constatação de que no Hino Nacional não há qualquer referência a Deus. 
O que é adorado e idolatrado nele é a Pátria! 

Outro aspecto do conceito de Deus a ser destacado na RMB é o seu con
traponto na figura do Diabo. Nos ~xemplos sobre ele, a referência é quase sem
pre feita num tom de brincadeira. E como se, pela soberania do poder de Deus, o 
Diabo não devesse ser levado a sério. Mas pode também ser que por trás dessa 
atitude se esconda um verdadeiro medo dele. Talvez seja por isso que nas reli
giões concretas o Diabo ocupe um lugar bem importante, enquanto que Deus, 
muitas vezes, parece ser esquecido. 

Será que Deus representa a unidade e que o mal se manifesta na diver
sidade, correspondendo a interesses opostos? O Deus da RMB, especialmente 
no seu aspecto patriótico. corresponderia, então, à communitas. à solidariedade 
anti-hierárquica entre todos os brasileiros. enquanto que o Diabo seria uma ex
pressão, do mal-estar causado pelo aspecto hierárquico da sociedade {cf. T aussig, 
1980). E como se se esperasse de Deus um jeitinho contra a lei do mais forte, até 
mesmo contra as leis da natureza (para encontrar petróleo na Amazônia, por 
exemplo). A ajuda e os favores de Deus, especialmente quando ultrapassam os 
limites do possível, não são tão diferentes da ajuda prestada no jeitinho em rela
ções de amizade e dependência entre pessoas. A reciprocidade dessas relações 
existe igualmente no relacionamento com Deus. Rorém, Deus fica incluído nos 
moldes da famosa ambigüidade brasileira (Da Matta, 1979): como amigo, mas 
também como autoridade. 

3.2. Jesus 

Na nossa coletânea de manifestações da RMB, poucas vezes se fala de 
Jesus Cristo. Por conseguinte, é muito difícil generalizar sobre como ele é visto. 
Três aspectos, no entanto, chamam a atenção. 

Em primeiro lugar, Jesus é visto como Deus em forma humana. Mas tem 
características supra-humanas, conforme o poder atribuído a Deus. Neste sentido, 
é importante notar que "Senhor" pode se referir tanto a Deus quanto a Jesus. A 
prox1m1dade de Deus p-arece fazer com que na RMB Jesus seja menos importan
te do que Ele. Com um Deus mais distante, Jesus teria, talvez, uma influência 
maior. 

Em segundo lugar. a cruz de Jesus é lembrada em mais de um dos 
exemplos citados. Não se fala da sua ressurreição. o que confere com a imagem 
do Jesus sofredor que se encontra na religiosidade popular. 

Em terceiro lugar. a exemplo do que se faz sobre Deus, há um tom de 
brincadeira em várias das afirmações feitas sobre Jesus. 
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3.3. Fé 

A palavra "fé" na RMB certamente não tem a conotação dada pelo pro
testantismo à expressão "o justo viverá pela fé" (Rm 1,17). Nas frases que cita
mos, fé é sinônimo de otimismo, confiança, segurança. O artigo único da confis
são de fé na RMB diz: "Tenho fé em Deus". Este Deus pode ser visto como um 
difuso poder supremo, como o destino que rege os acontecimentos. Quem enfren
ta problemas e passa por períodos difíceis precisa ter fé. 

Um conceito semelhante ao da fé e também muito popular é o do "pen
samento positivo". Este termo, inventado por Norman Vincent Peale, é usado fora 
do contexto no qual o seu criador o utilizava. E eis que o otimismo norte-america
no representado pelo pensamento positivo tem também a sua versão brasileira. 
Num pafs tido como sendo "do futuro" e que tem tantos males a vencer, otimismo 
é condição de sobrevivência. É necessário acreditar que "não há problemas". Por 
isso, fé em Deus e fé na Pátria estão ligadas. Existem laços entre a segurança 
pessoal e a segurança nacional. Trata-se de uma corrente nacional de fé. 

A Associação dos Amigos do Peito do Presidente publicou, em 6/1/85, 
uma propaganda nos jornais, convidando para uma "corrente de fé para o Presi
dente Figueiredo", então doente, a fim de que "possa, com a graça de Deus, ter
minar a missão que lhe foi confiada". 

3.4. Reza 

Um outro aspecto que sobressai nos exemplos dados é a freqüente refe
rência à oração. Se Deus é, antes de mais nada, quem ajuda, é lógico que se fala 
muito em reza. "Rezo, porque acredito em Deus", diz Falcão. A Deus se pede o 
favor da ajuda. Rezar em conjunto, em "corrente", em favor de si mesmo, ou de 
uma outra pessoa, une e dá força. Alimenta a fé. As correntes de fé são correntes 
de oração. Nelas, entretanto, o locutor se dirige, sem transição clara, num mo
mento a Deus e no outro momento aos ouvintes. 

3.5. Humor 

Algumas vezes já aludimos ao fato de que em vários exemplos a serie
dade e o humor estãÓ presentes, lado a lado. O fato de que os porta-vozes da 
RMB são leigos parece contribuir ao tom de brincadeira da mesma. É como se a 
seriedade absoluta fosse reservada aos sacerdotes da religiosidade oficial. É a 
auto-relativização do amador enquanto se aventura pelas áreas dos profissionais. 
O humor pode, assim, servir de desculpa para os leigos compensarem a falta de 
autoridade no campo da religião. O distanciamento em relação ao clero dá espa
ço à brincadeira. Se Deus tem um caráter imanente, Ele está bem perto das pes-
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soas. Faz parte de um ambiente mais familiar e pode ser objeto de comentários 
menos sérios. Contudo, é também possível ver neste tom de brincadeira um bos
quejo de crítica da AMB para com a religião oficial. 

Especialmente na polftica e na propaganda existe uma dimensão de 
malandragem envolvendo a veiculação de noções religiosas. O humor, nestes ca
sos, esconde e, ao mesmo tempo, justifica o interesse que está por detrás dare
ferência à religião. Em outras palavras, ele desvia a atenção do que realmente es· 
tá em jogo e fornece uma desculpa pelo abuso do sagrado. 

3.6. A RMB, um conceito construído 

A partir de uma série de exemplos concretos, nós construímos um con· 
ceito que denominamos de religiosidade mínima brasileira. A leitura temática nos 
possibilitou algumas generalizações. É necessário. no entanto, que nos conscien· 
tizemos dos limites desse método. 

A RMB como tal só existe no papel, na nossa cabeça. O que encontra· 
mos na realidade concreta são referências religiosas, feitas por personalidades 
públicas leigas. em contextos seculares. Essas pessoas, apesar de serem os por· 
ta-vozes da RMB, nunca ouviram falar dela. 

O que fizemos com a nossa coletãnea de exemplos não pretende ser a 
aplicação de um método indutivo, como se os exemplos. arbitrariamente ou "natu
ralmente" juntados, pudessem nos levar logicamente às generalizações formula· 
das. Desde o início da nossa pesqu1sa, havia uma dimensão dedutiva, clara, no 
próprio critério que adotamos para a seleção de exemplos. Existia a suspeita de 
que seria possível descobrir algo como a RMB, ou mesmo uma certa relação das 
afirmações religiosas com o seu contexto social. 

Em outras palavras: a RMB não deve ser rei ficada ou "coisificada". O que 
realmente vale são as manifestações concretas, que nem sempre obedecem às 
nossas generalizações. Elas mostram que, em última análise. dar significado a 
símbolos (palavras como "Deus" e !'fé" são símbolos) é uma atividade subjetiva e 
surpreendentemente arbitrária. 

Por esta mesma razão, não é possível dizer que em cada exemplo con· 
creto esteja clara a generalização. Ainda que usando as mesmas palavras (Deus, 
fé. corrente. etc.). quem fala e quem ouve não confere necessariamente a elas o 
mesmo significado. Muitas vezes vive-se na ilusão de que uma palavra tem o 
mesmo significado tanto para locutor como para ouvinte. Mas freqüentemente o 
uso da mesma palavra esconde diferenças de sentido. Deus. por exemplo, é "o 
Deus de cada um de nós". 
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Toda a RMB se baseia, então,' num jogo que tem por regra básica que se 
use as mesmas palavras, sem se preocupar sobre o verdadeiro significado delas. 
De fato, a RMB só pode existir graÇas a esta regra, pois sem ela as diferenças 
venceriam o comum. Geralmente falta o diálogo nos meios de comunicação de 
massa. Existem poucas oportunidades de se perguntar pelo "verdadeiro" sentido 
das palavras usadas. Esta circunstância protege o jogo, já que ele certamente 
terminaria em briga caso fosse possível discutir o sentido das palavras "Deus", 
"fé", etc. O mínimo de consenso existente desapareceria sob o impacto de signifi
cação maior, pois esta separa pessoas e religiões antes unidas pela RMB. 

Quanto mais amplo o universo social, tanto mais superficial a comunica· 
ção. Graças a esta circunstância, diferentes visões de um mesmo mundo podem 
conviver lado a lado. Este efeito é reforçado ainda mais quando experiências de 
communitas, promovidas ideologicamente, procuram forjar uma unidade apesar 
da diversidade. Então, a comunicação emocional substitui a comunicação crítica 
racional. A RMB não resistiria a uma reflexão maior. 

4. UMA INTERPRETAÇÃO 

4.1. O problema 

Vimos que existe, no Brasil, ao lado da grande diversidade de religiões e 
religiosidades, uma religiosidade geral e miníma que se manifesta na sociedade 
como um todo. Esta religiosidade encontra seu maior veículo de divulgação nos 
meios de comunicação de massa, que operam no mesmo nível social geral. Além 
disso, a RMB é expressada através da linguagem, que é de todos. Assim como a 
língua, a RMB também está muito presente, mas passa praticamente despercebi
da. Ela não se manifesta por si só, mas está sempre inserida num contexto pro
fano. Ela não chama a atenção por rituais, instituições, prédios, escrituras sagra
das ou um clero de prestigio: por isso, não é à toa que a RMB tão raramente seja 
objeto de reflexão. 

A RMB não pode ser entendida fora da tensão entre unidade e diversida· 
de que marca a sociedade brasileira. Rubem César já perguntava: "Como é pos
sível conviver com várias visões de um mesmo mundo?" A RMB é de uma gene
ralidade tamanha que o próprio Rubem a considera impossível. Mas nós cremos 
que a RMB seja. justamente, parte da resposta a esta pergunta de Rubem. 

Por ser tão geral, a RMB deve ser vista no contexto amplo do que está 
acon tecendo na sociedade brasileira. Por isso. a sua avaliação não pode se limi
tar ao aspecto religioso. 

A relação dialética entre estruturas sociais e simbólicas deve ser levada 
em consideração. Uma pergunta Importante, por exemplo, é: por que, neste nível 

Relig1ão e Sociedade, 14/2, 1987 



A Religiosidade Mfn1ma Brasileira 81 

social, determinado conceito de Deus é importante, enquanto que, em níveis me
nos gerais, ele é fraco ou está mesmo ausente? 

Com relação ao problema da unidade na diversidade, é igualmente im
portante lembrar que na RMB - diferente da grande maioria das religiões e reli
giosidades no Brasil - Deus ocupa um lugar surpreendentemente central. Neste 
sentido, a RMB parece quase ter um cunho protestante, ao invés de ser tão in
fluenciada pelo catolicismo popular, como Pedro sugeria. 

Uma interpretação da RMB deve, portanto, esclarecer o seu caráter geral 
e nacional, o seu contexto secular, a sua presença quase natural e geralmente 
despercebida, assim como a posição central ocupada por certo conce1to de Deus. 

4.2. O quadro teórico 

A questão da unidade na diversidade é, sem dúvida, um problema central 
nas ciências sociais. No modelo funcionalista, com ecos de Durkheim, a unidade 
e a coesão são consideradas como o normal numa sociedade. No modelo marxis
ta, a diversidade e o conflito entre interesses opostos formam o próprio da socie
dade. Ambos os modelos explicam os fenômenos sociais, inclusive a religião, a 
partir do seu papel na tensão entre ordem e conflito, sempre destacando um des
tes pólos. 

Entretanto, o uso prático de um fenômeno no âmbito social, seja a favor 
da ordem, ou em relação ao conflito básico na sociedade, não explica a estrutura 
simbólica deste fenômeno. Por exemplo: cada um dos dois modelos ci tados ofe
rece basicamente uma única explicação acerca do crescimento da Umbanda e do 
pentecostalismo: ou integração, ou alienação. Mas isso não diz nada acerca das 
diferenças entre a cosmovisão umbandista e a pentecostal. Pouquíssimos autores 
lidam com esta pergunta (Fry & Howe, 1975; Rolim, 1980). Por que uma pessoa 
se toma umbandista e a outra pentecostal, embora as condições sociais das duas 
sejam idênticas? 

Por esta razão insistimos numa explicação da RMB que mostre a relação 
entre estruturas sociais e simbólicas. O terceiro modelo básico na teoria social, 
aquele inspirado em Weber, é importante para nossa abordagem, pois ele não ra
ciocina apenas a partir das características da sociedade (os mecanismos da or
dem ou do conflito), mas reintroduz as pessoas e as suas motivações no modelo, 
perguntando pelo sentido que elas atribuem ao seu comportamento social (no ca
so de Weber, principalmente económico). Por isso inclufmos muitas afirmações 
pessoais em nossos exemplos. A contribuição recente da Antropologia simbólica, 
com inspiração estruturalista e complementada pelas idéias de Victor Turner 
(1974), pode ser útil na procura de uma resposta à pergunta pelo sentido. 

É a partir deste amplo espectro teórico que queremos interpretar a RMB. 
Supomos que os vários modelos citados são mais complementares e menos 
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exclusivos do que normalmente é assumido. É possível combiná-los, apesar das 
contradições (Droogers, 1985). 

É necessário destacar que a nossa abordagem é modesta. Ela não expli
ca (no sentido de mostrar claramente, como as ciências naturais o fazem) a rela
ção entre causa e efeito. A realidade humana tem outra causalidade do que a na
tureza. Estamos apenas à procura de correlações e de relações dialéticas. Portan
to, as exigências e necessidades de mecanismos sociais, políticos e económicos 
- tenham elas tendência ao equilíbrio ou ao conflito - não devem ser tratadas 
como fatores causais e determinantes, mas sim como forças num processo so
cial, influenciando outras forças e, por sua vez, sendo também influenciadas. Ne
nhuma destas forças é, por definição, dominante, embora em situações concretas 
possam se tomar dominantes. 

O conflito absoluto e a ordem completa são extremos. O que existe, em 
verdade, é um leque de graus de conflito ou harmonia. O mais recomendável, en
tão, é partir da situação concreta, ao invés de teorias gerais, sem, porém, descar
tá-las, pois, em conjunto, abrem os nossos olhos para determinados aspectos do 
caso concreto em questão. Modelos teóricos devem ser vistos em conjunto; por
que é só assim que eles fazem jus às ambigüidades da vida social: o coletivo e o 
individual; o objeto e o sujeito; as condições materiais e a força das idéias; a con
tinuidade e as mudanças; a unidade e as diferenças; a hierarquia e a solidarieda
de; a ordem e o caos; as regularidades e as exceções. 

Nesta dinâmica, o religioso se faz presente em vários níveis. Ele está 
numa relação dialética com as forças sociais: influencia-as e é influenciado por 
elas; promove a unidade e a coesão, mas também a diversidade e o conflito. Nis
so não há determinismo, seja de idéias, seja de mecanismos sociais. O que exis
te, isto sim, é uma influência mútua e complexa em situações variadas. Uma 
simples fórmula não consegue representar bem esta complexidade. É difícil dizer, 
por exemplo, se a RMB é produto da unidade, ou se ela a produz. Relações so
ciais determinam idéias ou o processo é inverso? O que parece acontecer é que 
elas se influenciam mutuamente. Certas formas sociais, como cultos e comícios, 
podem ter valor simbólico. É impossível separar, de maneira rlgida, estruturas so
ciais e simbólicas. 

No delicado malabarismo e equilibrismo entre unidade e diversidade, a 
religião - como força simbólica e como forma social - atua dos dois lados. Ela é 
mais conhecida pela sua contribuição à diversidade. A RMB, no entanto, mostra o 
outro lado. Ela tende a unir os brasileiros e contribui na construção cultural da 
identidade brasileira. 
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4.3. Diversidade e unidade no Brasil 

Os fatores que alimentam a diversidade estão bem presentes no todo da 
sociedade brasileira. A colonização portuguesa, o tráfico de negros e a Imigração 
de europeus trouxeram consigo uma variedade étnica, acompanhada de diferen
ças culturais e lingüísticas. Na área religiosa, esta variedade se reflete nas diver
sas religiões e religiosidades, inclusive nas novas formas (não raro de cunho sin
cretista) surgidas no Brasil. 

No decorrer da história (mas de maneira mais aguda e clara no processo 
de urbanização e industrialização) implantou-se na SOCiedade brasileira uma es
tratificação da população. Concretamente, o critério último para distinguir entre 
pessoas ou classes é a medida em que elas estão sujeitas à miséria, que é o 
preço pago pela expansão económica. 

Essas diferenças têm uma dimensão polftica, pois, geralmente, quanto 
mais uma categoria de pessoas sofre, tanto menos acesso ela tem ao poder e ao 
processo decisório. A história recente do Brasil é marcada pela transição vacilante 
para um sistema político que democratiza a distribuição de poder. Por enquanto, 
porém, apesar da abertura. ou graças a ela, a tensão somente tem aumentado, e 
as diferenças políticas estão ficando mais articuladas. O modelo económico freia 
a democratização, pois promove a estratificação e, assim, alimenta as diferenças 
no acesso ao poder e a recursos esparsos. 

Em vários setores da sociedade, a diversidade é tão forte que, para quem 
vê de fora, todas as condições para uma guerra civil parecem estar preenchidas. 
O conflito está em evidência; e não apenas entre as classes sociais. 

Contudo, é possível, ao mesmo tempo, apontar para sintomas de unidade 
cu ltural. Em certa medida, através deste contrapeso, cria-se ordem no caos gera
do por interesses opostos. O uso da violência, reservado às autoridades, impõe 
uma ordem provisória e artificial. 

Graças a esta ordem, as várias visões de um mesmo mundo conseguem 
conviver. Apesar da hierarquia, da diversidade e das tensões, ocorrem até mesmo 
experiências de communitas. Estas experiências ajudam, em parte, a construir a 
marca registrada do Brasil: a seleção nacional, o carnaval, a praia, os comícios, 
inclusive a Rede Globo. Os meios de comunicação de massa dão uma contribui
ção fundamental à criação da imagem ideológica deste Brasil unido. 

Com maior ou menor êxito, tanto a Igreja Católica quanto o Exército -
"os verdadeiros partidos pollticos do Brasil" - assumem o seu papel na constru
ção desta "coesa" sociedade brasileira. A Hngua portuguesa, funcionando como 
um pressuposto geral, é como cimento no conoreto desta sociedade. 
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4.4. O papel da RMB 

A RMB faz parte dessa situação complexa. Através dela, o religioso está 
ligado - por vezes praticamente submerso e invisível - aos aspectos económico 
e político e à dinâmica social. Na tensão constante entre ordem e caos, unidade e 
diversidade, a RMB marca presença e se situa ao lado das forças do primeiro 
pólo. 

O seu caráter geral e a sua atuação despercebida fazem dela um instru
mento muito importante neste processo de unificação. Por destacar atitudes co
muns, ela oculta as diferenças e os conflitos. Deste modo, ela ajuda a negar o 
contraste entre dominadores e dominados. Ela serve aos interesses daquela ca
mada com maior acesso ao poder. Assim, usada de uma forma consciente ou 
não, a RMB assume valor ideológico. Por ser de todos, ela não gera contestação 
- nem mesmo da esquerda, que também a aceita e se vale dela. Como a RMB é 
veiculada pelos meios de comunicação, que, devido ao seu caráter massivo, ad
mitem poucas reclamações e promovem um consumismo passivo, ela aparece não 
como algo cultural. mas sim como parte da ordem natural. dada. Ela facilmente 
escapa à reflexão crítica. 

A mensagem da RMB corresponde perfeitamente a este seu papel unifi
cador. A sua estrutura simbólica, centrada no conceito de Deus. está bem adap
tada às exigências do nível social em que opera. Mas, afinal, quem é este Deus 
da RMB? 

Antes de mais nada, Ele é brasileiro. É o mais ilustre compatriota. Com a 
sua onipotência e providência divina, Ele ajuda a fazer do Brasil uma potência 
mundial, da qual os brasileiros podem se orgulhar. Ele cria um sentimento de 
communitas que une os brasileiros numa corrente pra frente de fé no seu pafs. 

Pode parecer coincidência, mas o fato é que este Deus Pai é soberano 
assim como o país o é. A exemplo da Pátria-mãe, Ele reserva para os seus súdi
tos não apenas um futuro glorioso, mas também o sofrimento no presente. Para 
poderem dar sentido à sua aflição, os operários e as donas de casa recebem 
através dos seus rádios, no início e no fim de outro dia de trabalho, assistência 
pastoral de comunicadores leigos que falam justamente deste Deus. No nfvel na
cional e pessoal, Ele é a "dimensão centralizadora e transcendental da realeza", 
conforme a formulação de Rubem César. 

É Importante destacar, mais uma vez, a diferença entre a RMB e as reli
giões e religiosidades em geral. A RMB, na sua simplicidade, promovendo Deus, 

. a fé e pouca coisa mais, tem o monopólio no nfvel do todo da sociedade. Prati
camente todas as outras formas religiosas existentes na sociedade brasileira es
tão mais elaboradas e ligam-se a um segmento específico da sociedade. As for
mas mais populares falam relativamente pouco de Deus e muito mais de seres 
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sobrenaturais. Estes seres conferem identidade a determinada religiosidade, dis
tmguindo-a de outras formas. Cada uma das relig1ões e religiosidades ocupa o 
seu lugar no mercado religioso e, caso for necessáno, defende o seu setor contra 
eventuais concorrentes. Deste modo, cada estrato da sociedade. por mais dife
renciado que seja, pode ter a sua "bandeira" religiosa. Assim, estrutura social e 
estrutura simbólica - no caso, religiosa - caminham lado a lado e se apóiam mu
tuamente. E, por cima de tudo isso, se encontra o Deus brasileiro da RMB. Ele 
funciona como contrapeso em meio a essa diversidade toda. Os sacerdotes, de
fensores das inúmeras religiões, embora especialistas, teriam muito pouco a con
tribuir para a unidade representada pela RMB. 

Como já mencionamos anteriormente, a exemplo do que acontece na 
RMB, também no protestantismo Deus ocupa um lugar central. Além disso, espe
cialmente no,protestantismo de ongem missionária, Deus é pregado dentro de 
uma visão proselitista. por vezes absolutista e intolerante. O objetivo é que toda a 
nação aceite este Deus. Ainda que represente somente uma fração da sociedade, 
este tipo de protestantismo tem uma pretensão nacional. Quer chegar ali. onde só 
a RMB consegue ser aceita. Para o nosso estudo, no entanto. o mais importante 
a observar é que, tanto nestas religiões proselitistas quando na RMB, Deus cor
responde a uma perspectiva nacional. No mais, o conceito de Deus na RMB é 
muito mais vago do que o do protestantismo. Além disso, no protestantismo (dis
tintamente da RMB) Jesus ocupa uma posição quase igual ou mesmo superior à 
de Deus. 

Neste particu lar, é interessante observar que a chamada "Igreja eletróni
ca", que através dos meios de comunicação de massa - terreno da RMB! - atua 
no âmbito nacional, prega o mesmo Deus comum, encontrando muito respaldo 
popular. Os programas de Rex Humbard são bons exemplos disso. 

Tendo destacado as diferenças entre a RMB e formas religiosas mais es
pecíficas, queremos mostrar ainda o outro lado da moeda. Pois não é só na vida 
política e económica ou na estratificação da sociedade que a RMB trabalha como 
unificadora, mas também no próprio setor religioso. A importância dela nos seg
mentos profanos da sociedade reforça a sua eficácia na área religiosa. Embora a 
RMB não seja o estoque dos pnncipais elementos aplicados e interpretados nas 
diversas religiões e religiosidades, ela as alimenta, garantindo a sua coexistência. 
E consegue tal feito ao sugerir que todas têm a postura religiosa básica em co
mum. Por não ser contestada ou refletida, o efeito da RMB é seguro e garantido. 

Esta atitude básica, assim como os elementos Deus e fé, obtêm o seu 
significado próprio no contexto de cada religião. O Deus e a fé da RMB são. em 
verdade - como observamos no item 3.5. -, conceitos construfdos ideologicamen
te. e por isso tão mfnimos que parecem vazios. Mas é exatamente isso que é a 
sua força, e que faculta a convivência de várias visões de um mesmo mundo. 
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5. CONCLUSÃO E RESUMO 

A RMB se manifesta no todo da sociedade brasileira, em contextos se
culares, especialmente através dos meios de comunicação de massa. Um dos 
seus pontos centrais é um conceito de Deus que expressa e corresponde à uni
dade soc1al vivenciada neste âmbito geral da sociedade. Assim, a RMB contribui 
para a formação de uma identidade cultural brasileira e para a supressão de ten
sões e conflitos, tanto religiosos como seculares, que minam a unidade.' Contudo, 
a RMB não pode ser reduzida a uma religião civil brasileira, já que em conteúdo e 
efeito ela ultrapassa os limites de uma religião civil. 
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silêncio e Orações: as Relações 
Estado, Igreja e Classe Trabalhadora/ 
no Pós-34 
Angela de Castro Gomes 

1 - ESTADO NOVO EM PRIMEIRO MOVIMENTO 

Em julho de 1934 o Brasil ganhava uma nova Constituição, uma nova lei 
de sindicalização e um novo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. A Consti
tuição, através de seu artigo 120, consagrava a pluralidade e a autonomia sindi
cais. No entanto, o decreto-lei n<? 24.694, editado alguns dias antes da votação fi
nal do texto constitucional, através de suas exigências tornava intencionalmente a 
pluralidade muito difícil e a autonoma muito relativa (Moraes Filho, 1952, p. 
226-36). Agamenon Magalhães, o ministro do Trabalho, considerava a organiza
ção sindical sancionada pela Constituição um equívoco e a nova lei de sindicali
zação um instrumento pouco adequado ao momento político. Não estava sozinho 
em suas restrições às normas constitucionais. O próprio presidente eleito pela 
Assembléia Constituinte, Getúlio Vargas, não escondeu seu desagrado mesmo 
em seu discurso de posse. 

O estabelecimento da pluralidade e da autonomia sindicais era uma vitó
ria dos fortes interesses da Igreja, aliada sem dúvida ao patronato. Constituía um 
golpe tanto para as correntes que resistiam dentro do movimento operário, e que 
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CPDOC-FGV. Professora adjunta do departamento de H1stórla da UFF. 

Religião e Sociedade, 14/2, 1987 



Corre1o do Povo, 23 de outubro de 1935. 



90 Silêncio e Orações 

desejavam a unidade sindical, quanto para a orientação oficial do Ministério do 
Trabalho, partidária também da unidade, mas sob tutela estatal. 

A escolha de Agamenon Magalhães para a pasta do Trabalho foi neste 
contexto fundamental. Político pernambucano, conhecia de longa data as ques
tões trabalhistas e transitava nos últimos anos na mais alta cúpula dos setores 
governamentais (Pandolfi, 1984, cap. 1 ). Segundo alguns de seus mais ln ti mos 
colaboradores, veio para o Ministério fazer política começando por delegar a ou
tros todo tipo de encargo administrativo.1 João Carlos Vital, por exemplo, chefe de 
gabinete do antigo ministro Salgado Filho, foi mantido no cargo para sua própria 
surpresa, pois a nomeação de Agamenon não foi vista "com muito bons olhos" 
pela equipe técnica que atuava no Ministério. Agamenon era um "político - em 34 
as pastas ministeriais são entregues a politicas", ao contrário do ex-ministro, que 
era mais identificado com o grupo "revolucionário - na época de Salgado só dava 
lenço vermelho no Ministério".2 

A situação polftica do pais havia mudado muito desde 1931 , e uma des
sas alterações fora a perda de força política do grupo tenentista, inicialmente mui
to influente no governo e também na politica trabalhista. O episódio da eleição e 
atuação de boa parte dos representantes classistas dos empregados na Consti
tuinte não deixou dúvidas quanto ao interesse dos tenentes nesta área polftica. 
Em 1934, como a Constituição votada demonstrava, o equilíbrio de forças já era 
outro (Gomes, 1980). 

Partia-se para uma nova etapa de articulações, e nela Agamenon era 
uma das figuras principais. Por isso, viera para o Ministério e por isso também 
queria ficar com as mãos livres para trabalhar politicamente. Isto começou a ser 
realizado por ocasião das eleições de outubro de 1934 para a Câmara Federal e 
para as Assembléias Constituintes Estaduais. A primeira grande possibilidade de 
um ministro do Trabalho era "fazer" a bancada dos representantes classistas, em 
especial aquela dos empregados. Agamenon, ainda segundo seus auxiliares, foi 
muito objetivo. Convocou Waldir Niemeyer para se encarregar dos assuntos sindi
cais e trabalhistas de sua pasta e com ele criou todos os "sindicatos de carimbo" 
que se tornaram necessários. Tais sindicatos não tinham existência real, mas 
possuíam delegados-eleitores e escolhiam deputados classistas. Este era o obje
tivo de Agamenon. 

Analisando esses acontecimentos, Jacy Magalhães - um dos elementos 
que inicialmente reagiram a Agamenon - faz obseNações interessantes. Segun
do sua perspectiva, todo o trabalho que a equipe de fiscalização do Ministério fi
zera junto aos sindicatos, principalmente no período de Salgado Filho, foi sendo 

1. Depo•menlo de João Carlos Vita l ao CPDOC, 1975, fita 1, e Depoimento de JacyMagalhães ao CPDOC, 
t984, hta 5, p. 2-5. 

2. Depo1mento de Jo ão Carlos Vital ao CPDOC, 1975. fita 1. 
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gradativamente arrasado. Não porque Agamenon se opusesse abertamente, mas 
porque não deixava esta ação continuar a se estender. O ministro "foi cortando as 
nossas asas". Ele preferia um sindicalismo imposto, e por isso resolveu criar os 
seus sindicatos. 

Por outro lado, conforme os Anais da Câmara dos Deputados de 1934 
registram e a experiência de Hilcar Leite ilustra, Agamenon foi um ministro que 
veio para "apertar os parafusos".3 Mesmo antes de abril de 1935, quando foi 
aprovada a Lei de Segurança Nacional, houve muita intervenção nos sindicatos 
que reivindicavam ou organizavam greves. Intervenção, na época, significava em 

· grande parte invasão policial e destruição virtual das sedes dos sindicatos. com 
abundantes espancamentos e prisões. Legalmente isto não poderia acontecer, e 
os representantes classistas que escapavam ao controle do Ministério denuncia
vam na Câmara as arbitrariedades policiais.4. 

O período era de radicalização ideológica e de crescente mobilização de 
massas. O Partido Comunista começava a articular de forma mais intensa uma 
linha de frente popular, promovendo campanhas contra a Segunda Guerra e bus
cando a unificação do movimento sindical que ainda se encontrava sob orienta
ção de lidetanças de esquerda. Neste clima foi organizado o ''Congresso pela 
Paz" no Teatro João Caetano, que terminou em desordens e tiroteio devido à in
tervenção policial. Tentou-se também formar, com o apoio de comunistas e trots
kistas, uma "Confederação Sindical Brasi leira" que çonseguiu reunir alguns sindi
catos. mas que foi predominantemente um movimento de agitação política e não 
uma organização federativa de sindicatos. A Confederação empenhou-se em dis
cutir questões polfticas como a guerra, o fascismo e a falta de liberdade do país. 
Sua atuação teve um sentido que pode ser aproximado da proposta da Aliança 
Nacional Libertadora (ANL), criada em março de 1935. 

Neste ano. o perfil do movimento sindical é mais nítido. De um lado, exis
tia um sindicalismo atrelado ao Ministério do Trabalho, composto por entidades 
em parte reais e em parte fictícias. e de outro, havia sindicatos que. mesmo tendo 
o reconhecimento oficial, permaneciam sob o controle de lideranças de esquerda 
sobre as quais o PC ganhava crescente influência. Evidentemente. havia associa
ções indefinidas e outras onde o confronto era aberto, mas elas estavam fadadas 
a ser absorvidas por um ou outro grupo. 

3. Depoimento de Hilcar Leite ao CPDOC, 1984. hta 4, p . 3. 

4. Não há para o Rio de Janeiro nenhum estudo especffico que trate do período 1931 ·35 pnvileg1ando a 
atuação do movimento operáno. como ex1ste para São Paulo o texto de Antunes. 1982. No que se refere 
ãs greves ocorridas no Rio e no pafs e à violenta repressão que sofreram os sJnd1catos, ex1stem vá nas re· 
feréncias nos Ana1s da Câmara dos Deputados (1934), v. 11, sessões de 8. 22 e 23 de agosto de 1934: v. 
III. sessões de 25, 30 e 31 de agosto e de 4 de setembro de 1934: v. IV. sessões de 5, 8, 13, 14, 15, 17. 
19 e 22 de setembro de 1934: v. I, sessões de 27 de setembro e 111 e 22 de outubro de 1934. 
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Paralelamente a esta situação, aumentava a repressão vinda do Ministé
rio do Trabalho em articulação com a Polícia Especial de Filinto Müller. A ANL, 
colocando nas ruas a presença polftica da esquerda e mobilizando efetivamente a 
população - mesmo que não predominantemente de trabalhadores - aguça a 
questão da ameaça comunista. Os concorridos comfcios e os choques violentos 
com os militantes da Ação Integralista Brasileira (AIB), também viçosa neste mo
mento, indicavam o grau de radicalização e mobilização políticas a que se 
chegara. 

A Lei de Segurança Nacional e o fracasso da ANL (fechada em julho de 
1935), seguidos do episódio da liquidação do levante conhecido como Intentona 
Comunista (novembro de 1935), tornaram a repressão implacável e a manutenção 
de qualquer tipo de resistência imposslvel. A despeito da inexistência de um le
vantamento mais rigoroso, há dados e noticias que indicam que entre 1935 e 
1937 um grande número de sindicatos foi submetido à intervenção, ocorrendo o 
afastamento e/ou a liquidação de suas lideranças independentes (Almeida, 1978, 
p. 258-9). É preciso assinalar que, neste período, o pais viveu sob estado de sr
tio/estado de guerra, tendo sido criado um Tribunal de Segurança Nacional como 
órgão da Justiça Militar. 5 

Em 1920, a questão social fora definida como uma questão policial, e os 
anarquistas apontados como o inimigo objetivo. Em 1 ~35, ela vai ser definida 
como uma questão de segurança nacional, e o mesmo tipo de discurso acusatório 
vai se voltar contra uma nova categoria: os comunistas. O desempenho de Aga
menon Magalhães no Ministério do Trabalho vinculava-se a um projeto polrtico 
maior que visava ao mesmo tempo criar e solucionar o problema da segurança 
naconal. O encaminhamento do golpe de 1937 foi cuidadoso e demandou tempo 
e habilidade para a eliminação ou neutralização de indecisos e adversários. Nesta 
estratégia, o redimensionamento da ameaça comunista teve um papel essencial, 
e a seu reboque foi arrastada qualquer veleidade de movimento sindical indepen
dente ou mesmo reivindicatório. O exemplo mais bem acabado é o Plano Cohen, 
apresentado pelas Forças Armadas como um plano de sublevação comunista 
iminente que ameaçava a ordem politica nacional. Apesar de vários parlamenta
res terem exigido provas que confirmassem tal conspiração, seus questionamen
tos permaneceram sem resposta, esmagados pelo argumento que alegava esta
rem as Forças Armadas fora de qualquer suspeição (Araújo, 1984, p. 2). 

Como em 1920, o inimigo objetivo fora apontado. Seu combate deveria 
ser uma das principais tarefas do novo Estado. E este combate seria mais forte 
na medida em que todos estivessem convencidos de sua presença e força, am
bas independentes das reais evidências existentes. 

5. O Tribunal de Segurança Nacional foi criado pela Lei n9 244, de 11 /09/36, passando a funcionar com 
competência retroativa e tendo como tarefa básica o julgamento dos envolvidos no levante de 35 e em ati 
vidades comunistas {Campos, 1982). 
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2 - O COMBATE DOS SOLDADOS DE CRISTO NA TERRA DOS COMU
NISTAS 6 

As preocupações governamentais com a ameaça comunista são anterio· 
res ao levante de novembro de 1935. Mas a partir daí este fantasma se transfor
ma em um verdadeiro símbolo que passaria a assombrar a cena política brasilei
ra, legitimando todo um conjunto de medidas repressivas que praticamente tornou 
sem efeito a Constituição de 1934 . 

Na saudação ao povo brasileiro de 31 de dezembro de 1935, Vargas dei
xa bem claro o clima político que passaria a dominar o país: 

"Forças do mal e do ódio cambearam sobre a nacionalidade ensombrando o espí
rito amorável da nossa terra e de nossa gente. Os acontectmentos lutuosos dos 
últimos dias de novembro permitiram felizmente reconhecê-los antes que fosse 
demastado tarde para reagirmos em defesa da ordem soctal e do pafrunônto moral 
da nação ... Os ratos não p&rmitem mais duvtdar do pengo que nos ameaça. Feliz
mente a nação senttu esse pengo e reagtu com todas as suas reservas de ener
gias sãs e construtoras. 
A quase unanimidade das forças políticas do pafs, integradas todas na optnião pú· 
blica, mobilizou-se para forta lecer o governo na adoção das medtdas necessárias 
para agir dentro da lei e dar maior eficiência às suas decisões repressivas." (Var
gas, 1938, v. IV). 

O combate ao comunismo estava desencadeado, e deveria a todos en
volver e a todos atingir. Ainda em dezembro de 1935 (Decreto n'? 558), vários mili· 
tares tiveram patentes cassadas devido a acusações de participação no levante. 
De novembro de 1935 a março de 1936, a polícia do Distrito Federal informava 
ter efetuado as seguintes diligências: investigações, 3.250; buscas domiciliares, 
441 ; prisões de civis, 901 ; prisões de militares. 2.146 (Araújo, 1984, p. 19). 

Com a transformação do estado de sítio em estado de guerra - decreta
do em março de 1936 -, nem os próprios parlamentares foram poupados, e vários 
deles foram presos sob a alegação de envolvimento na Intentona. Homems como 
o senador Abel Chermont e os deputados Otávio Si lveira, Domingos Velasco, Ab· 
guar Bastos e João Mangabeira, que até então estavam questionando as altera
ções sofridas pela ordem constitucional, foram afastados do Parlamento. Culmi
nando este processo de cassação das imunidades parlamentares, foi destituído e 
preso o prefeito do Distrito Federal , Pedro Ernesto, sob o mesmo tipo de 
acusação. 

Ainda em inícios de 1936, foi criada uma comissão com o objetivo de in
vestigar e organizar uma lista de todos os comunistas que exercessem funções 
públicas ou estivessem ligados a estabelecimentos particulares vinculados ao go· 

6. O combate dos soldados de Cristo na terra dos papaga1os. colomal1smo e repressão cultural. R to de Ja · 
netro, Forense. 1978, é um hvro de Luiz Felipe Baêta Neves que Ir ata da atuaçáo dos jesuítas à época da 
colonização. 
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verno. A Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo devia atuar em todo o 
território nacional, não só punindo açóes consideradas comunistas, como evitando 
a prooaganda de idéias subversivas. Neste mesmo ano, foi reorganizada a Liga 
de Defesa Nacional, sob a direção do general de brigada Newton de Andrade Ca
valcanti, também comandante da 7~ Região Militar, sediada em Pernambuco. A 
Liga, em sua nova fase. voltava-se especificamente para uma "obra de propagan
da anticomunista e de assistência junto às massas trabalhadoras" (Araújo, 1984, 
p. 16). 

A campanha anticomunista desencadeada neste período obteve muito 
sucesso, para o que concorreu amplamente o apoio da imprensa em geral. O cer
co ao comunismo cresceu. e a mobilização realizada pode ser bem caracterizada 
por este pequeno trecho de um artigo do jornal O Estado de S. Paulo: "Não é só 
a polícia, o dissemos no outro dia, que deve-cor:nbater o comunismo. Somos to-
dos nós. É o governo, são as famílias, é a sociedade, é cada cidadão." (O Estado J 
de S. Paulo, 16/01/36, em Araújo, 1984, p. 17.) 

O clima era tão exaltado que só ele pode explicar, por exemplo, algumas 
das acusações que chegaram a ser feitas na época. É o caso paradoxal de Aga
menon Magalhães, acusado no início de 1937 pelo deputado integralista Adalber
to Correia (PBLIRS) de possuir auxiliares comunistas e de adotar conceitos co
munizantes acerca de sindicalismo. O Ministério do Trabalho foi qualificado como 
um "ninho de comunistas", de nada adiantando os protestos e desmentidos de 
elementos vinculados à máquina sindical e administrativa comandada por Aga
menon. Obviamente tais denúncias não tiveram maiores desdobramentos políti
cos, uma vez que Agamenon era um dos mais fiéis colaboradores de Vargas e 
um dos primeiros conspiradores na preparação do golpe de 1937. Mas o exemplo 
é ilustrativo para atestar o poder de ataque do anticomunismo que podia ser usa
do como pretexto para todo tipo de perseguição, quer política. quer pessoal 
(Araújo. 1984, p. 46). 

Permanecendo na pasta do Trabalho até o golpe e chegando mesmo a 
acumular durante o início de 1937 a pasta da Justiça. Agamenon Magalhães foi 
nomeado por Vargas interventor em Pernambuco. Segundo João Carlos Vital, seu 
chefe de gabinete até...esta data, Agamenon deixou o Ministério e o Rio de Janei
ro em situação tranqüila. Na verdade, sua presença no Norte/Nordeste era vista 
como muito mais estratégica para o desenrolar dos acontecimentos políticos do 
que sua permanência na pasta do Trabalho. 

Seu substi tuto seria o senador cearense Waldemar Falcão. A entrada do 
novo ministro é plena de significados e desdobramentos. Além de político antigo, 
ele era reconhecidamente um homem vinculado à militância católica. A Igreja era, 
sem dúvida, uma das grandes forças que participavam - especialmente após 
1935 - do combate ao comunismo, tendo interesses muito precisos na esfera da 
organização dos trabalhadores. O próprio Waldemar Falcão fora um dos deputa-
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dos constituintes ligados à Liga Eleitoral Católica, que em 1934 defendera uma 
organização sindical plural e autônoma. Seu engajamento com os ideais da Igreja 
era profundo. sobretudo nesta fase em que a ordem social e moral via-se amea
çada pelo comunismo. O teor da militância católica do novo ministro pode ser di
mensionado por um discurso que pronunciou na ocasião do 11 Congresso Eucarfs
tico Nacional, realizado em Belo Horizonte em setembro de 1936. 

Trata-se de uma longa exposição intitulada "A Ação Católica, organiza
ção ativa a serviço da restauração social".? Nela, Waldemar Falcão começa por si
tuar o papel da Igreja como a grande força mantenedora da civilização ocidental. 

.Ante todas as ameaças- as mais assustadoras e violentas-, a Igreja se impuse
ra como a responsável pela tarefa de salvação e restauração social. Fora assim 
no episódio da invasão pelos bárbaros do Império Romano já cristianizado. Fora 
assim por ocasião da Reforma Protestante. E era assim naquele momento, quan
do uma nova invasão de bárbaros ameaçava a sociedade ocidental. Mais terríveis 
e nocivos que os anteriores, os bolchevistas feriam o homem exatamente no que 
ele tinha de mais grandioso: sua alma e inteligência. 

Porém, mais poderosa do que "as trevas da noite destes bárbaros", havia 
de ser a Igreja com seu prodigioso instrumento de salvação: a Ação Católica. 
Concebida por Pio XI com o lema "Restaurar tudo em Cristo", a Ação Católica era 
uma nova cruzada em prol da civilização e da fé. Como uma cruzada -baseada 
no apostolado leigo e na ação social do sacerdócio -, ela exigia disciplina e força 
de ataque. Sendo uma organização permanentemente mobilizada para o comba
te, devia assumir o aspecto de uma formação militar. A Ação Católica iria travar 
uma batalha; seus integrantes deviam portar-se como soldados de um verdadeiro 
exército. Daí o exemplo de Santo Inácio de Loyola, que concebeu sua extraordiná
ria Companhia de Jesus segundo o melhor de sua experiência militar. Os jesuítas 
eram por isso os incomparáveis soldados no combate por Crisfo, e neles a Ação 
Católica devia inspirar-se. 

Situado o papel da Igreja e de seu instrumento máximo na batalha contra 
os comunistas, cumpria realizar esta missão em um imenso campo de trabalho. 
Junto aos indivíduos, domando-lhes as paixões; junto às famílias, pela prática das 
virtudes domésticas; e junto à sociedade, aluando em diferentes formas de orga
nização, em especial naquelas em que o inimigo buscasse se infiltrar.e 

O Ministério do Trabalho era um campo privilegiado para o exercfcio des
se combate desejado e anunciado por Waldemar Falcão. Não foram casuais, por-

7. Arquivo Waldemar Falcão (Pi36.09.04), CPOOC/FGV. 

8. Os prindpios e a linha de exposição de Waldemar Falcão neste discurso são os mesmos de algumas 
Cartas Pastorais da mesma época. Entre elas vale citar a ··carta Pastoral do Episcopado Brasileiro'' e a 
Encfclica Divini Redemptoris. de S. S. Pio XI, sobre o comunismo ateu. Rio de Janeiro, Jomal do Commer
cio, 1937. 
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tanto. as alterações realizadas na administração desta pasta. Segundo Jacy Ma
galhães, a ant1ga equipe que funcionava desde os tempos de Collor foi deslocada 
e/ou afastada. O grande nome que ascendeu, sendo o escolhido para o cargo de 
diretor do Departamento Nacional do Trabalho (DNT), foi Augusto do Rêgo Mon
teiro. Esta escolha foi muito importante, já que o DNT era o órgão que lidava 
mais d1retamente com as questões trabalhistas e sindicais. Luís Augusto do Rêgo 
Monteiro já participava do Ministério do Trabalho, integrando urn grupo de jovens 
junstas, em grande parte católicos, trazidos pelo consultor jurídico Oliveira 
Vianna. Militante católico desde a década de 20, grande amigo de Alceu Amoroso 
Lima, foi o primeiro presidente da Congregação Mariana em nível nacional (Tor
res, 1968, p. 206-9}. Sua nomeação para a direção geral do DNT reafirmava a 
orientação católica do ministro Falcão, que o encarregou da reorganização do sis
tema sindical brasileiro, conforme os postulados da Carta de 1937. Esta reorgani
zação deveria formalmente derrogar a lei de sindicalização de 1934, na prática 
inoperante desde a época de Agamenon Magalhães. Foi Rêgo Monteiro, portanto, 
o principal responsável pelo Decreto nº 1.402, de 5 de julho de 1939, que consa
grou um modelo de sindicalização de corte corporativo, e pelo Decreto nº 2.381, 
de 9 de JUlho de 1940, que estabeleceu as normas do enquadramento sindical. 

1É interessante observar que tanto Jacy Magalhães quanto Segadas 
Vianna, rememorando este perlodo do Ministério do Trabalho, situam-no como o 
do verdadeiro nascimento dos "sindicatos pelegos". Para ambos, foi a partir de 
1938. com Rêgo Monteiro no DNT, que as "lideranças" sindicais passaram a ser 
escolhidas dentre os elementos mais subservientes. Com Salgado Filho os sindi
calistas eram aceitos como homens reivindicadores, mas após as intervenções 
sind1cais de Agamenon e a entrada de Waldemar Falcão para o cargo, o que se 
queria era a total submissão. As eleições eram realizadas a bico de pena, com o 
estatuto do sindicato redigido no próprio Ministério. Todos aqueles que não se
guissem a orientação do novo ministro estavam fora, e todos tinham medo de ser 
punidos. As ''lideranças" então criadas não tinham a menor representatividade, e 
os sindicatos inexistiam na realidade. É a este processo que Jacy Magalhães e 
Segadas Vianna chamam de "criação do peleguismo" no Brasil.9 

O que se pode observar a partir destas duas versões é que o objetivo da 
política ministerial de Waldemar Falcão e Rêgo Monteiro era desmobilizar e re
primir qualquer manifestação sindical que não fosse inteiramente afinada com o 
proJeto governamental. No clima político do pós-35 e com o arsenal acusatório do 
combate ao comunismo, não era difícil transformar o que ainda subsistia em ter
mos sindicais em uma mera massa de manobra nas mãos ministeriais. Mas as in
tenções deste Ministério não se esgotavam no controle rígido do sirdicalismo ofi
cial. Elas também se vinculavam a um outro tipo de projeto político sob direto 
controle da Igreja Católica. 

9. Depoimento de Jacy Magalhães ao CPDOC. 1984. fita 9, p. 6 e 7, e depoimento de José de Segadas 
V1anna ao CPDOC, 1984, f1ta 5. p. 5. 
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O escopo deste novo projeto era amplo e envolvia não apenas a área do 
trabalho, como também as da educação e das relações exteriores. Ele pode ser 
magnificamente ilustrado por uma carta enviada por Alceu Amoroso Lima, que 
presidia a Ação Católica Brasileira, ao ministro da Educação Gustavo Capanema, 
outro baluarte da presença católica na alta cúpula governamental do pós-30. Da
tada de junho de 1935, a carta esclarece a posição dos católicos e enumera suas 
demandas. Vale a transcrição: 

"Os católicos, meu caro Capanema, não querem do governo nem privilégios, nem 
subvenções, nem postos de responsabilidade politica. Não temos a ambição do 
poder, nem é por meio da polftica que esperamos desenvolver nossos trabalhos. 
Estamos, portanto, perfeitamente à vontade para colaborar com o Estado, em tudo 
que interessa ao bem comum da nacionalidade." 

Dito isto, Alceu nomeia o que os católicos desejam do governo. No setor 
do trabalho, além do combate ao comunismo, era preciso: fazer uma cuidadosa 
seleção dos funcionários do ministério e particularmente das diretorias sindicais; 
fixar um conjunto de principies do sindicalismo brasileiro baseado na cooperação 
entre as classes sociais; cumprir a legislação social. existente; fundar a justiça do 
trabalho e realizar uma série de publicações destinadas a alimentar uma concep
ção cristã do trabalho (Schwartzman; Bomeny; Costa, 1984, p. 173-5). 

A vinda de Waldemar Falcão para a pasta do Trabalho e as modificações 
por ele realizadas na administração ministerial e !)as direções sindicais respon
dem inteiramente aos projetes e temores da Igreja. Este quadro iria se comple
mentar com a vinda para o Rio de Janeiro do padre jesuíta Leopoldo Brentano. 
Por designação do cardeal Leme e por indicação de Alceu, o padre Brentano -
envolvido desde 1932 com a organização de Círculos Operários no Su l do país -
deveria fazer do Distrito Federal o centro coordenador de uma organiz~ção sindi
cal católica de nível nacional. Nesta época já existiam Círculos Operários em São 
Paulo, Santa Catarina. Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio 
Grande do Norte e Pernambuco, totalizando 75 núcleos com cerca de 50.000 as
sociados (Brandão, 1975, p. 141 ). 

3 - O CARDEAL E SUA DIVISA 

A emergência de um movimento católico no Brasil data dos anos 20. Foi 
a partir desta década que a Igreja articulou um amplo esforço para reformular seu 
papel na sociedade, buscando um maior engajamento nas questões que agita
vam a vida politica nacional e desemolvendo um franco apelo à participação dos 
católicos. 

Este esforço visava superar a posição marginal em que se encontrava 
a Igreja deste os últimos anos do Império,· e sobretudo desde a proclamação da 
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República. A separação entre Igreja e .Estado retirara daquela todos os benefícios 
advindos do regalismo, lançando-a numa crise profunda. O clero brasileiro se ha
bituara a viver em condições de favorecimento político, e na virada do século a 
Igreja passara a ser um dos símbolos de nosso "atraso colonial". Vinculada ao 
Império e aos portugueses. a fé católica era também inimiga da ciência, razões 
mais que suficientes para que fosse afastada e até combatida. Era um período 
em que, no dizer de João Camilo de Oliveira Torres, não ficava bem para um in
telectual ser católíco. Era quase uma contradição em termos, no clima político 
e intelectual embebido de positivismo que caracterizou o fim do século XIX no 
Brasil (forres, 1978, cap. V; Barros, 1959, cap. 11; Rodrigues, 1981, p. 3-7). 

A redescoberta dos valores pollticos e sociais do catolicismo e em espe
cial de sua dimensão militante aguardou cerca de duas décadas, embora o padre 
Júlio Maria já tivesse anunciado as novas diretrizes que a Rerum Novarum de 
Leão XIII apontava. 

"Como no mundo inteiro, hoje no Brasil não há, não pode haver senão duas forças: 
a Igreja e o povo. E se uni-los é, no mundo, o ideal do papa, concorrer para esta 
união é, no Brasil, o dever dos católicos , principalmente do clero. ( ... ) 
Com o direito de braSileiro, católico e padre, disse e demonstrei que o clero no 
Brasil não pode, nem deve presentemente encastelar-se nos santuários, contem
plando de longe o povo e pensando que fará obra de Deus só com as nossas de
voções, as nossas fes tas e os nossos paneglricos." (Torres, 1968, p. 179-80). 

Mas Júlio Maria foi uma voz isolada ou uma voz que não encontrou cam
po fértil para germinar. Destino diverso teria D. Sebastião Leme, que tornou públi
cas suas idéias em 1916, ao ser nomeado arcebispo metropolitano de Olinda e 
Recife. Em sua carta pastoral de saudação à diocese, D. Leme denunciava a si
tuação de apatia da maioria católica deste país, que se deixava dominar por uma 
minoria indiferente ou não católica. Partilhando do mesmo diagnóstico de Júlio 
Maria, O. Leme fazia sua proposta. Era tempo de os católicos organizarem-se pa
ra a luta em uma verdadeira cruzada em favor do catolicismo e contra todos os 
incrédulos: maçons, positivistas, protestantes, espíritas, socialistas, etc. A situação 
era calamitosa. e as frentes de combate numerosas. Cumpria reconquistar o en
sino religioso nas escolas; combater uma crescente literatura anticlerical; aproxi
mar os intelectuais e a elite do país dos valores religiosos que eles insistiam em 
ignorar. Era nec"!ssário também ganhar os trabalhadores, sobretudo dos setores 
da indústria e comércio, para as práticas católicas a que eles eram contrários ou 
estranhos (Todaro, 1971, p. 428). Nosso século era um século de ação sob oco
mando da hierarquia católica. Um século de Ação Católica. 

Este documento, considerado o marco da reação católica no Brasil, deixa 
clara a estratégia traçada por D. Leme, o cardeal q•1e, como figura ímpar, gover
naria a Igreja Católica de 1930 a 1942. O Brasil era, por nascimento e tradição, 
uma nação católica. Para mudar o mundo e o Brasil, ameaçados pelas forças ag
nósticas do mal, era primordial devolver a religiosidade ao homem e ao país. 
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Todas as crises eram antes de tudo crises morais, e suas soluções eram antes de 
mais nada soluções religiosas. Para O. Leme, a palavra de ordem era organizar 
um movimento de recatolicização do Brasil, o que lançaria a Igreja na Ação. Pa
ralelamente, era preciso recolocar a Igreja ante o Estado, vencendo desconfianças 
infundadas e contraproducentes. A diretriz de ação da Igreja baseava-se nos prin
cfpios da ordem, da autoridade e da colaboração com o Estado. Com estes dois 
objetivos direcionava-se a trajetória do futuro cardeal, que sempre se bateu pela 
união e colaboração das forças católicas, conforme a divisa que adotou: Cor 
unum et anima una - um coração e uma alma. 

As idéias de O. Leme aguardariam alguns anos para desenvolver-se de 
forma plena, o que iria ocorrer quando de sua transferência para o Rio como ar
cebispo coadjutor do então cardeal Arcoverde, em 1921. A situação da Igreja em 
nível nacional e internacional já era outra. No Rio, neste mesmo ano, com a lide
rança de Jackson de Figueiredo e com o apoio de O. Leme, fundou-se o Centro 
O. Vital e começou a ser publicada a revista A Ordem. No ano seguinte, o papa 
Pio XI anunciou sua encíclica Ubi Arcano Dei, na qual traçava o modelo da Ação 
Católica como o de um exército espiritual, unificado e pacífico. Quando O. Leme 
chegou ao Rio, portanto, os novos tempos da fé católica começavam a ser inten
samente vividos, com a mobilização do elemento leigo e a luta por um espaço 
mais amplo e significativo para a Igreja no Brasil. 

Engajando-se neste esforço, O. Leme fundou em dezembro de 1922 o 
protótipo da futura Ação Católica Brasileira: a Confederação Católica. Ligada ao 
Centro O. Vital, a Confederação devia ser uma entidade de cúpula destinada a 
coordenar todos os grupos e associações diocesanas existentes no Rio de Janei
ro. Esta Confederação organizava-se através de comissões masculinas e femini
nas que atuavam em diversos campos específicos, como por exemplo a educa
ção, o jornalismo, as obras sociais, o mundo do trabalho (T odaro, 1971, p. 431: 
Brandão, 1975, p. 32-3). 

A Confederação possuia um órgão de difusão - A Cruz -, mas atuava 
também através do rádio e da imprensa em geral, expressando a posição dos ca
tólicos ante as questões nacionais e internacionais. Agia, desta forma. como um 
grupo de pressão, desenvolvendo campanhas contra certas medidas (por exem
plo, o combate à política anticlerical do governo mexicano), ou favoráveis a outras 
(a luta pelo descanso dominical). 

Os católicos dispunham-se a ser uma força social ativa. com presença na 
arena política (defenderam vários interesses por ocasião da reforma constitucional 
de 1926), embora recusando sempre a atuação em termos partidários. Isto havia 
sido tentado por Carlos de Laet nos anos 1 O e 20, mas sempre fora veemente
mente rejeitado pela hierarquia eclesiástica (Rodrigues, 1981, p. 99-118). Esta 
posição seria mantida e reforçada pelo futuro cardeal Leme nos anos 30 (Brandão 
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1975, p. 84). O máximo da participaçao política direta que a Igreja no Brasil as
sumiria seria a organização das Lig?s Eleitorais Católicas (a LEC de 1933 e de 
1945). Como a ação religiosa era superior em fins e métodos à ação política stric
to sensu, devia ter prioridade na vida dos católicos. Embora não se tratasse de 
impedir o envolvimento de católicos na política, tratava-se de demarcar os limites 
e o significado deste envolvimento. Para além deles e fora das bênçãos hierár
quicas, estava qualquer perspectiva de organização de um partido católico no 
Brasil. 

O. Leme criou e envolveu-se pessoalmente com a Confederação Católi
ca. Era ele que presidia a todas as sessões plenárias e também aos encontros 
das comissões que integravam a Confederação. E era D. Leme que se interessa
va particularmente pela militância junto às classes trabalhadoras, estimulando a 
formação de uma série de Círculos Operários destinados a educar os trabalhado
res do setor industrial da capital federal (Todaro, 1971, p. 432 e 441 ). 

A orientação de D. Leme em relação aos Círculos Operários não era um 
fato inteiramente novo. Ele já encontrou no Rio um certo movimento em prol da 
organização de trabalhadores sob orientação católica. O jornal A União, fundado 
em 1905 pelo militante católico Felfcio dos Santos, dá uma série de notfcias que 
permitem vislumbrar os inícios de uma preocupação da Igreja com as classes tra
balhadoras no Brasil. As primeiras observações datam do III Congresso Católico 
de Belo Horizonte, realizado em 1914. O problema social é identificado como um 
dos problemas do nosso tempo, e se conclui que: 

" .. . pedaços de pão e folhas de r.atectsmo é o que necessita o operário explorado 
vilmente pelo socialismo e pelo anarquismo."10 

Na mesma ocasião, o jornal discute a constituição de uma União Operá
ria Católica que deveria pleitear junto aos poderes públicos uma legislação siste
mática de proteção ao trabalho. As Uniões deveriam se formar como organiza
ções confessionais submetidas às leis eclesiásticas e atrair para o seu seio os 
operários incrédulos. 

A experiência pioneira, sempre lembrada como a origem do movimento 
católico voltado para a melhoria de vida dos trabalhadores, era a Corporação 
Operária de Camaragibe, em Pernambuco, fundada no inicio do século pelo padre 
Cottard. Segundo A União. o mesmo padre Cottard fora um dos responsáveis 
pela concepção da lei de sindicalização de 1907. Mas a situação se transforma 
muito, especialmente nos anos da guerra, com o movimento operário e sindical 
sendo assolado pelas influências socialistas e anarquistas. A União faz uma boa 
cobertura das greves ocorridas em São Paulo e no Rio nos anos de 1917 e 1918. 

10. A União. 11 /1 0/1914. p. 1. 
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A violência destes acontecimentos é analisada, procurando-se tirar deles algumas 
lições. Dentre elas, está a condenação da greve como arma de agitação, mas não 
como movimento pacífico que pode realizar um justo reclamo. São os agitadores 
que põem a perder o povo brasileiro, que é dócil e que jamais fará uma revolução. 
Aliás, as revoluções no Brasil nunca nasceram de movimentos populares. mas 
sempre de articulações das classes elevadas, como a história fartamente 
demonstrava. 

Se o operário lançava mão da greve como último recurso, ele não devia 
ser condenado. O elemento pernicioso que o desencaminhava, este sim devia ser 
atacado. Não se devia mais acreditar que o corpo brasileiro estava isento deste 
tremendo cataclisrna da subversão da ordem. A questão social existia, e embora 
envolvesse diretamente a ordem económica, não era uma simples "questão de 
estômago". Ela tinha raízes morais e religiosas, e, se necessitava de intervenção 
dos governos, clamava especialmente pela presença da lgreja.11 

É por esta ocasião que surgem menções mais recorrentes à arregimenta
ção do proletariado, através de elementos realmente operários instruídos dentro 
de princípios cristãos. O ano de 1919 marcava o inicio de um movimento que se 
vinculava a algumas figuras de maior destaque: o padre Ozamir e os monsenho
res Costa Rego e Fernandes Rangei. Para eles, o clero não devia vingar-se do 
operário socialista que o insultava e rejeitava. Ele precisava aproximar-se deste 
operário, acercando-se primeiro de seu estômago para depois alcançar sua alma 
e ganhá-lo definitivamente. Esta deveria ser a obra dos Círculos Operários, inspi
rados nos ensinamentos de Leão XIII. 

Com este objetivo, monsenhor Rangei realizou e organizou palestras e 
cursos, como o promovido pela Corporação dos Trabalhadores Católicos do Rio, 
ministrado pelo deputado pernambucano Andrade Bezerra, em setembro de 1919. 
Ao lado do deputado, havia outras figuras eminentes envolvidas na propaganda 
em favor das classes proletárias: o advogado Lacerda de Almeida, o ministro do 
Supremo Tribunal Viveiros de Castro e o conceituado jornalista Jackson de 
Figueiredo. 12 

O ano de 1919 foi rico em termos do debate da questão operária, já que 
envolveu a campanha presidencial de Rui Barbosa e grandes manifestações de 
protesto, sobretudo na área têxtil. A disposição do Centro Industrial do Brasi l 
{CIB), anunciada por Jorge Street, de reconhecer os sindicatos operários como in
terlocutores para negociações junto ao patronato. é comentada por A União como 
sinal de novos tempos. 

11. A União, 03105/1917, p. 3: 26107/1917. p. 1 e 2: 09/08/1917, p. 2: 19/08/ 1917, p. 1. 06/09/1917, p . 1, 
06/10/1918. p. 2e 3. 

12. A União, 15/06/ 1919, p. 2, e 23/10/ 1919, p. 1. 
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O catolicismo assumia feições mais militantes. O jornal A União passava, 
por exemplo, a transcrever certas notícias publicadas na revista Gil 8/as, ligada à 
Ação Social Nacionalista, que era presidida pelo conde Afonso Celso. Aumenta
vam igualmente as informações sobre a ação da polfcia na repressão ao anar
quismo e sobre o apoio que os católicos davam às medidas de expulsão de es
trangeiros e de regulamentação de sua entrada no Brasil. 

O movimento católico de arregimentação de trabalhadores crescia. Em 
São Paulo, em 1920, com o apoio do arcebispo O. Duarte, o Centro Operário Me
tropolitano conseguiu furar uma greve de tecelões e aluou no combate ao anar
quismo.13 Em Minas Gerais, a Conferência Católica dos Trabalhadores de Belo 
Horizonte, reunida em fevereiro de 1921 , encaminhou uma moção ao presidente 
da República denunciando a gravidade da situação polftica na qual organizações 
socialistas empregavam até dinamite para alcançar seus sombrios intuitos.14 No 
Rio, os Círculos Operários de monsenhor Rangel também se expandiam, surgindo 
núcleos em vários bairros da cidade, como Vila Isabel, Laranjeiras, Botafogo e 
Bom Pastor. Contudo, estendia-se também a ação dos agitadores perniciosos aos 
trabalhadores. A fundação do PC, noticiada por A União, chamava a atenção para 
o fato. 

O. Leme não iniciou sua obra de formação da Confederação Católica 
sem bases no setor operário. É compreensível, portanto, que em 1923 já existisse 
no Rio uma Confederação de Trabalhadores Católicos que procurava atuar como 
mediadora entre industriais e operários têxteis em greve com o apoio da Federa
ção Operária do Rio de Janeiro (Forj). Apesar do fracasso desta "arbitragem", fica 
claro que os trabalhadores católicos, não apoiando a greve, faziam dela uma 
oportunidade para exercer sua militãncia.15 

A presença de um movimento católico entre trabalhadores e a liderança 
de O. Leme se mantiveram durante a década de 20. Isto é atestado pelas come
morações de 19 de maio de 1929, que, além dos comícios da Praça Onze e da 
Praça Mauá, desdobraram-se numa missa oficiada pelo arcebispo e assistida por 
operários católicos. 

4 - AÇÃO CATÓLICA E MOVIMENTO CIRCULISTA 

Em 1928 morreu prematuramente o grande líder do movimento católico 
leigo no Brasil, Jackson de Figueiredo. Em 1930 morreu o cardeal Arcoverde, as
sumindo seu lugar O. Sebastião Leme. Neste novo posto - de único cardeal do 

13. A Un1â0, 13/05/1920, p. 2. 

14. A União, 24/0211921, p. 1. 

15. A Nação. coluna "Os Operários" de agosto a novembro de 1923. 
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Brasil -, e após a Revolução de 1930, O. Leme estava convencido da necessida
de de uma presença mais forte da Igreja na vida social e política brasileira e de 
uma reformulação na orientação do movimento católico leigo. 

Apesar da aproximação ocorrida na época do governo Bernardes entre 
Igreja e Estado, com a primeira visita oficial de um presidente da República ao 
clero, por ocasião do jubileu de ouro de O. Arcoverde, o balanço não era muito fa
vorável. Na campanha desenvolvida pela Igreja por ocasião da reforma constitu
cional de 1926, quando a Confederação Católica reunia para mais de 400 asso
ciados, os resultados foram desalentadores. A Igreja não funcionou como um gru
po de pressão suficientemente forte. Para tanto, era preciso um movimento leigo 
muito mais bem organizado e disciplinado que pudesse instrumentalizar o presti
gio e o poder dos católicos no país. A Confederação era insuficiente para o proje
to de recatolicização do Brasil (Todaro, 1987, p. 436). 

Com esta perspectiva, O. Leme iniciou seu cardinalato dando duas de
monstrações de força da Igreja e de seu apoio ao regime que então se inaugura
va. Em maio e outubro de 1931, as festas de Nossa Senhora Aparecida, a Pa
droeira do Brasil, e de inauguração do Cristo Redentor transformaram-se em de
monstrações de religiosidade popular em larga escala. 

Neste mesmo ano comemoravam-se os 40 anos da grande encíclica de 
Leão XIII, e Pio XI anunciava ao mundo a sua nova carta papal: a Ouadragesimu 
Annu. Dentro do mesmo espírito social da Rerum Novarum. a encíclica propunha 
a organização de um novo tipo de movimento leigo dentro da Igreja: a Ação Ca
tólica. O. Sebastião Leme lançou-se prontamente à formação de uma Ação Cató
lica Brasileira (ACB), optando pelo mesmo modelo italiano traçado pelo papa: 
uma organização corporativa, hierarquizada, e dirigida não por clérigos, e sim por 
leigos. 

Em 9 de julho de 1935, a ACB foi formalmente organizada, e em seus es
tatutos provisórios O. Leme declarava que ela devia voltar-se especialmente para 
os trabalhadores, seguindo as observações de Pio XI: "O maior serviço que se 
pode prestar à Igreja é devolver-lhe as massas operárias que ela perdeu." (Toda
ro, 1971, p. 442.) A ACB devia ser o instrumento especializado da Igreja, capaz de 
penetrar em qualquer espaço e em qualquer classe. Afastada da arena politica, 
suas finalidades eram eminentemente apostólicas e educacionais. Ela arregimen
tava e convertia homens, divulgando a mensagem do Santo Padre. Formava-se 
como a organização de cúpula da Igreja, à qual todas as demais associações de
viam subordinar-se. A Confederação das Associações Católicas, portanto, conti
nuava sua obra, mas em oposição secundária em face da ACB. Os Círculos Ope
rários também mantinham sua configuração, já que eram organizações sócio
económicas sob jurisdição civil, ficando vinculados à ACB por meio de seu Depar
tamento de Ação Social. (T odaro, 1971, p. 443). 

Como já foi assinalado, durante a Primeira República foram organizados 
alguns Círculos Operários no Rio e em outras_ cidades do país. Mas as origens de 
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um movimento circulista estão ligadas ~ atuação do padre jesuíta Leopoldo Bren
tano, no Rio Grande do Sul, no período do imediato pós-30. Segundo a própria 
narrativa do padre Brentano, sua preocupação com a organização operária come
çou quando passou a dirigir a Congregação Mariana de Moços em Pelotas, no 
ano de 1928. Os marianas dedicavam-se ao apostolado e à beneficência e rapi
damente compreenderam que era seu dever ajudar os operários da cidade. Para 
tanto, montaram um curso noturno gratuito para os trabalhadores e seus filhos. 
Não era difícil perceber o momento crítico que se vivia, devido à crise económica 
mundial e à agitação política que desaguou na Revolução de 1930.16 

Ainda segundo o padre Brentano, embora um dos maiores feitos do Go
verno Provisório tenha sido a criação do Ministério do Trabalho, os católicos rapi
damente perceberam que os extremistas dele procuravam tirar o melhor partido. 
Assim, houve muita infiltração no novo Ministério de próceres revolucionários com 
idéias esquerdistas. A lei de sindicalização de 1931 teve um caráter laicista, favo
recendo "uma organização sindical de estrutura socialista". À frente do movimen
to sindical, que se intensificava alimentado pela legislação social do novo gover
no, encontravam-se elementos "senão vermelhos, ao menos intensos à religião e 
ao clero". 

"Assrm. o Minrsténo do Trabalho, as lers socirus e o 5rndicalismo, criados com os 
melhores propósrtos para proteger o operário e trazer ao Brasrl a paz social pela 
harmonra do trabalho, cornam o risco de se tornarem ins trumentos perigosos de 
anarquia e luta de c lasses." (Brentano, 1938, p. 255.) 

Nesta avaliação fica claro o temor dos militantes católicos quanto aos 
rumos passiveis da política trabalhista do pós-30, donde a necessidade mais 
premente de intervir no processo. Foi neste contexto que o padre Brentano iniciou 
em 1932 um movimento de organização de trabalhadores segundo o modelo dos 
Círculos Operários. já conhecidos na Europa e na América Latina. Os Círculos di
feriam dos sindicatos em seu formato e objetivos. Em primeiro lugar, eram asso
ciações interprofissionais que consideravam seus sócios membros da classe ope
rária em geral e não companheiros de profissão. Nos Círculos, se promoviam a 
assistência e o auxílio mútuo do operário. Diversamente do sindicato, voltado pa
ra a luta por melhores condições de trabalho e salário, os círculos promoviam "as
sistência médica, jurídica, instrução, biblioteca, circulo de estudos, creches, coló
nias de férias, hospitais, pecúlio, socorro mútuo, habitação própria, cooperativismo 
e o próprio sindicalismo'' (Brentano, 1938, p. 256). Além disso, os Círculos Operá
rios procuravam harmonizar as questões de trabalho amigavelmente, enquanto os 
sindicatos recorriam à Justiça do Trabalho. Porém, acima de tudo, os Círculos 

16. Leopoldo Brentano. S.J .. "Srndicatos Profíss10nars em Pelotas e Porto Alegre". em "Pnmeira Semana de 
Açâo Social do Rio de Janerro Relatórios apresentados e conclusões votadas - 1936" . Rio de Janeiro, 
Jomal do Commercio. 1938. p. 254·287 Todas as observações tertas baseiam-se neste texto e numa 
carta dirigrda pelo padre Brentano ao chefe de polícia Ftlrnto Muller na mesma ocasião. Arqurvo Filinto 
Muller (FM. 36.09.24), CPDOC/FGV. 
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realizavam um trabalho de catequese e formação religiosa de trabalhadores, den
tro da linha geral do movimento leigo. O fundamental, contudo, é que círculos 
operários e sindicatos eram duas formas de organizações que, não sendo anta
gónicas, podiam coexistir autónomas, complementando-se e fortalecendo-se 
(Brentano, 1938, p. 257). 

A questão mais difícil para o padre Brentano era por onde começar. O 
sindicato era a organização exigida pelo Ministério do Trabalho. Contudo, em sua 
avaliação, os trabalhadores não estavam preparados para a sindicalização, e 
quando se associavam eram fáceis presas de "falsos lideres esquerdistas" que só 
faziam explorá-los. Era preciso oferecer-lhes uma outra opção, capaz de assegu-

. rar vantagens imediatas que os sindicatos por si só não pudessem garantir. E era 
preciso, sobretudo, vencer a resistência dos patrões, que, com certa razão, olha
vam com desconfiança e temor qualquer tentativa de organização operária. 

Desta forma, os Círculos surgiam como possibilidade viável, devido a 
seus fins claramente beneficentes e sua existência autónoma dos sindicatos. O 
trabalho de organização se iniciou em 1º de maio de 1932, em Pelotas, com 
grande propaganda pela imprensa e realização de reuniões e comícios com ban
da de música e foguetes. Logo de início foram instaladas aulas notumas para 
homens e para moços, sendo também promovidas sessões com conferências ins
trutivas e atividades recreativas. Antes do inverno, distribuiu-se grande quantidade 
de cobertores e agasalhos aos sócios necessitados. Tudo isto produziu um gran
de efeito, permitindo que o Círculo Operário Pelotense se lançasse a uma segun
da etapa de organização. Como o operário precisava estar sindicalizado para ter 
direito à proteção das leis sociais, o Circulo começou a formar sindicatos, confec
cionando estatutos e tratando do reconhecimento oficial no Rio. Em apenas três 
meses o Círculo conseguiu organizar e reconhecer dez sindicatos, e em fins de 
1933 recebeu do Ministério da Justiça o título de sociedade de utilidade pública. 
Na mesma ocasião, O. João Becker, arcebispo metropolitano de Porto Alegre, so
licitou ao padre Brentano que iniciasse o movimento circulista em Porto Alegre, 
combatendo a "famigerada Federação Operária, conglomerado sindical heterogê
neo, manejado por esquerdistas" (Brentano, 1938, p. 260-1 ). Nesta empresa ele 
contava com o franco apoio do então interventor, o general Flores da Cunha 
(Brandão, 1975, p. 1 08). 

O sucesso da ação em Porto Alegre, atestado pelo desaparecimento do 
jornal esquerdista A Voz do Trabalhador e pelo lançamento do órgão circulista O 
Trabalho, foi também o sucesso nacional do movimento· circulista. Como decor
rência, em outubro de 1935, por ocasião da Exposição Farroupilha, realizou-se o I 
Congresso dos Círculos Operários. Por esta razão, quando em 1936 o padre Bren
tano escreveu ao chefe de polícia Filinto Müller, procurando um contato pessoal, 
esclarecia que só no Rio Grande do Sul havia 24 Círculos Operários que reuniam 
18.000 trabalhadores e controlavam 28 sindicatos oficializados. 
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Tendo participado do 11 Congresso Eucarístico Nacional, em Belo Horizon
te, e da I Semana de Ação Social, . no Rio de Janeiro, ambos em setembro de 
1936, o padre Brentano começou uma nova fase de seu trabalho, desta feita por 
designação do próprio cardeal D. Sebastião Leme. Organizar um movimento cir
culista nacional unificado, tendo o Rio como sua sede, exigia o apoio de autori
dades oficiais, entre elas o poderoso chefe de policia do Distrito Federal, a quem 
foi esclarecida a grande utilidade dos Círculos Operários. O exemplo citado era o 
do Rio Grande do Sul, onde o movimento já neutralizara a atividade dos extremis
tas, afastando-os de diversos sindicatos e lutando para controlar outros cuja dire
ção ainda era duvidosa ou abertamente comunista. 

Por tudo isto o padre Brentano frisava: 

"O combate ao comunismo é feito direta e indiretamente, por cursos mantidos junto 
aos colégios, pela imprensa e pelo rádio, sendo que não nos limitamos à parte ne
gativa do combate ao bolchevismo pois é nosso intento afirmar os nossos grandes 
princípios de patriotismo e brasilidade. ( ... ) 
Assim descansarfamos um pouco também tantos investigadores abnegados que 
têm sido os operários da Justiça e tantos soldados dedicados que são os operá
rios da espada, para os quais temos as nossas vistas voltadas pois os seus pro
blemas estão dentro dos nossos estatutos."17 

Bons contatos iriam se estabelecer entre o padre Brentano e Filinto Mül
ler nos anos que se seguiram à formação da Confederação Nacional de Operários 
Católicos. 18 Audiências periódicas eram concedidas ao padre Brentano, que in
formava o chefe de policia do andamento de seus trabalhos e com ele discutia o 
ambiente social. Müller também manteria excelentes relações com outro padre li
gado ao movimento circulista, desta feita em Santa Catarina. O padre Alberto 
Kolb, que também iniciou seu relacionamento com o chefe de policia em 1937, 
chegou a declará-lo presidente de honra do Circulo Operário de Joinville. Em ja
neiro de 1940, numa grande comemoração em que foi inaugurado o "Pavilhão Fi
linto Müller", foram igualmente homenageados o ministro da Guerra, Eurico Gas
par Outra, e o diretor do Departamento de Imprensa e Propaganda (OlP), Lourival 
Fontes. 

O outro grande ponto de apoio para o movimento circulista teria que ser o 
Ministério do Trabalho. Segundo o padre Brentano, a obra dos Clrculos foi desde 
logo compreendida e admirada pelos ministros do Trabalho, que tinham neles ór
gãos de critica mas sobretudo de apoio e colaboração. Salgado Filho fizera a 
grande referência à obra circulista: 

17. Arqu ivo Filinto Müller (FM. 36.09.24), p. 1 e 2, CPOOCIFGV. 

18. A CNOC conslituJ· Se forma lmente em 1937 como órgão supremo coordenador das Federações esta· 
dua1s e dos Clrculos Operários não -federados. Na ocasião de sua formação contava com 34 Cfrculos e 
31 .000 membros, alcançando oito estados da federação (Wiarda, 1974. p. 14). A CNOC tinha sede na 
Praça 15 de Novembro, 101, 211 andar. 
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"Criando os sindicatos profissionais, o governo não impediu, nem poderá impedir, 
que estes mesmos sócios se congreguem em associações dirigentes ou tenden
tes a dirigir-lhes as inclinações espirituais e. pelo contrário, aconselha mesmo a 
que assim se organtzem ( ... )." (Brentano, 1938, p. 267.) 

Esta atitude fora seguida por Agamenon Magalhães. que chegara mesmo 
a designar um funcionário do Ministério em Porto Alegre para auxiliar o movimen
to circulista nos vários sindicatos.19 Com a entrada de Waldemar Falcão para o 
Ministério e de Luís Augusto do Rêgo Monteiro para a direção do Departamento 
Nacional do Trabalho, e com a vinda do padre Brentano para o Rio, o movimento 
circulista entrou em uma nova fase. Contando com o aberto apoio do governo e 
não se sentindo tão ameaçado pelos comunistas. os Círculos prosperaram mate
rialmente, embora sem o mesmo ímpeto em termos de recrutamento. De 1938 a 
1945, o movimento circulista cresceu em termos de atuação assistencial, mas. 
embora não existam estudos específicos, é possível avaliar que não chegou a ser 
uma presença marcante no meio operário. 

O interessante a ser observado é que, exatamente quando comunistas e 
trotsl~istas chegavam à conclusão de que não era mais possível manter um mo
vimento sindical paralelo e decidiam entrar nos sindicatos oficiais para dentro 
deles lutar por suas ideologias políticas, contrárias à orientação governamental, a 
Igreja optava por uma estratégia diversa. Se as origens de um movimento operá
rio católico podem ser recuadas até a Primeira República. foi no pós-30 e espe
cialmente no pós-35 que os Círculos Operários ganharam maior impulso, liqui
dando lideranças esquerdistas concorrentes e auxiliando a montagem do sindica
lismo oficial. Mas os Círculos Operários eram organizações paralelas que, se não 
entravam em conflito com os sindicatos, tampouco se confundiam com ele!=\. Sur
giram, inclusive, em franca discordância com a lei de sindicalização de 1931, que 
sancionava o modelo do sindicato único e tutelado pelo Estado. 2o 

A Igreja, porém, jamais deixou de lutar contra este formato organizacional 
do movimento sindical. A própria lei de 1934 é considerada, antes de tudo, uma 
vitória da Liga Eleitoral Católica (LEC), que defendia o sindicalismo plural e autó
nomo. Contudo, ela foi mais uma ficção nas mãos de Agamenon Magalhães e Fi
linto Müller do que uma garantia de liberdade e pluralidade sindicais para aqueles 
que não apoiavam a política governamental. De toda forma. não se enquadrava 
neste caso a ação dos Círculos Operários, que nasceram e cresceram sob os 
auspícios de interventores, ministros e chefes de polícia, além de bispos, arcebis
pos, e de D. Leme, naturalmente. 

19. Na carta que o padre Brentano dirige a Filinto Muller em 24 de setembro de 1936, ele menciona a ação 
deste funcionárro. Jacy Magalhães em seu depoimento narra que, como inspetor reg1onal sed1ado em 
Porto Alegre a partir de 1935. dedicou-se a auxiliar o padre Brentano em sua obra de organização de 
clrculos e controle de sindicatos. Os dOIS documentos convergem, sustentando o apoio que o Ministério 
do Trabalho dava aos Cfrculos. mesmo antes da gestão de Waldemar Falcão. 

20. Sobre a estrutura organizacional dos Cfrcutos Operários, ver Wiarda, t974, e Brandão. 1975. 
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A ida de Waldemar Falcão para o Ministério do Trabalho coincidiu jus
tamente com a revisão da lei de 1934.e com a redação da nova lei de sindicaliza
ção de 1939, segundo inspiração da Constituição do Estado Novo. O modelo ado
lado foi mais uma vez o da unidade sindical sob tutela do Estado. Os Círculos 
Operários, naturalmente, em nada foram afetados. Nunca haviam sido tão bem 
vistos pelas autoridades oficiais, que estavam interessadas em contornar qual
quer tipo de descontentamento com o novo decreto sindical. Isto fica claro quan
do, em 12 de maio de 1941, por meio do Decreto-Lei nº 7.164, Getúlio Vargas re
conhece oficialmente os Círculos Operários como órgãos técnicos e consultivos 
do Estado. Esta medida seguia a mesma linha do Decreto-Lei nº 2.863, de 3 de 
julho de 1940, que permitia a existência de associações patronais como órgãos 
consultivos de direito privado ao lado dos sindicatos. Duas grandes resistências 
estavam sendo neutralizadas quando o Presidente, mantendo o formato corpora
tivo da organização sindica!, permitia o funcionamento paralelo de entidades au
tónomas numa posição semi-oficial. 21 

Nesta situação peculiar, os Círculos Operários se desenvolveram em níti
da articulação com a administração do Ministério do Trabalho, além de contar 
com o apoio financeiro de empresas e patrões em suas obras assistenciais. Tor
nou-se muito freqüente que os funcionários das agências governamentais de as
sistência social fossem recrutados entre elementos circulistas ou ligados a outros 
grupos de ação católica. Não era incomum também a interpenetração entre orga
nizações oficiais e entidades católicas, nem o substancial auxílio e interesse pa
tronal pela expansão dos Círculos (Wiarda, 1974, p. 58-9; Brandão, 1975, p. 
133-9). 

Foi justamente no período do inicio dos anos 40 que os Círculos expandi
ram suas atividades formando cooperativas de alimentos e roupas; criando esco
las para mulheres e crianças; financiando a construção de casas populares; de
senvolvendo programas de assistência médica e odontológica, além de organizar 
eventos esportivos e recreativos. Como decorrência deste bom entendimento en
tre Igreja e Estado e em particular entre Ministério do Trabalho e movimento cir
culista, a Confederação Nacional dos Operários Católicos publicou em 1942, sob 
o titulo "Iniciação Social", um trabalho em que discutia a natureza da organização 
sindical brasileira. Com o lmprimatur do cardeal Leme, o texto conclui que, como 
no sistema sindical brasileiro o Estado admitia a associação de trabalhadores em 
caráter particular, não havia estritamente sindicalismo unitário e o regime sindical 
não era anticristão. (Vianna, 1953, p. 33). 

O ano de 1942 seria, entretanto, um ano de transformações na vida polf
tica brasileira, que atingiriam também o campo do movimento operário católico. 
Desde 1939, com a morte de Pio XI e a ascensão de Pio XII, a Ação Católica não 
recebia mais o mesmo tratamento prioritário dentro da Igreja. No Brasil, estes 
efeitos se somavam às críticas à ACB, que a forte liderança de O. Leme neutrali-

21 . Sobre o reconhecimento oficial dos órgãos de classe empresariais, como a CierJ e o Ctesp. ver Gomes, 
1979. p. 252. e Leopoldi, 1964, p. 61. 
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zava. De fato, o cardeal era uma das grandes figuras e forças polfticas da época. 
Sua preocupação com o movimento católico leigo era inquestionável, e seus es
forços para fortalecê-lo só cessaram com sua morte, em 1942. Seu sucessor, D. 
Jayme de Barros Câmara, não tinha nem a mesma presença política, nem a 
mesma determinação em relação à Ação Católica.22 

A delicada obra polftica de D. Leme, fundada na participação da Igreja 
em diversos locus da polftica brasileira. começava a sofrer seus primeiros abalos. 
A safda de Waldemar Falcão da chefia do Ministério do Trabalho em meados de 
1941 é ilustrativa. Iniciava-se um novo tempo para o movimento católico de tra
balhadores, para as relações Igreja-Estado, e sobretudo para as relações entre 
Estado e classe trabalhadora. 
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CESAR, Waldo. 
Riqueza e Pobreza na Bíblia. 

, . Deus ou Mammon 

Dinheiro dado pelo Diabo, ou por outros espíritos fabulosos, Sac1, Bottatá, 
etc., deve ser benzido - ou se transformará em folhas secas ou simplesmente 
desaparecerá. E a primeira moeda ganha deve também ser benzida, persignando· 
se com ela o vendedor - para que outras venham. Os tesouros dados pelas ai· 
mas do outro mundo somente serão achados por quem os recebeu em sonhos, 
mas isto depende de missas, orações. obediências a certas regras, como traba· 
lhar sozinho à noite e em silêncio: e, se o tesouro for encontrado, jamais se deve 
carregar tudo. Deixar uma moeda. O tesouro. porém, pode estar sendo defendido 
por inimigos infernais: então, fazer o sinal de Salomão, a estrela de dois triãngu· 
los, e trabalhar dentro dela, livre das investidas de Satanás. 

E o dinheiro de São Pedro, oferenda voluntária f.eita ao Papa, estabeleci· 
da no século VIII, estará em outra ordem de coisas? 

Não podeis servir a Deus e ao Dinheiro (Mammon). 1 

Waldo César- Soc•ólogo- I SER. 
1. Mateus6,24. e Lucas 16, 13. 
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O dinheiro entre Deus e o Diabo? O vil metal, a raiz de todos os males? 
A Besta-Fera? Além de sua associação com o Estado, de acordo com as interpre
tações correntes de Apocalipse 13, a figura da Besta-Fera estaria ligada à classe 
dominante, à economia mercantil, aos bancos, ao dinheiro. E a referência bíblica 
ao seu número - 666 - corresponderia à soma do valor das notas em circulação.2 

É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico 
entrar no Reino de Deus. 3 

O que dareis se eu o entregar? Fixaram-lhe, então, a quantia de trinta 
moedas de prata. 4 

O dinheiro, expressão da "eterna forma natural da produção social" - que 
tantas vezes representa uma relação social estabelecida e "assume a forma fan
tasmagórica de uma relação entre coisas." E aqui Marx recorre ao que chama de 
fetichismo, a "região nebulosa da crença."5 

Sempre o dinheiro, a moeda. Desde a primeira, na Ásia Menor, século VIl 
a.C., depois com Dario da Pérsia (o dárico de ouro), a Grécia (dracmas, didrac
mas, tetradracmas), Roma (denário, sestércio, asse). Ano 143 a.C.: as primeiras 
moedas dos judeus. Na história e nas religiões. Misérias e riquezas. "La miséria 
es una desgracia tan grande como las riquezas."6 No livro de Esdras (2,69) apare
ce, na Bíblia, a primeira referência à moeda, ao dinheiro: "Segundo suas posses, 
deram ao tesouro do culto sessenta e uma mil dracmas de ouro, cinco mil minas 
de prata e cem túnicas sacerdotais." 

Mas antes da moeda já se negociava: com um prato de lentilhas se com
prava uma primogenitura_? 

Agora também, com papéis-moeda, sem nenhum valor intrínseco. 

Na política. 

Na igreja eletrõnica. 

2. Referéncias do a rtigo de Otávio Velho, O cariveiro da Besra-Fera, Religtão e Sociedade, 14/ 1, março de 
1987. O autor enfatiza sobretudo a noção de cativeiro associada ao s imbolismo da Besta -fera como ex· 
pressão do reino do mal. 

3. Lucas, 18, 25. 

4. Mateus, 26, 15. 

5. f~arl Marx, O Capital. Rio de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1968. v. 1, p . 81 . 

6. Miguel de Unamuno, Diário ínrlmo, Madri, Alianza Editorial, 1981 , p. 39. 

7. Génes1s 25, 31-34 
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2. O dinheiro na Bíblia 

A idéia inicial limitava-se a uma exploração vocabular: quantas vezes a 
Bíblia registra a palavra dinheiro? Não é preciso ler toda a escritura -e até é fácil 
sabê-lo. Uma boa "chave bíblica", como a Analytical Concordance to the Bible 
(Robert Young, Funk & Wagnalls Co., 21 i! ed .. 1947) resolve o assunto. Entre as 
suas 311 mil referências. a partir dos originais hebraico e grego, está a palavra 
dinheiro (money) - que aparece em 21 dos 39 livros do Antigo Testamento (la
mentavelmente o autor não inclui os chamados livros apócrifos) e em cinco dos 
29 livros do Novo Testamento. No total, de acordo com esta Concordância. a pa
lavra dinheiro está presente 222 vezes em toda a Bíblia (protestante).B 

Ora, a freqüência de um termo como este em um livro como a Bíblia terá 
alguma significação maior? Tratando-se de um livro que narra a "história da sal
vação", de acordo com os cristãos, talvez seja interessante perguntar o que faz 
tanto dinheiro no contexto de suas citações. Ou talvez o registro não seja numeri
camente importante. 

O vocábulo Deus (God), por exemplo, palavra-chave na literatura bíblica. 
aparece cerca de quatro mil vezes. Senhor (Lord) ocorre não menos de cinco mil 
vezes. Pecado (sin) também é abundante nos dois Testamentos. Céu, céus, ce
lestial estão registrados sete vezes mais do que inferno. 

Mas não se trata propriamente de uma análise vocabular da freqüência 
ou da significação das palavras no texto sagrado, o que não deixaria de revelar as 
riquezas - e sobretudo as pobrezas - da leitura, nos nossos idiomas correntes, de 
línguas clássicas como o hebraico e o grego. O vocábulo pecado, quase sempre 
assim registrado , oferece nuances nos originais destas lfnguas cujos significados 
precisos não aparecem na Bíblia traduzida. E se é verdade que uma palavra gre
ga, por exemplo, é traduzida por dez ou 20 palavras em inglês (tomano'" como re
ferência a Concordância citada), de outro lado, algumas vezes se empega uma 
palavra para traduzir dez ou 20 do original grego. E assim, expressivas termas li
terárias do original, com sua deliberada ambigüidade e proposital repetição de 
palavras, se perdem irremediavelmente. 

3. Ricos e pobres 

Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e cada 
dia se banqueteava com requinte. Um pobre. chamado Lázaro, jazia à sua porta, 
coberto de úlceras ... 9 

8. Esta omissão dos '"lívros apócrifos'" não é a única deflciéncta da Concordance As referênctas - que SP. 

baseiam na versão bíblica Inglesa de 161 1 ('"by Hls Majesly's spectal command '")- tém suas falhas. SEJ 
bem que seta notável a realização de um Ir aba lho deste pone antes da era etetrômca Na Btblia refenda. o 
texto de 1 T imóteo 6,1 o não está consignado por Young. Aí se lé '"For the /ove of money 1s lhe root ot ali 
evil'" .. ('"Porque a raiz de todos os mates é o amor ao dmhetro'") 

9. Lucas 16, 19-20. 

Religião e Sociedade, 14/2, 1987 



116 Riqueza e Pobreza na Blblia 

O confronto riqueza-pobreza, pobre-rico, não foi uma opção qualquer. A 
Biblia insiste no tema. As expressões homem rico, ricos, enriquecer-se aparecem 
com freqüência nos dois testamentos; tanto quanto homem pobre. sob vários sig
nificados (necessitado, fraco, oprimido, empobrecido, aflito). O vocabulário é 
grande - o que significa um tratamento especial, um detalhe que corresponde às 
distintas situações em que se designa o estado de pobreza, de marginalidade. 
Encontramos assim um "eixo de sentido", na busca de um significado não somen
te rel igioso, mas social e cultural. À linguagem comum aos fatos humanos - pro
fundamente humanos - se sobrepõe uma linguagem que se manifesta no domí
nio da fé. 

Ao lado de um termo mais geral, mais neutro, usado no Antigo Testa
menta (rash, ou rush, registrado 21 vezes, principalmente no livro de Provérbios), 
outros aparecem designando "o pobre concreto e vivo", o ébyôn, o que deseja, o 
mendigo, aquele que espera de outro o que lhe falta; ou dai, o débil, o fraco. Gus
tavo Gutiérrez, que nos dá estas informações, lembra ainda que a expressão "os 
fracos do país" (o proletariado rural) aparece com grande freqüência (dai é em
pregado 48 vezes no A.T., especialmente nos profetas. em Jó e nos Provérbios); e 
ainda ani. o encurvado, humilhado; e mais anaw, o humilde perante Deus. No 
N.T. o termo grego é ptochós. usado 34 vezes, significando "o que não tem o ne
cessário para subsistir, o miserável obrigado à mendicidade." lO 

Há, de toda maneira, no jogo das palavras sobre os pobres, certa oposi
ção entre o Antigo e o Novo Testamento. O Novo revela mais simpatia pelo po
bre, fala mais do pobre concreto, sobretudo em Lucas, com maior preocupação 
social. (João, na sua epístola e no livro de Apocalipse, não registra nenhuma vez 
os termos pobre ou pobreza.) Jesus fala do pobre com insistência (Marcos 10,17-
21 ; Lucas 6,24; 12, 13-14; 16; 18, 18-30) e anuncia o perigo das riquezas; mas tn
sinua também um bom emprego do dinheiro: "fazei amigos com o dinheiro da ini
qüidade". (Lucas 16,9.) 

No Antigo Testamento a riqueza é tratada de forma um tanto ambígua e 
até mesmo contraditória - o que tem a ver, talvez, com os contextos especificas 
em que se encontra. A riqueza é preferível à pobreza. É uma delícia ser rico. Mas 
a sabedoria é melhor do que a riqueza. Deus enriquece os que ama, a riqueza é 
um dom de Deus (Provérbios 3, 16): mas os profetas Isaías, Jeremias e Amós são 
violentos na condenação dos ricos, justamente quando se referem ao pobre con
creto. "Como uma gaiola cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de 
rapina. Por isso tornam-se grandes e ricos, gordos e reluzentes." (Jr 5, 27s). "Ouvi 
tsto, vós que esmagais o indigente e quereis eliminar os pobres da terra" ... (Amós 
8,4s). 

A riqueza é, pois, um bem relativo, assim como a pobreza pode ser um 
mal relativo. Mas a riqueza não pode comprar nem o amor nem a morte (Salmo 

1 o. Cf. G. Gu11érrez. Teotog1a da Libertação. 5~ ed .• Petrópo lis, Editora Vozes. 1985. 
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49. 8s). Se a pobreza voluntária é desconhecida no Antigo Testamento, no Novo 
ela pode ter um sentido social e religioso. No contexto bíblico. porém, pobreza e 
riqueza são julgados em relação a Deus e sua exigência de justiça. Os profetas 
condenaram a situação e ao mesmo tempo anunciavam um novo reino instaura
dor da justiça e libertador dos oprimidos. 

4. Dinheiro e escravidão 

Entre a riqueza e a pobreza, nos tempos do Pentateuco, estavam diferen
tes formas de escravidão, cuja fonte. talvez única, era constituída por fatores de 
ordem económica. 11 A miséria e a insolvência eram justificativas para a venda de 
uma pessoa, até mesmo de filhos. Havia ainda a venda compulsória ou JUdicial e 
a autovenda (venda voluntária). E a escravidão por roubo, pela qual, não podendo 
o ladrão repor cinco bois por um boi roubado, ou quatro carneiros por um carneiro 
roubado, era vendido ele mesmo por seu furto (Êxodo 21, 17; 22, 2b). Claro, mui
tos já nasciam escravos e havia escravos públicos destinados aos serviços do 
palácio e do templo. 

Era comum no antigo Oriente Médio a venda de menores, mocinhas que 
serviam como empregadas ou de concubinas do patrão -o que às vezes signifi
cava a sua exploração como prostitutas. Israel seguia de perto esta tradição, em
bora a lei procurasse proteger o menor: "Se alguém vender sua filha como serva, 
esta não sairá como saem os escravos. Se ela desagradar ao seu senhor. ao qual 
estava destinada, este a fará resgatar: não poderá vendê-la a um povo estrangei
ro, usando de fraude para com ele. Se a destinar a seu filho, este a tratará se
gundo o costume em vigor para as filhas. Se tomar para si uma outra mulher, não 
diminuirá o alimento, nem a vestimenta, nem os direitos conjugais da primeira. Se 
a frustrar nessas três coisas, ela sairá sem pagar nada, sem dar dinheiro algum." 
(Êxodo 21, 7 -11 .) A parábola do devedor implacável (Mateus 18, 23-34) parece 
comprovar a prática da escravidão em Israel. 

5. Texto e contexto 

Há, portanto, termos e situações correlatos ao dinheiro e à complexidade 
da relação riqueza-pobreza. Na Bíolia, a noção de dinheiro está associada a ouro, 
bens, riqueza, pobreza, esmola, coleta, juros, escravidão, usura, etc., nos seus 
contextos definidos, expressando situações, reais ou simbólicas, que não podem 
ser omitidas. Bens, riqueza, ouro e mesmo dinheiro constituem, na linguagem bí
blica, o esplendor e a glória da criação, criação que jamais se conhece indepen
dentemente do seu Criador. No mesmo sentido a pobreza. para os judeus, era um 

11. Calls1o Vendrame, A escravidão na Biblia, São Paulo, Ed11ora Áhca. 1981, p 128s. Traia-se de um m1· 
nucioso estudo da escrav1dão na Anuguidade. 
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sinal de maldição e de afastamento de Deus. Abraão era muito rico, assim como 
lsaque e Jacó e os reis Davi e Salomão. Jó, riquíssimo, antes e depois do sofri
mento e da miséria que caíram sobre a sua pele e seus bens. Até lahveh se inte
ressa pelo dinheiro e suas representações: "Ainda um pouco de tempo e eu aba
larei o céu, a terra, o mar e o continente. Abalarei todas as nações, então afluirão 
as riquezas de todas as nações e eu encherei este Templo de glória, disse lahveh 
dos Exércitos. A mim pertence a prata! A mim pertence o ouro!" (Ageu 2, 6-8.) 
Mas lahveh, pelo profeta, está falando tudo isto no contexto da paz ( ... "e neste lu
gar eu darei a paz") e da justiça ( ... "e o assalariado coloca o seu dinheiro em uma 
bolsa furada") (Ageu 2,9; 1 ,6). 

Não ensina a lingüística que nenhuma expressão, nenhum fenômeno, 
nenhum movimento está isento de significação no seu contexto próprio? Na Bí
blia, como em outros livros sagrados. (V. no apêndice as citações do Alcorão.) 
Não se trata, contudo, de uma hermenêutica, apenas de uma aproximação, não 
muito ordenada, sobre uma velha palavra e alguns dos seus sinónimos e signifi
cados mais próximos, a partir de uma leitura horizontal do texto sagrado e de al
guns de seus intérpretes. A chave para essa leitura, porém, está na polarização 
entre rico, riqueza (229 registras na Bíblia), e pobre, pobreza (208), com vários 
significados originais, incluindo os de ordem mais espiritual. 

As palavras, por mais eternas que sejam, funcionam em contextos de
terminados, nas experiências de um grupo humano com uma história especifica. 
Não se trata, então, de estabelecer uma relação de causa e efeito, mas de senti
do. Um certo acontecimento, uma certa palavra - ou as palavras que narram um 
evento - vão tomando novas formas e novos sentidos à luz de novas realidades. 
Quando Alice perguntou, no país das maravilhas, "qual a util idade de um livro" es
tava falando das palavras. Que são as palavras realmente? Por que a preocupa
ção com elas? - pergunta então Wittgenstein. E responde que Alice, ao levantar a 
questão, confronta a linguagem com o longo itinerário de suas aventuras - e as
sim adormece e sonha; o sonho cuja única prova é o seu relato, as palavras fala
das ou escritas.t2 

11 

TEXTOS ESCOLHIDOS 

No registro que se segue, primeiro alguns textos bíblicos, incluindo-se os 
que aparecem na introdução; depois, uns poucos comentários bíblicos, antigos 
(Calvino e Lutero) e novos (João Paulo 11, W. A. Visser't Hoott), apenas para ilus
trar a significação do tema em diferentes situações; e finalmente, como apêndice, 
trechos do Alcorão, para entrar em outro livro sagrado. Como riqueza e pobreza 
são tratadas em livros de outras religiões? 

12. Warren Shibles. Wtngenstem, lmguagem e lilosofia. São Paulo, Editora Cuftrix, t 974, p. 28s. 
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Não se transcrevem trechos das Encfclicas, nem dos documentos de 
Puebla e Medellin, que também tratam do tema. Isto seria outro documento, tal o 
número de vezes nas quais papas se pronunciaràm sobre pobreza, riqueza, fome, 
trabalho, etc. O Concilio Vaticano 11, embora trate especificamente da pobreza, 
não faz dela um tema prioritário. O maior número de referências está no Lumen 
Gentium (16 vezes) e na Gaudium et Spes (14 vezes).13 

Textos da Bíblia 

2 Samuel 12, 1-4 
lahweh mandou o profeta Natã falar com Davi. Ele entrou e lhe disse: havia dois 
homens na mesma cidade, um rico e o outro pobre. O rico possufa ovelhas e va
cas em grande número. O pobre nada tinha senão uma ovelhinha, só uma pequena 
ovelha que ele havia comprado. Ele a criara e ela cresceu com ele e com os seus 
filhos, comeu do seu pão, bebeu no seu copo, dormia no seu colo: era como sua 
filha. 
Um hóspede veio à casa do homem rico, que não quis tirar uma das suas vacas 
ou das suas ovelhas para servir ao viajante que o visitava. Ele tomou a ovelha do 
homem pobre e a preparou para a sua visita. 

Tobias 4. 7-11 
Toma de seus bens para dar esmola. Nunca afastes de algum pobre a tua face, e 
Deus não afastará de ti a sua face. Regula sua esmola segundo a abundância de 
teus bens: se tens muito, dá mais; se tens pouco, dá menos, mas não tenhas re
ceio de dar esmola, porque assim acumulas um bom tesouro para o dia da neces
sidade. Pois a esmola livra da morte e impede que se caia nas trevas. Dom valioso 
é a esmola, para quantos a praticam na presença do Allfssimo. 

Eclesiástico 13, 18-24 
Que paz pode haver entre a hiena e o cão? Que paz pode haver entre o rico e o 
pobre? A caça dos leões são os asnos selvagens. assim a presa dos ricos são os 
pobres. Para o orgulhoso a humildade é uma humilhação; assim, para o rico, o po
bre é detestável. Quando um rico dá um passo em falso, seus amigos o susten
tam; porém, quando o pobre cai, seus amigos o rejeitam. Quando um rico vacila, 
são muitos os que o socorrem, ele dtz tolices e o aprovam. Quando o pobre vacila, 
censuram-no, ele diz coisas sábias e não há lugar para ele. Quando o rico fala, to
dos se calam e elevam até às nuvens a sua palavra. Quando o pobre fala, dizem: 
"Quem é este?", e se tropeça, fazem-no cair. A riqueza é boa quando nela não há 
pecado, a pobreza é má na boca do fmpio. 

lsaras3, 14b-15 
lahweh entra em julgamento com os anciãos e os prfncipes do seu povo: Fostes 
vós que pusestes fogo à vinha; o despojo tirado ao pobre está nas vossas casas. 
Oue direito tendes de esmagar o meu povo e moer a face dos pobres? Oráculo do 
Senhor lahweh dos Exércitos. 

13. Ver Gustavo Gutiérrez, op. clt., p. 234 . 
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Mateus 6, 2-4 
Por isso, quando deres uma esmola, não te ponhas a trombetear em público, como 
fazem os hipócritas nas s1nagogas e nas ruas, com o propósito de serem elogia
dos pelos homens. Em verdade vos d1go: já receberam a sua recompensa. Antes, 
quando deres uma esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, 
para que a tua esmola fique em segredo; e o teu Pai, que vê o que está oculto, te 
recompensará. 

Mateus 18, 22-25 
Jesus respondeu: não te digo até sete, mas até setenta e sete vezes. 
Eis porque o Reino dos Céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas 
com os seus servos . Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia dez mil 
talentos. Não tendo este como pagar, o senhor ordenou que o vendessem, junta
mente com a mulher e os filhos e todos os seus bens, para o pagamento da dfv1da. 

Atos 2, 44-47 
Todos os fiéis, unidos, tinham tudo em comum: vendiam as suas propriedades e 
os seus bens e dividiam o preço entre todos, segundo as necessidades de cada 
um. Dia após dia, unânimes freqüentavam assiduamente o Templo e partiam o pão 
pelas casas, tomando o alimento com alegría e simplicidade de coração. Louva
vam a Deus e eram favoravelmente aceitos por todo o povo. E, cada dia, o Senhor 
acrescentava ao número deles os que seriam salvos. 

1 Timóteo 6, 17-19 
Aos ricos deste mundo, exorta-os que não sejam orgulhosos, nem coloquem sua 
esperança na instabilidade da nqueza, mas em Deus. que nos provê tudo com 
abundância, para que nos alegremos. Que eles façam o bem, se enriqueçam com 
boas obras, sejam pródigos. capazes de partilhar. Estarão assim acumulando para 
si mesmos um belo tesouro para o futuro, a fim de obterem a verdadeira vida. 

Comentários B1blicos 

1. João Calvino (1509 -1564)14 

O mistério do pobre 

Calvino diz que o pobre é pobre por dois 
motivos: de início, de forma provisória, por uma 
dispensação secreta da Providêcia - que o colo
ca do lado do rico para receber dele o que Deus 
lhe destinou. Esta pobreza momentânea não se
rá de fato grave nem amarga se a comunicação 
mútua dos bens entre os homens funcionasse 
segundo os desígnios de Deus. A generosidade 
espontânea dos ricos supriria a insuficiência dos 
pobres e as diferenças seriam sem cessar ate-

14. Os textos selecionados de Calvino (em itálico, como as demais c~açóes) estão antecedidos de comentá · 
nos baseados em André B1éler, La pensée économ1que et sociale de Calvin. Genebra, Georg et Cie., 
1961. 
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nuadas. As relações entre ricos e pobres seriam 
da mesma ordem que as relações sociais primi
tivas entre marido e mulher, pais e filho, chefes e 
subordinados. 

Como disse Salomão, Deus criou o pobre e o rico. Isto significa que, se 
fosse da vontade de Deus, cada um teria o que lhe fosse suficiente para 
viver - em bens e em dinheiro, de tudo quanto é desejável no mundo. E 

assim haveria uma medida igual para todos; mas Deus sabe por que Ele 
fez a pobreza e a riqueza - e desta maneira, até o fim do mundo, assim 
será. 

(Sermão sobre a harmonia dos Evangelhos.) 

Os bens materiais, instromentos de Mammom · 

Em outro comentário, Calvino fala da riqueza como forma religiosa de vi
da, uma real idolatria, e do poder espiritual exercido pelo dinheiro, sobre ricos e 
pobres, alienados de Deus e destitufdos de humanidade, seja pela avareza ou 
pela prodigalidade. Mas o destino das riquezas provenientes da abundância e 
unicamente da graça de Deus é o de elas serem abundantemente repartidas en
tre todos os homens, sem exceçâo. Calvino chega a propor uma correspondência 
exala entre as riquezas deste mundo e as graças divinas que elas representam 
(p.321) como sinal dessa mesma graça (p.323). Os ricos são depositários e dis
penseiros de Deus entre os que têm de menos, como ministros dos pobres 
(p.323). 

Embora tenhamos todo tipo de bens, em grande abundância, contudo 
nada temos senão unicamente pela bênção de Deus - à qual devemos a 
administração de tudo aquilo de que temos necessidade. 

(Comentário a 1 Timóteo 6, 17) 

São Paulo, ao ordenar aos ricos que façam o bem, adverte-os que foi 
Deus que lhes deu tudo quanto têm, como se tivesse colocado o que é 
Seu nas suas mãos; assim Deus os constituiu dispenseiros, como nos 
afirmam as Escrituras. Na verdade é preciso pensar que deveremos pres

tar contas daquilo que recebemos, seja muito ou pouco. 
(Sermão sobre 1 Timóteo 6, 17-19) 
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2. Martinho Lutero15 {1483- 1546) 

Economia e Sociedade 

Os cristãos devem servir uns aos outros, 
administrando bênçãos tem{XJrais. Os pobres e 
os sofredores devem ser especialmente lembra
dos como também estrangeiros e os peregrinos 
e aqueles que não têm casa nem amparo. 

Estas pessoas devem receber ajuda sem 
restrições {XJr parte dos cristãos, e nenhum deles 
deve passar necessidade. Nos tempos apostóli
cos da igreja primitiva os cristãos de todos os lu
gares eram perseguidos. des{XJjados de seus 
bens e constrangidos a se deslocarem constan
temente sofrendo pobreza e exílio. Então, era 
necessário aconselhar os cristãos em geral, e 
particularmente os que tinham posses, a que não 

Riqueza e Pobreza na Blblia 

permitissem que passassem necessidades provendo-os de tudo que necessitas
sem. Da mesma forma, atualmente, compete a nós, cristãos, verdadeiramente 
{XJbres (não de mendigos preguiçosos e vagabundos), daqueles que vieram de 
longe e dependem de nós. Compete-nos também dar ajuda àqueles que não po
dem sustentar-se devido à idade ou enfermidade. As igrejas devem estabelecer 
caixas comuns, com o objetivo de levantar recursos para esses casos. Assim se 
exigiu dos apóstolos em Atos 6,3. São Paulo igualmente em muitos textos nos 
aconselha a estas tarefas de amor, como em Romanos 12, 13: "... tomando parte 
na necessidade dos santos". 

(Sermão sobre a epístola, domingo após a Assunção.) 

Entre cristãos não deverá haver mendigos ... Cada cidade deve dar apoio 
a seus pobres; se faltarem recursos, os moradores dos povoados vizinhos devem 
ser exortados a contribuir. 

(Carta aberta à Nobreza Cristã.) 

3. Para João Paulo 11 

Discurso nas Filipinas 

Aqui [ ... ] nesta terra, existem muitos pobres, e também neles eu vejo o 
"pobre de espirito", a quem Jesus chamou bem-aventurados. Os pobres de esplri
to são aqueles que têm os seus olhos postos em Deus, e seu coração aberto à 

15. Os textos de Lutero foram traduzidos de Hugh Thomson Kerr, Jr., A Compend of Lulher's Theo/ogy, Fila
délfia, EUA, The Westminster Press, 1943. 
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sua ação divina. Aceitam o dom da vida como um dom do alto, e o consideram 
valioso, porque vem de Deus. Agradecidos ao Criador e misericordiosos com seus 
semelhantes, os seres humanos, estão dispostos a compar1ilhar o que têm com 
aqueles que se encontram em maior necessidade. Amam a suas famílias e a 
seus filhos e compar1em suas casas e mesas com a criança faminta e o JOvem 
que não tem casa {. .. ]. Ser pobre de espírito não significa estar alheio aos pro
blemas que assaltam a comunidade, pois ninguém possui um sentido mais agudo 
de justiça que os pobres que sofrem as injustiças que as circunstâncias e o 
egoísmo humano lhes deparam. 16 

Discurso no Brasil (São Paulo), 1980 

A Igreja proclama e sustenta esses diversos direitos dos trabalhadores, 
porque está em jogo o homem e sua dignidade. E o faz com profunda e ardente 
convicção, tanto mais quanto, para ela, o homem que trabalha se faz cooperador 
de Deus. Feito à imagem de Deus, ele recebeu a missão de administrar o univer
so para desenvolver as suas riquezas e garantir-lhes uma destinação universal, 
para unir os homens no serviço mútuo e na criação comum de um sistema de vi
da digno e belo, para a glória do Criador {. . .]. 17 

4. W. A. Visser't Hooft 

Responsabilidade cristã na sociedade: imperativos bfblicos 

Gostaria de exemplificar como cenas formas de pensamento social que 
encontramos fora da Igreja Cristã, considerados perigosos por muitos, podem ter, 
entretanto, raízes cristãs. 

Há alguns anos passados o Comitê Executivo do Conselho Mundial de 
Igrejas elaborou uma declaração, em sua maior pane escrita por Sir Kenneth 
Grubb, acerca de questões sociais. Afirmava-se, então, que o princípio "de cada 
um, conforme suas capacidades, a cada um, conforme suas necessidades" é 
pnncípio cristão. 

A reação dos críticos ferrenhos do C.M.I. foi imediata: "O Conselho Mun
dial de Igrejas é comunista!" À primeira vista parecia que tinham razão' Pois é fa
to que se pode ler no Estado e Revolução, de Lenine, o seguinte: "a fase final do 
comunismo é alcançada quando a sociedade imprime em suas bandeiras: de ca
da um, conforme suas capacidades, a cada um, conforme suas necessidades." 
Teria Lenine inventado isto? Não. Lenine tirou esta idéia de Karl Marx. Inventou-a 
Karl Marx? Não. Tirou-a dos antigos pensadores sociafistas franceses. E estes, 
inventaram-na? 

16. Mensage. Santiago, Chile, maio 1961. 

17. Citado em Adair Leonardo Rocha e Lulz Alberto Gómez de Souza. orgs., O povo e o Papa, Rio de Ja
neiro, Ed. Civilização Brasileira, 1980, p. 85. 
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Eis o salto mais interessante. Provavelmente não, porque posso fazer 
aqui uma citação de fonte inesperada,. que praticamente diz a mesma coisa: Cal
vino. Diz ele: "Deus deseja que haja tal analogia e igualdade entre nós que cada 
um, de acordo com sua capacidade, ajude o necessitado; de tal maneira que al
guns não possuam mats do que necessitam e outros não sofram na miséria." E 
este comentário baseta-se em São Paulo, no capitulo 8, versículos 13 e 14, do li
vro de 11 Coríntios: "porque não é para que os outros tenham alívio, e vós, sobre
carga; mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a 
falta daqueles de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, 
e assim haja igualdade.·· 

Acho esta seqüência bem interessante, pois mostra como fragmentos de 
pensamento cristão podem aparecer, subitamente, em lugares inesperados. Pen
so que Lenine teria ficado boquiaberto se lhe tivessem dito que o que ele estava 
dizendo era, em última análise, pensamento de São Paulo! Este exemplo mostra, 
também, que neste campo não devemos deixar os ateus atribuírem a si mesmos 
partes do pensamento cristão. Este conceito "de cada um, conforme suas capaci
dades. a cada um, conforme suas necessidades" é conceito cristão. Isto é muito 
importante, por causa do mundo em que vivemos hoje, no qual a desigualdade 
aumenta cada vez mais. Se nós, como Igreja Cristã. não entendemos este princi
pio básico de solidariedade, então não haverá esperança de vencer o terrível 
abismo existente entre os que têm e os que não tem, entre aqueles que em uma 
parte do mundo se vão tornando mais ricos cada dia e aqueles que estão ficando 
cada dia mais pobres, em relação aos ricos. Portanto, creio ser uma das maiores 
tarefas da Igreja Cristã pregar, em todo tempo, este princípio cristão básico de 
solidariedade. 

(Estudos sobre a responsabilidade social da Igreja, Rio de Janeiro, ed. 
pelo setor de Responsabilidade Social da Igreja, Confederação Evangélica do 
Brasil, 1962, p. 1 0.) 

APÊNDICE 

Alguns textos do Alcorão 

11, 275 
Aqueles que devem esmo/ar de dia ou à noite, em particular ou em públi

co, disto receberão a recompensa de Deus. O temor não descerá sobre eles e 
não terão de que se afligir. 

V, 40, 42 
Ainda que os infiéis possuam tantas nquezas quantas se contêm na ten-a 

e as ofereçam para se resgatar do suplício no dia da ressun-eição, os seus ofere
cimentos não serão aceitos. Castigo cruel os espera. 
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Quanto a um ladrão ou a uma ladra, cortar-lhes-eis as mãos em prêmios 
do ato de suas mãos, como castigo vindo de Deus; ora, Deus é poderoso e 
discreto. 

XXIV, 32 
Casai aqueles que ainda não estão casados. vossos servos probos com 

vossas servas; se são pobres Deus os fará ricos do tesouro de sua graça: porque 
Deus é imenso, sabe tudo. 

Que aqueles que não podem encontrar partido por causa da sua pobreza 
vivam na continência até Deus os ter enriquecido com o seu favor. 

XXX, 38 
O dinheiro que dai a juros para o aumentardes com o bem dos outros 

não aumentará perante Deus: porém qualquer esmola que derdes para obter os 
olhares benevolentes de Deus, ser-vos-há duplicada. 
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O DIABO E O PRESENTE ROUBADO: UMA CRÍTICA A CHEVALIER E A 
TAUSSIG 

CHEVALIER, Jacques M. 
Civilization and the Stolen Gift: Capital, Kin and Cult in Eastern Peru. 
University of Toronto Press. 1982. 

T AUSSIG, Michael. 
The Devil and Commodity Fetishism in South America. 
The University of North Carolina Press, 1980. 

Deixe-me começar com uma nota pessoal que, espero, tem importância di
reta para o que desejo realizar aqui. É que todos nós somos treinados para colher 
dados e, depois, "fazer'' alguma coisa convencionalmente chamada de "teoria". 
Mas diferentes comunidades acadêmicas realizam isso seguindo estilos diversos. 
Lembro-me muito bem do choque que tive quando era um neófito no mundo aca
dêmico anglo-saxão (esse universo tão altamente individualizado, quanto mercan
tilizado, competitivo e, obviamente, empiricista) e observava na Universidade de 
Harvard, onde concluí a parte final de minha educação, como meus colegas de 
vinte e poucos anos de idade discordavam de Durkheim, corrigiam Max Weber 
e reformulavam Marx com a mesma facilidade com que comentavam o último 
filme da série Star Trek ou falavam da sua marca de automóvel predileta. No 
Brasil e nos países de cultura mediterrânea e/ou ibérica, há um processo de so
cialização acadêmica muito diferente. A insegurança institucional é muito maior e 
o cenário é muito mais hierarquizado, de modo que as discordâncias e a competi
ção, quando não são engolfadas pela má consciência que faz ignorar proposita
damente o trabalho do colega, são, em geral, substitufdas por uma atitude de en
globamento do outro, numa posição segundo a qual o melhor intelecto é o que 
pode dar um sentido mais amplo a um número maior de teorias. Em outras pala-

Resenha originalmente publicada com modihcaçóes em Social Analysis: Joumal of Cultural and Social Practi
ce. 18. Austrália. Dept. of Anthropology. University ol Adela•de. 
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vras, para essa tradição, "fazer teoria" é ser capaz de desenvolver pontos de vista 
inclusivos e generalizantes, capazes de tudo englobar. A prova do pudim aqui não 
está na solução de um problema especifico, com o qual algumas gerações têm 
batalhado ou mesmo nem percebido como tal, mas na possibilidade de misturar e 
combinar todos os pudins, na certeza de que, com erudição, formalismo e uma 
boa escritura, tudo pode ser apreciado e comido. Não é certamente ao acaso, 
conforme já sugeri alhures (sobretudo em Carnavais, malandros e heróis e em 
Relativizando), que entre nós uma teoria altamente controversa e plenamente 
reacionária, como o evolucionismo vitoriano, tornou-se uma doutrina assistencia
lista e populesca; do mesmo modo que o racismo de tipo nazista ainda vigora 
mal disfarçado em conceitos como o de "matrizes étnicas" e coisas de igual teor. 
Isso para não falar do formalismo intelectualista, onde a preocupação não é com 
a substância do problema ou da contribuição, mas com a demonstração de que 
se conhece o último livro americano, francês ou inglês. Dentro desta síndrome, 
onde certamente a totalidade é dominante, o diálogo, quando existe, é com idéias 
gerais e, na lógica especffica deste campo, com os autores de fora, preferencial
mente os que são considerados superiores e com os quais se pode estabelecer 
uma relação livre de laços de patronagem. Assim, quando se cita Foucault ou 
Geertz, revela-se o discípulo e não apenas o aluno, seguidor ou simpatizante con
forme parece estabelecer a convenção nacional. Embora com um trabalho apenas 
esboçado na direção de uma "sociologia das citações", posso assegurar que nas 
50 teses, ensaios e livros que estudei, as citações de trabalhos de brasileiros co
mo ·essenciais à formulação do tema passavam sempre pelo "similar" estrangeiro 
que, no contexto da obra, era citado como a autoridade mais alta e, portanto, 
mais afastada, mais acima e mais capaz de totalizar: mesmo no caso em que tais 
trabalhos seriam claramente dependentes de trabalhos e idéias desenvolvidas no 
Brasil. Creio que além da óbvia palavra de ordem de que tudo isso tem que ver 
com um viés colonizado (ou de uma sociedade colonial), cabe ressaltar essa ten
dência de universalização pela busca sôfrega de um todo que está sempre fora 
do nosso horizonte intelectual, porque entre outras coisas, somos incapazes de 
dialogar para dentro. 

Mas no universo anglo-saxão, a idéia é a de que a prova do pudim está 
na sua constante rejeição e refabricação. Assim, são abundantes nesta tradição 
os rethinking, as "reformulações", as discordâncias diretas e os rejoinders e re
views -onde escrevem autores e leitores -, numa concepção quase parlamentar 
do universo acadêmico! Se no mundo "latino" a discussão se centra nas origens, 
nas formas e nas estruturas "elementares", no mundo "anglo", teorizar e sistema
tizar o mundo significa sobretudo discordar e dialogar. Para eles, ordenar é pôr 
em contraste: para nós, é totalizar em unidades cada vez mais inclusivas. O fato 
concreto é que, conforme já revelou um sensível colega - Roberto Kant de Uma 
no seu importante ensaio Antropologia da Academia; ou, quando os índios somos 
nós (UFFNozes) -,somos todos determinados por valores culturais que é preciso 
tentar situar para que possamos apreciar com justiça e generosidade os livros e 
as idéias que devemos resenhar. Numa palavra, é minha tese que uma resenha 
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deve ser precedida de uma "teoria da r.esenha". Caso contrário, correremos o risco 
de negar o nosso próprio ofício, deixando de lado a discussão sistemática e posi
tiva das nossas diferenças como membros de sociedades, nações e, sobretudo, 
tradições acadêmicas independentes. 

Estou dizendo tudo isso - e certamente correndo o risco de ser mal en
tendido - porque simplesmente me recuso a sucumbir ao esti lo anglo de praticar 
a v1da acadêmica. Neste estilo. como se sabe, deve-se dizer. como um princípio, 
que toda idéia nova e do outro é sempre ruim. Também não quero fazer a viagem 
decorrente desta posição e entrar naquela frenética competição com o autor re-

. senhado, quando se busca mostrar a ele que somos o "revólver mais rápido" e 
sabemos dos assuntos do seu livro mais do que ele. Tendo consciência dos ris
cos e do delicado processo que é escrever uma apreciação digna e honesta do 
trabalho alheio, não quero concorrer para que essa seja mais uma ocasião onde 
"naturalmente" se faça um confronto de egos. Meu desejo. ao contrário, é que es
sa seja uma hora onde se busque ver melhor problemas e questões que são cer
tamente maiores do que autores e resenhistas. É, pois, assim que vou comentar 
esses dois livros. 

Uma outra razão que me faz falar nisto tudo é certamente a perspectiva 
dos livros de Chevalier e Taussig que são exemplos de uma tentativa mais do 
que bem-vinda de fugir dos modelos ortodoxos de apresentação antropológica. 
Assim, enquanto os trabalhos mais convencionais apresentam uma narrativa de 
um objeto (ou entidade sociológica) tomando somente suas determinações inter
nas, temos aqui dois livros que deliberadamente fazem a tentativa de revelar as 
relações entre o interno e o externo e, para tanto, inspiram-se em um aspecto do 
marxismo que tem um apelo todo especial aos teóricos anglo-saxões: a questão 
das diferentes modalidades de produção e a coexistência de diferentes "modos 
de produção" num mesmo s1stema: e, junto com isso, a questão fascinante do fe
tichismo da mercadoria em suas Implicações sociais mais amplas dentro de uma 
sociedade (caso específico de Taussig). Neste sentido, não estamos diante de 
"monografias", mas de "ensaios" onde os pesquisadores tentam articular uma teo
ria sabidamente universalista (o marxismo) e fundada numa óbvia predileção pelo 
mundo social visto como um tecido de "conflitos", " lutas" e interesses particulares 
de segmentos, grupos e classes sociais - com outros princípios sociais que o es
tudo da chamada América do Sul ou América Latina parece apresentar. Aliás, em 
relação a essa questão importante da forma geral de apresentação, não se pode 
negar que cada autor realiza isso a seu modo. sendo que seus respectivos en
saios têm aspectos até mesmo contraditórios. Realmente, Chevalier está explici
tamente interessado em singularizar dentro desta ampla categoria de "modo de 
produção capitalista" uma série de variantes que, para ele, seriam importantes na 
interpretação correta do caso andino em particular e do caso latino-americano ou 
do "Terceiro Mundo" em geral. Seu ponto, que faz um nítido contraste com o de 
Taussig, é que o capitalismo tem muitas formas ou estruturas de expropriação do 
trabalho, de modo que será mais correto estudá-lo de forma descentralizada. Nas 
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suas próprias palavras: "I suggest that we look at capitalism not as a a hierarchy 
of causal effectivities{ ... ), govemed by the 'final' determination of the social whole 
by the labour-time determination of 'value' (and the economic instance it genera
tes), but rather as a complex (or decentred) structure of social relations that pres
suposes severa! crucial discontinuities or principies of 'practical' - material and 
meaningful - diferentiations" (Stolen Gift, p. 144). Embora entenda a posição teó
rica de Chevalier, eu não vejo comp se pode realmenie descentralizar um sistema 
produtivo (ou mesmo um sisterriá social), exceto se ele mesmo se vê a si próprio 
como descentralizado. E nesta observação, creio que posso resurrlir alguma coisa 
do meu descontentamento com as posições teóricas (e emplricas) de Chevalier. 
Porque a posição estruturalista não fala somente da possibilidade de uma "des
centralização" metodológica, mas também de uma desvinculação funcionalista 
entre sujeitos e motivações sociais. Assim, em vez de tentar descobrir simples
mente a "função da magia", afirmando que o pensamento mágico tem tal ou qual 
substância e realiza esta ou aquela função; em vez de afirmar que as "classes 
dominantes só querem o lucro ou o poder"; em vez de dizer que o sistema de 
crenças de uma sociedade é algo inventado e mantido pelas classes dominantes 
como instrumentos de manter as massas em plena ignorância, o estruturalismo 
propôs uma trajetória de entendimento diferente. Suspendia-se esse tipo de "ver
dade", transformandCH> em dado sociológico. 

Passava-se do estudo de conteúdos e de substâncias para a análise de 
relações e da sua lógica. Os significados sociológicos não seriam dados apenas 
em "sujeitos" sociais dotados de vontade e motivações especificas - uma espé
cie de inteligência que permitia atribuir um conteúdo a todas as instituições so
ciais -. mas em feixes de relações. Com todos os seus exageros e shortcomings, 
o estruturalismo realizou, porém, algo muito imporante: é que ele conseguiu en
contrar um meio de levar até as últimas conseqüências os modelos conscientes 
das sociedades em estudo. Assim, o teste das teorias sociológicas deixou de ser 
algo realizado apenas na cabeça dos pesquisadores, mas passou a implicar a 
consideração do discurso dos nativos (e nativo aqui significa também o antropó
logo). Numa palavra, ele obrigou a levar as sociedades em estudo a sério, dar o 
princípio básico de se saber qual era a visão do primitivo, do camponês, do operá
rio, do marginal e do capitalista sobre si mesmo. Se empiricamente o sistema po
de ser examinado como algo inteiramente descentralizado - e o livro de Cheva
lier parece realizar isso até as suas últimas conseqüências, a despeito dos seus 
dados e da sua invejável percepção teórica -, será fundamental estudá-lo como 
uma verdade básica do sistema, a sua visão de si mesmo; o ponto (ou pontos) 
onde ele se percebe como entidade social concreta ou abstrata, ativa ou passiva, 
real ou imaginária, forte ou fraca, fechada ou aberta. N~ste sentido, o descentrali
zar não é apenas poder tomar o capitalismo como um conjunto "complexo de es
truturas de relações sociais", mas é fundamental que ele seja examinado pelo 
seu próprio prisma, pelos modos com que é capaz de dar sentido às suas rela
ções, estruturas e capacidades de organizar os homens e o seu trabalho. E isso 
sabemos bem pelos estudos crfticos de Marx, Weber e também de Durkheim e 
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Mauss - o capitalismo realiza com zelo de feitor e olho de águia. De fato, ele é 
um conjunto de instrumentos, relaçãés e estruturas produtivas, mas é também um 
sistema de valores. Uma moralidade repleta de axiomas e de pressuposições re
lativas às motivações humanas. Nele, conforme sabemos, há um centro ineludlvel 
- o capital - , e é neste centro que tudo se articula e faz sentido em termos do 
sistema. Mas para que isso possa acontecer, será preciso realizar todo um con
junto de operações simbólicas da mais alta significação, transformando entre ou
tras coisas a organicidade da sociedade em algo individualizado, dividido e recor
tado por várias instâncias individualizadoras. E justamente a luta pela formação 
deste centro, com tudo o que ele tem de positivo e de negativo, que seria interes
sante discutir com clareza. ainda que fosse para mostrar - como às vezes parece 
querer Chevalier - que formas avançadas convivem plenamente bem com formas 
atrasadas de capitalismo. Mas aqui seria preciso partir para uma visão mais deci
siva do sistema nas suas concepções internas e valorativas. A meu ver, essa é a 
principal limitação do estudo de Chevalier. Creio que no centro desta limitação 
está o descuido em estudar como seus informantes falam de si mesmos e assim 
dão sentido aos fatos morais e às forças económicas que atuam em seu meio. 
Assim, um dos pontos mais difíceis (e até mesmo irritantes) do texto de Stolen 
Gift é ter promessas teóricas ambiciosas de um lado e, do outro, descobrir a sua 
negação numa prática antropológica (ou deveria dizer econômica?) que sempre 
fica a meio caminho, sem decidir como os dados e as discussões podem ser fi
nalmente integrados. Afinal, descentralizar pode ser uma forma de integração, 
mas desde que se tenha descoberto um fio contudor para a prática antropológica. 
Decorre disto uma notável ausência de unidade do livro, cujo índice, aliás, já 
anuncia um modo de exposição onde é clara a crença do etnólogo na divisão en
tre prática e ideolog1a, sociedade e cultura, modo de produção e elementos "não
económicos", a despeito de sucessivas afirmações de caráter teorizante de que 
tudo isso será superado. Daí a exposição seguir rigorosamente da "natureza" para 
a "cultura", começando com uma descrição da "ecologia" para terminar com o es
tudo da cosmologia dos índios Campa, que seria o "outro lado" do sistema capi
talista que inexoravelmente avança para dominar e destruir as instituições nati
vas. Mas é precisamente a natureza deste processo que pode ser vista como algo 
duallstico ou não que fica faltando no livro. sobretudo dos seus aspectos sociais e 
morais. Não aqueles elementos externos que são apresentados nas tabelas, mas 
os discursos e as reações dos informantes. Por exemplo: há um quadro exaustivo 
das ocupações e salários da comunidade. Mas não há o modo pelo qual os habi
tantes de Puerto Inca dão sentido às suas diferenciações internas, como eles ex
plicam o fato de que alguns são ricos e outros são pobres, como entendem o sis
tema de regras (leis do mercado e leis nacionais) que os obriga a realizar coisas 
de um modo ou de outro; e, finalmente, como é que eles mesmos entendem esse 
quadro. Pesquisas feitas no Brasil por minha colega Lygia Sigaud, entre trabalha
dores da indústria do açúcar, no Nordeste brasileiro, revelam a riqueza de se levar 
a sério a opinião dos informantes, mesmo considerando os dados mais concretos 
e universais do seu sistema produtivo. 
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Assim, literalmente descentralizado, o livro caminha sem que se tenha 
uma visão clara das unidades analíticas (e descritivas) selecionadas pelo autor, o 
seu criténo de seleção destas unidades; e, mais importante ainda, sem que o lei
tor saiba qua1s são as unidades sociais que os membros da realidade descrita 
tomam para falar de suas experiências sociais em diferentes contextos e situa
ções. Por exemplo: em que situações a casa onde se vive ·é mais importante do 
que o kindred bilateral que é muito mais inclusivo e difuso? Quando o compadrio 
é mais importante que o parentesco ou o sistema de patronagem? De que modo 
se articulam esses sistemas e como é que eles integram as formas mais avança
das de capitalismo que penetram na região? 

Sem tais informações diretas, ficamos dependentes de uma visão "empí
rica" do autor, como ocorre com a discussão sobre swidden cultivation, onde a 
meu ver não se pode comparar Puerto Inca - que é de fato uma comunidade 
atrelada a uma nação, o Peru, e assim sujeita não só a interferências económi
cas, mas a toda uma concepção social particular e ao conjunto de leis nacionais 
que governam suas instituições - com tribos isoladas ou de contato recente, co
mo foi o caso dos estudos de Conklin, Carneiro, Freedman e Geertz. Aqui, temos 
um vale onde várias formas de sociabilidade convivem enquadradas explicitamen
te numa situação de contato e dentro de uma nação cuja presença na região me 
parece muito nítida (apesar da ausência de dados do Autor relativamente a esse 
lado da vida social de Puerto Inca). 

Mas o que nos traz a sociologia de Puerto Inca e dos Campa de espe
cial? De um ponto de vista sociológico, nada de novo, Iam afraid. De fato. a re
cusa de Chevalier em considerar entidades sociais integradoras mais inclusivas 
fez com que ele deixasse de considerar muitos aspectos fascinantes da comuni
dade de Puerto Inca, como, por exemplo, o seu sistema de casamento entre os 
bairros. Pela mesma lógica, ele também perdeu de vista a visão interna da comu
nidade, e ficamos sem saber como é que Puerto Inca se considera como tal, isto 
é, como comunidade. Sua divisão de bairros diferenciados espacialmente remete, 
é óbvio, a aspectos tradicionais da cu ltura local. que, infelizmente, não são leva
dos em conta por Chevalier. Do mesmo modo. o leitor atento fica preocupado 
com a absoluta ausência de genealogias e com uma apresentação bastante sim
plificada dos dados sobre parentesco. Assim, nada temos sobre as casas e a sua 
operação social e política; também não ficamos sabendo muito sobre as relações 
entre esse denso universo de relações pessoais imperativas (dadas com a famllia, 
a parentela e o compadrio) e o sistema impessoal que rege o mercado e, tam
bém, as instituições nacionais que legitimam as trocas comerciais e todo o siste
ma de compra e venda nesta região. Aqui faz realmente muita falta uma perspec
tiva comparativa, e eu me permito apenas mencionar - porque considero esses 
trabalhos importantes - os estudos de Charles Wagley e de Eduardo Gaivão so
bre a "comunidade amazõnica", onde temas semelhantes são considerados num 
contexto que seria importante para o livro el1'1 questão. 
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Creio que isso ocorre porque Chevalier tem um pendor teórico compulsi
vo, de modo que em todo o livro a dis.cussão dos autores sempre precede a dos 
dados. Com isso, ficamos sempre com uma divisão negativa entre teorias de um 
lado e os dados de outro. Como se o autor não tivesse realmente aprendido a "ar
te" de realizar uma descrição analltica, juntando - conforme dizia Meyer Fortes -
o observado com as categorias sociológicas e assim produzindo um quadro mais 
coerente dos fenômenos em estudo. Mesmo a desintegração, eu repito, pode ser 
descrita de modo integrado, por meio de sua significação e de sua lógica. Por tu
do isso, perdemos a oportunidade de descobrir em detalhes as conexões sociais 
(e polfticas) entre laços de parentescos e compadrio e, naturalmente, relações 
econômicas de patronagem e de comércio. Numa pequena comunidade como 
Puerto Inca, tal estudo seria fascinante, mas para que ele pudesse ter sido reali
zado, uma visão mais precisa do sistema teria que ser desenvolvida. Genealogias 
teriam que ser apresentadas, e, repito, a visão do sistema pelos habitantes do lo
cal teria que ser tomada como central. Para qualquer antropólogo habituado à 
análise de parentesco bilateral e a estudar kindreds, fica realmente difícil enten
der os quadros apresentados por Chevalier. Simplesmente pórque um dos pro
blemas teóricos mais interessantes na discussão de tais sistemas é a questão 
dos limites. Assim sendo, como é possível fazer quadros de exogamia tão nítidos 

sem primeiramente discutir como é que em Puerto Inca se estabelecem os limites 
para as aprentelas e, também, para as redes de compadrio? 

Mas se o livro de Chevalier tenta essa "descentralização", o de Taussig 
guarda com as monografias tradicionais um parentesco direto. Quero me referir 
ao fato de que tanto nestes estudos quanto em Commodity Fetishism in South 
America existe uma tese que conduz a narrativa de ponta a ponta, e que neces
sariamente prende a atenção do leitor. Assim, se os Nuer de Evans - Pritchard 
podem ser descritos numa frase, como uma sociedade onde as linhagens com 
sua segmentação permitem integrar as linhas-mestras de sua vida política e so
cial, os "latino-americanos" de Taussig podem ser descritos como populações que 
têm sistematicamente reagido ao feitichismo da mercadoria {e, por extensão, da 
sua existência), equacionando esse novo estilo de conceber as relações sociais 
ao Diabo. Deste modo, o velho Diabo da cosmologia católica estaria servindo 
como uma resposta e como um modo direto de resistência a formas de produção 
e de articulação social onde a economia fica, por necessidade, separada e divor
ciada da vida moral. É contra tal alienação que o Diabo é usado, simbolizando 
um modo de adaptação de dois sistemas; um que é tradicional, e o outro que é o 
moderno. No primeiro, há um primado da organicidade e da totalidade. Conforme 
diria Louis Dumont, o todo prevalece sobre as partes, e as relações entre os ho
mens são mais importantes do que as relações entre os homens e as coisas. Mas 
no segundo sistema tudo é commodity, e tudo pode ser vendido e comprado num 
mercado. Trata-se de um sistema onde a parte prevalece sobre o todo e onde as 
relações dos homens com as coisas abrangem as relações dos homens entre si. 
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A tese é tentadora e o modo com que T aussig a apresenta num texto cla
ro e extremamente bem realizado literariamente faz com que seja um prazer ler o 
seu livro. Aqui, repito, segue-se uma tradição antropológica fértil e se tem plena 
consciência de que descrever e analisar são coisas que seguem juntas. Aliás, é 
lamentável que este livro não tenha sido mais discutido em outros ambientes 
acadêmicos - e eu penso sobretudo no caso do Brasil -, porque é nítida a sua 
relação e a sua relevância para estudos do mesmo tipo realizados ali. Assim, são 
surpreendentes as relações desta tese com o meu próprio trabalho, guardadas as 
devidas distâncias de estilo, material e esquema conceituai. De fato, tal como 
Taussig, eu também digo que o caso brasileiro só pode ser entendido quando se 
descobre que a sociedade brasileira é feita de dois sistemas que operam simul
taneamente: um sistema tradicional, fundado em relações pessoais (e onde o que 
é fetichizado são as categorias de amizade, honra, respeito, sangue, carne, !aml
lia, lealdade, etc. E aqui, logo se vê que eu discordo de Taussig, porque acho que 
a idéia de fetichismo é mais produtiva quando liberta da idéia de mercado da de 
modo de produção capitalista); e um sistema moderno, que está associado a um 
conjunto de relações impessoais, ou seja: a um mercado e às forças sociais que 
operam independentemente dos elos pessoais. Embora eu focalize, explicitamen
te, o sistema de relações impessoais que corre, conforme eu digo, fora da casa e 
da famllia (que são os paradigmas das relações pessoais), será fácil ver que mi
nha caracterização deste sistema está de acordo com a de Taussig. Deste modo, 
foi com real prazer que eu aceitei escrever este comentário do seu livro, porque já 
era tempo de indicar como estamos caminhando - I hope - numa mesma 
direção. 

Mas creio gue aqui terminam as semelhanças e inevitavelmente come
çam as diferenças. E sobre elas que desejo falar nesta resenha. 

Primeiramente, devo fazer reservas quanto ao fato de que Taussig tenha 
uma visão tão nítida de que, realmente, estamos diante de dois sistemas alta
mente diferenciados, com o Diabo e o simbolismo do mal servindo de mediação 
entre ambos. A tese é boa demais para ser verdadeira em muitos níveis. Um de
les, crítico e não considerado por Taussig em nenhum momento, é o da formação 
do sistema não nos seus aspectos abstratos e lógicos, mas no seu lado concreto 
e historicamente dado. Eu estou pensando, precisamente, no caso da sociedade 
latino-americana em suas semelhanças, mas sobretudo em suas diferenças. E 
aqui será preciso pensar na Espanha e em Portugal (sempre esquecido, junto 
com o Brasil, que é simplesmente metade do continente) como uma civilização 
que, conforme tem revelado Richard Morse, entre outros, tem uma estrutura eco
nómica certamente peculiar; sobretudo no momento das descobertas, quando o 
mundo ibérico reagia aos avanços fulminantes do capitalismo europeu "avança
do", esse tipo de capitalismo que tem uma "cultura" (o conceito é de Taussig) ca
paz de alienar as relações sociais e, conseqüentemente, fetichizar a mercadoria, 
pela divisão radical dos valores de uso e de troca. Neste momento formativo bá
sico da América do Sul, uma forma de reação dos estados ibéricos ao capitalismo 
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(e ao protestantismo) que o atacava pelo Norte foi a formação de uma estrutura 
social onde o Estado dominou as forças económicas. Uma burocracia estatal que 
em muitos aspectos configura os modernos "tecnocratas" e ideólogos contempo
râneos de pafses como o Brasil, o Chile, a Argentina, e certamente a Bolivia e a 
Colômbia, foi usada pela Coroa para aparar o impulso mercantil e capitalista que 
se formava. Houve, para tornar uma longa história curta, uma domesticação do 
espfrito do capitalismo na Penfnsula Ibérica. Para tanto, instituições específicas 
foram criadas, e a centralização que é tfpica tanto do caso espanhol quanto do 
português é uma função disto. Tal é a tese de naymundo Faoro num livro clássi
co (Os donos do poder), tese que é substanciada por alguns brasilianistas ameri
canos, com Stuart Schwartz, que escreveu um livro importante sobre essa aliança 
aparentemente ambfgua e até certo ponto contraditória entre "letrados" (ou fun
cionários do Estado), capitalistas e, naturalmente, a velha aristocracia. 

Tal dado da história é importante porque, conforme acentua Schwartz no 
seu Sovereignty and Society in Colonial Brazil, já se pode verificar no perfodo 
colonial mecanismos sociais curiosos fazendo a ponte (ou a mediação) entre as 
forças da economia e do mercado e o sistema jurfdico legal que, no caso ibérico, 
as submete e controla. Assim, havia uma sociedade com um sistema económico 
relativamente moderno, mas com escravos, com uma aristocracia e com um 
ethos autenticamente tradicionalista. Deus, o Diabo e todo o sistema de crenças 
ali vigente não eram um modo de reação ou de resposta ao avanço do mercado e 
da mercantilização da vida social pela penetração de um modo de produção capi
talista, mas eram parte de uma totalidade que tinha seus axiomas culturais espe
cfficos. Como parte desta estrutura, talvez como seu ponto mais saliente ou mais 
relevante de um ponto de vista sociológico, temos essa combinação de capitalis
mo com o Estado, um capitalismo que, no caso brasileiro, Otávio Velho denomi
nou de "capitalismo autoritário", revelando como entre nós o mercado nunca se 
tornou realmente autónomo e hegemónico (cf. Velho, Capitalismo autoritário e 
campesinato, Rio, 1976). O sistema, assim, operava simultaneamente com práti
cas que poderiam ser atribufdas ao seu lado mais avançado ou mais atrasado, 
mas que de fato eram parte e parcela de sua estrutura e sistema de valores. Esse 
ponto é básico para a tese de Taussig porque, mesmo considerando o caso co
lombiano e boliviano como sendo diferentes do brasileiro, há alguns elementos 
que podem complicar a nitidez da sua tese. E o mais importante, a meu ver, é 
esse elemento formativo que já confunde na sua base capitalismo com patronato, 
casa e rua, mercado e relações pessoais, Deus e o Diabo. Não é, pois, ao acaso, 
que se batiza uma nota e assim se utiliza de uma instituição tipicamente ambf
gua e intermediária, o compadrio, para se estabelecer uma forma de relaciona
mento com o Diabo e, por meio dele, com formas mais avançadas de capitalismo 
(no caso, com a questão da acumulação financeira e com a circulação da moeda). 
Sabemos que os compadres estão numa zona social entre a casa e a rua. São, 
pois, ideais para realizar essa mediação que o sistema institucionaliza. Do mes
mo modo e pela mesma lógica, nas minas da Bollvia, o Diabo é um "tio", uma 
posição de parentesco intermediária, capaz de ligar a famflia imediata (a mais 
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próxima) com o resto da parentela e, por implicação, com o mundo da rua. Neste 
sentido, eu me pergunto se o resultado não teria sido um pouco mais preciso se 
Taussig tivesse partido do sistema de crenças e não de um modelo onde já se 
universaliza o sistema em estudo. Porque o Diabo é, como uma imagem, um anjo 
caído; um anjo que compartilhava das coisas divinas, mas que desobedecendo a 
Deus por vaidade, fora expulso do Paraíso. A imagem, assim, contém a possibili
dade de mediação, coisa que, aliás, não é novidade numa região do mundo onde 
tudo tem mediação e a crença católica tem um componente claramente triádico 
(Céu, Inferno e Purgatório; Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo; homens, padres, 
santos, etc.). 

Um segundo ponto que gostaria de considerar é que Taussig supõe uma 
certa linearidade ou direção na crença do Diabo. Assim, ela é uma reação e se 
constitui numa resistência contra a impessoalidade da mercantilização do mundo. 
Por trás da idéia jaz a noção de que há uma luta entre forças e um desequilíbrio. 
Mas será isso generalizável? Ou mesmo verdadeiro para o caso estudado? Não 
poderia existir nisso tudo uma complementaridade, em vez de resistência? Então, 
pode-se considerar a hipótese de que a crença no Diabo pode ser resistência e 
também um modo de "normalizar" essas duas pontas contraditórias de um mes
mo sistema, um sistema que se funda em lealdades pessoais e de parentesco e, 
simultaneamente, em relações econômicas e políticas impessoais. No meu livro 
Carnavais, malandros e heróis eu falo, de modo muito semelhante a Taussig, em 
dois sistemas, só que eu vejo todo o conjunto de crenças e de festividades (carna
val, festas de santo e festas cívicas) não como resistência a um modo de produ
ção, mas como parte de uma estrutura social que é feita de "espaços" e de "éti
cas dúplices" (noto que o conceito é de Weber). Mas eu estou bem consciente de 
que o caso brasileiro tem suas especificidades e diferenças. Talvez ele tenha sido 
mais bem-sucedido em encontrar mediações e neutralizações do que ocorre no 
caso apresentado por Taussig, mas eu não posso deixar de expressar a minha 
discordância no modo com que Taussig idealiza e usa depoimentos idealizados 
dos seus infonnantes, o sistema econômico tradicional. Fazendo assim, ele deixa 
de perceber o lado hierarquizado desse sistema, bem como a sua operação por 
meio de uma lógica complementar, elementos que são problemáticos na discus
são da democracia e da igualdade jurídica e política na América Latina como um 
todo. Eu tenho me preocupado com esses problemas, e creio que se Taussig ti
vesse sido menos analítico e tivesse entrado mais de perto nas relações entre o 
politico e o económico, ele teria percebido melhor esses pontos e como, acima de 
tudo, a crença no Diabo não é uma bandeira de resistência, apenas, mas um mo
do de digerir e de compensar dois sistemas que estão muito mais em equillbrio 
do que em luta. Porque, no fundo, há uma pergunta crftica que Taussig não faz 
por que, afinal de contas, será preciso reagir ao capitalismo com uma velha cren
ça no Diabo? Por que não se pode reagir à alienação desse modo de produção 
com instrumentos mais capazes e rnais reveladores das condições "reais" de 
existência social dessa população? E evidente que uma resposta precisa a essa 
pergunta precisa inicialmente verificar o grau de integração dos dois lados desse 
sistema e dar muito mais atenção aos aspectos políticos destas crenças num 

Religião e Sociedade, 14/2, 1987 



136 Resenhas 

contexto nacional. Sem isso, salvamos o folclore, mas não salvamos o entendi
mento mais profundo do sistema. Porque no caso brasileiro fica evidente que o 
tradicional quase sempre funciona de modo a patrocinar a compensação social, 
corno é tfpico no caso do carnaval brasileiro e no sistema das chamadas religiões 
populares. É claro que isso é apenas um lado da questão; e que todo sistema 
contém compensações e resistências. Mas será preciso considerar o outro lado 
da tese para poder enxergar como esses sistemas podem realmente passar da 
complementaridade e da compensação para a resistência e a competição. A tese 
da resistência tem certamente um apelo muito mais econõmico e simpático, mas 
eu me pergunto se ela seria generalizável e realmente defensável com tanta faci
lidade. Creio que junto com ela corre a questão de que a América Latina é uma 
região socialmente marcada pela hierarquia social e, sobretudo, jurídica que está 
no centro de seu sistema político. Neste contexto, o velho capitalismo e o velho 
Diabo a ela associado podem ser um fator de modernização e de igualitarismo 
crescente, embora, sabemos bem, as elites locais possam se apropriar das leis do 
mercado para usá-las contra os operários e trabalhadores. Mas elas só podem 
realizar isso porque o sistema de percepção local age por meio do Diabo e não 
de partidos polfticos e sindicatos. Sendo assim, o avanço capitalista perturba não 
apenas por tudo que Taussig expõe com precisão no seu livro, mas também por
que o mercado é um instrumento contra as hierarquias tradicionais. Assim, a 
crença no Diabo pode ser vista não apenas como uma resistência contra o capi
talismo avançado, mas como uma forma de tentar se apropriar dessas forças pro
dutivas naquilo que elas têm de igualitário e de libertador. Dai certamente esses 
rituais de produção de riquezas que, se realmente funcionassem, transformariam 
a face da sociedade, fazendo-a muito mais igualitária e justa. 

Talvez tudo isso seja apenas uma discordância de nuance, mas eu acho 
que essa questão da resistência e da compensação é o foco por onde deve tran
sitar uma melhor compreensão da realidade em consideração. 

Roberto da Matta 
Museu Nacional - UFRJ 

Universidade de Notre Dame 
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UM LIVRO XAMÂNICO 

TAUSSIG, Michael 
Shamanism, Colonialism, and the Wild Man. 
Chicago, University of Chicago Press, 1987, 518 p. 
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É possível ler o novo livro de Michael Taussig, Shamanism, Colonialism, 
and the Wild Man (Xamanismo, colonialismo e o homem selvagem), como uma 
etnografia e história do xamanismo dos lndios da região Putumayo, da Colômbia. 
É possível, mas Taussig quer algo mais. Assim como Malinowski tentou estabe
lecer um novo gênero de escrito antropológico, a monografia etnográfica, e rom
per com o gênero comparativo frazeriano, Taussig está tentando estabelecer uma 
nova maneira de fazer, escrever e pensar a etnografia. 

Neste livro, Taussig questiona uma série de divisões ou hierarquias que 
freqüentemente formam a base das análises antropológicas contemporâneas: en
tre o passado e o presente, quer dizer, entre as disciplinas de história e antropo
logia; entre os métodos baseados no marxismo e na antropologia cultural, social 
ou simbólica; entre o discurso do "pesquisado" e aquele do pesquisador; e entre a 
sociedade tradicional/indígena e o sistema mundial capitalista/imperialista. 

É com esta última divisão que Taussig inicia o livro, caracterizando a con
fluência de dois discursos, o dos xamãs dos Putumayos (dos contrafortes dos An
des na entrada da região amazónica), e o discurso sobre estes xamãs pelos bran
cos colonizadores e índios mais civilizados que moram, simbólica e geografica
mente, "acima". Da perspectiva do segundo grupo, os· índios do Putumayo são 
selvagens e desordenados, uma imagem que legitima e reflete práticas e ideolo
gias genocidas, racistas, e, estas sim, moralmente selvagens, dirigidas contra 
eles. 

Por outro lado, Taussig mostra como os xamãs Putumayos, sendo "sel
vagens" e "desordenados", também representam o poder terrífico do "diabo" e do 
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"outro". Assim, os "civilizados" não somente os odeiam e recusam como os te
mem e, paradoxalmente, até os proc.uram para as suas curas e contrafeitiçarias. 
Aí, a imagem do selvagem e desordenado serve tanto como uma legitimação da 
repressão quanto como uma fonte de poder subversivo. 

Mas há mais do que um nível de apropriação e contra-apropriação do ter
ror. Os índios mais "civilizados", aqueles que moram "acima", nas terras monta
nhosas no vale do Sibundoy, também têm xamãs, que viajam pela Colômbia e 
até pela Venezuela vendendo talismãs, ervas e serviços xamânicos. Às vezes, es
tes xamãs do Sibundoy enriquecem, e, dado que os índios do Putumayo não gos
tam desse xamanismo comercial, existem relações tensas entre os dois grupos. 
Mesmo assim, os xamãs mais "civilizados" dependem dos xamãs do Putumayo 
para obter o yagé, uma droga alucinógena que é essencial para os seus rituais de 
cura. 

Taussig vincula o poder curativo desses rituais às imagens e estratégias 
· de desordem, e por conseqüência rompe com as leituras estabelecidas na antro

pologia social/cultural. Por exemplo: ele concorda com Geertz e Turner que o ri
tual é um tipo de teatro ou drama social, mas ele subverte essas leituras, mos
trando que os rituais dos xamãs têm mais a ver com o teatro de crueldade de Ar
taud ou com o teatro épico de Brecht. Igualmente, Taussig subverte a leitura do ri
tual no capítulo "A Eficácia dos Símbolos"; partindo do fato de que uma mulher 
grávida não entenderia nada do que o xamã falava, acaba considerando a leitura 
de Lévi-Strauss "um ritual de explicação acadêmica, de transformação do caos 
em ordem" (p.4ID ). Para Taussig, o poder dos rituais dos xamãs Putumayos não 
consiste na restauração da ordem, mas sim no "tripping up disord1:1r m its own di
sorderfiness" ("fazer a desordem enredar-se na sua própria desordenação ·. p. 
390). 

Esta metáfora central, a desordem, é, paradoxalmente, o principio orde
nador de um livro desordenado. Para Taussig, o discurso dos xamãs do Putumayo 
- selvagem e desordenado, como uma pintura dadaísta - é uma estratégia tanto 
de contra-feitiçaria quanto de contra-imperialismo, e assim é uma fonte de poder, 
que é útil tanto para eles quanto para ele, um antropólogo engajado. 

Na segunda parte do livro, que compõe dois terços da obra e cobre os re
sultados de mais de cinco anos de pesquisa de campo entre 1979 e 1985, Taus
sig descreve a situação atual dos xamãs no seu contexto cultural e político. O es
tilo dessa parte segue o modelo do discurso dadaísta do xamã, usando narrativas 
e cronologias interrompidas, repetições desorientadoras, historinhas incompletas 
e uma mistura de locais, tempos e gêneros (história, criticismo, etnografia, filoso
fia). O desfile de personagens variegadas e histórias absurdas faz lembrar os ro
mances do realismo fantástico; só que Taussig também os critica como "pouco 
mais do que a apropriação típica pela classe alta do que é visto como a vitalidade 
do povo comum e a sua vida de fantasias" (p.201). 
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Há capítulos com 50 páginas, e outros com apenas duas. Até as ilustra
ções seguem esta estratégia de desorientar o leitor: Taussig justapõe ao texto re
tratos em estilo "primitivo" feitos por uma criança e por ele mesmo (que parece 
ter menos talento). e fotos com títulos estranhos e desorientadores. Como o dis
curso do xamã. o discurso de Taussig é calculado para desorientar o leitor, com o 
objetivo de curar a exploração e os males de nossas ideologias. Assim, é um livro 
xamânico. 

Na primeira parte do livro - onde é abordada a colonização na virada 
deste século -. o autor descreve a época das plantações de borracha e as políti
cas genocidas contra os índios. O leitor toma um banho de sangue que represen
ta "o horror", no sentido conradiano, da história da colonização naquela região. 
Assim como os brancos aterrorizaram índios, T aussig aterroriza o leitor com pági
nas e páginas dedicadas às fantasias colonialistas da antropofagia e da selva-in
ferno, fantasias que contribuem para justificar a tortura e morte dos índios pelos 
colonialistas. Para Taussig, esse terror é uma espécie de modo de produção, e o 
autor e o leitor participam mais uma vez desse horror. Assim, é um livro terrorista. 

Entretanto, nesta narrativa do inferno histórico, surge um branco que de
fende os índios, um quase herói. Ele é um irlandês, uma figura marginal ao impé
rio britânico, que, talvez por isso. se identifique com os índios. Taussig, por sua 
vez. embora tenha um posto acadêmico num dos departamentos de antropologia 
mais prestigiados nos EUA, é também uma figura marginal, um personagem meio 
hippie e bem década de 60, um tipo de wildman que é contra o ambiente "civili
zado" da antropologia norte-americana em que ele mesmo vive - um ambiente 
que, numa das ironias da história em que a obra se deleita, fez dele e do seu livro 
algo "na moda", e até uma mercadoria meio fetichizada. 

Qualquer antropólogo social pode ler Shamanism, Cotonialism. and the 
Wild Man e aprender com a sua metodologia, sua análise e seu estilo. Além dis
so, o estudante das religiões populares no Brasil pode ler o livro para compreen
der melhor a situação brasi leira. Embora haja uma relação mais direta com as re
ligiões indígenas da região amazónica, é o paralelo com as religiões afro-brasilei
ras que me parece notável. Em algumas camadas da sociedade brasíleira, estas 
religiões eram e ainda são algo temido e rejeitado. Esta atitude, embora faça par
te do racismo e classismo contra os negros e as classes baixas, lhes dá um po
der, o poder do diabo, do sobrenatural em que os brancos e as classes médias 
acreditam. Talvez se possam também encontrar paralel0s entre a comercialização 
do xamanismo pelos índios do Sibundoy e a apropriação das religiões afro-brasi
leiras pela indústria cultural. Assim, o xamanismo do Putumayo tem um lugar no 
sistema religioso de lá que lembra o da magia da quimbanda no Brasil, que até 
Reger Bastide admitiu como uma "degeneração" das religiões afro-brasileiras, 
quer dizer, algo "desordenado". Desordenado, talvez, mas temido e poderoso, 
sim: quem vai pisar num despacho na encruzilhada? 
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Assim, quem pode criticar Shamanism, Colonialism, and the Wild Man? É 
melhor não pisar nele; pode ser um tr.abalho importante, oomo os Argonauts, de 
Malinowiski, ou - usando uma comparação que o próprio autor faz - o Inferno, de 
Dante. Mas ele provavelmente sofrerá o mesmo destino destes dois livros: será 
muito mais citado e aplaudido do que lido. É difícil terminar a leitura, e tenho que 
admitir que é uma tentação "torturar" este livro terrorista com algumas críticas -
chamá-lo de deprimente, difícil demais e desordenado. Porém a história, ou pelo 
menos esta história, é assim. Se o leitor acaba se sentindo aterrorizado pelo au
tor, isto deve fazer parte da cura ideológica desejada pelo antropólogo e xamã, 
este homem selvagem. 

David Hess 
lnterdisciplinary Writing Program 

Colgate University 
Hamilton, New York 13346 

E.U.A. 
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INFERNO, PARAÍSO E PURGATÓRIO: ALTERNÂNCIA DE VISÕES NA HIS
TÓRIA BRASILEIRA DO IMAGINÁRIO. 

SOUZA, Laura de Mello e 
O Diabo e a Terra de Santa Cruz. 
São Paulo, Companhia das Letras, 1986, 396 p. 

Dois aspectos, pelo menos, conferem uma grande atualidade a um livro 
de História, que aborda a história do imaginário no distante período que vai dos 
séculos XVI a XVIII. De um lado, estaria a justa indignação da autora contra os 
métodos de tortura tisica e psicológica utilizados pela Inquisição portuguesa con
tra fndios, negros, mulatos e brancos brasileiros (ou moradores de nosso territó
rio), que remetem a episódios recentes de nossa história, quando pessoas eram 
torturadas e mortas por suas ideologias polfticas, e mesmo a fatos da atualidade, 
quando essés mesmos métodos continuam sendo usados contra presos comuns 
(na "sagrada" presunção de que se está tratando com marginais ou indivíduos 
"não humanos"). De outro lado, se encontraria a alternância ou a concomitância 
de visões edênicas e infernais a respeito da colônia portuguesa no Novo Mundo, 
onde não poderia faltar, também, a concepção católica sedimentada no século 
XII, a respeito do "terceiro lugar" (o purgatório). Este segundo ponto será melhor 
enfatizado adiante, nesta resenha. 

O livro de Laura de Mello e Souza constitui-se na publicação de sua tese 
de doutorado em História, fruto de. uma extensa e minuciosa pesquisa em arqui
vos brasileiros e portugueses, compulsando fontes manuscritas e impressas, nos 
arquivos da Arquidiocese de Mariana, da cidade do Rio de Janeiro e da Torre do 
Tombo: devassas, processos inquisitoriais, autos-de-fé, legislação e regimentos, 
correspondências, documentos avulsos, livros das visitações do Santo Oficio 
(Bahia, Pernambuco e Pará); trabalhos de cronistas, tratadistas, demonólogos; 
assim como vasta bibliografia histórica, antropológica, sociológica e folclórica. 
Todo esse material é organizado, analisado e interpretado com rigor cientifico e 
grande sensibilidade (não tão comum em trabalhos acadêmicos), do que resulta 
um livro dividido em três partes. 
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A primeira, "Riquezas e impiedades: a sina da colónia", divide-se em dois 
capitulas, que pretendem traçar "um grande pano de fundo necessário à compre
ensão da feitiçaria e das práticas mágicas" no Brasil colonial. Como a especifici
dade das crenças e práticas religiosas de colonos, fndios e escravos, nesse mun
do novo, não radicava somente na importação de tradições culturais e religiosas 
européias ibéricas e medievais, mas de uma "convivência e interpenetração de 
populações de procedências várias e credos diversos" - onde desaguavam "múl
tiplas tradições culturais", num longo "processo de sincretização"- era necessário 
estabelecer sua associação com a "própria estruturação da colónia enquanto tal" 
e "remontar ao século XVI, quando visões paradisfacas e infernais se alternavam 
no imaginário do europeu colonizador - a primeira, referida basicamente à natu
reza e ao universo económico; a segunda, sempre relativa aos homens, índios, 
negros e logo depois colonos. Entre uma e outra, imiscura-se ainda uma terceira 
possibilidade: a do purgatório. Desvios cometidos na Metrópole eram purgados na 
colônia através do degredo; colonos desviantes, hereges e feiticeiros eram, por 
sua vez, duplamente estigmatizados por viverem em terra particularmente propi
cia à propagação do Mal" (p. 16-17). A medida, porém, que avançava o processo 
de colonização e que, na Europa, sob o influxo da reforma tridentina, se procurava 
depurar a religiosidade popular, o sincretismo, no Brasil, se reforçava, propiciando 
o surgimento, "de um e de outro lado do Sistema Colonial", de "processos anta
gônicos", o que a autora procura evidenciar no segundo capitulo da primeira parte, 
onde descreve e analisa a "religiosidade popular na colônia", especialmente no 
século XVIII. 

Na segunda parte do livro, "Feitiçaria, práticas mágicas e vida cotidiana", 
dividida em quatro capitulas. a autora procura "descrever mais detidamente estas 
práticas, procedendo a uma espécie de 'arqueologia' e articulando-as com as ne
cessidades da vida cotidiana: a sobrevivência, a faina diária, as brigas, os confli
tos, os ódios, os amores, os anseios de comunicação com o outro mundo e a es
pera de revelações vindas do além" (p. 17). Não sendo meu propósito, nesta re
senha, simplesmente fazer um resumo do livro - que merece ser lido, com aten
ção, por todos aqueles que se interessam pela temática da religião no Brasil -, 
detenho-me somente no último capítulo desta segunda parte, "Comunicação com 
o sobrenatural". Baseada, sobretudo, nas confissões e denúncias apresentadas 
diante das mesas e tribunais da Inquisição, a autora trata dos sonhos dos colo
nos, das concepções sobre as metamorfoses dos(as) feiticeiros(as) e do Diabo, 
dos demônios "familiares", dos pactos, dos sabbats, da possessão, dos calundus 
e catimbós. As bruxas e o Diabo surgiam, no imaginário colonial, sob a forma de 
borboletas, porcos, besouros, bodes, burros, lagartos, sapos, cágados, gatos e ga
linhas. O Demónio, especialmente, sendo "fugidio, era de sua natureza enganar e 
criar imprevistos; ao deparar com um animal, ninguém estava livre de ter o demo 
diante de si. Ora animal, ora humano, trazia quase sempre em si alguma coisa 
que revelava sua natureza infernal. A borboleta tinha olhos grandes que não eram 
usuais em borboletas; a mulher tinha os pés revirados, o homem os tinha de pata 
ou de cabra; o demônio de Manuel da Piedade era amulatado, estigmatizado pela 
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mestiçagem numa sociedade de brancos; o que José Martins encontrou no mar 
trazia a desarmonia na diferença entre os membros superiores, fortes, e os infe
riores, franzinos" (p. 248-249). Essas metamorfoses do Diabo podiam representar, 
também, os "familiares" das bruxas e bruxos. Por outro lado, além de confissões, 
arrancadas sob tortura, de relações sexuais entre feiticeiros (as) e o Demónio (ln
cubo e súcubo, com práticas homo e heterossexuais), surgem também relatos de 
familiares que, assumindo forma animal, sugavam o leite ou o sangue de certas 
bruxas. 

Não obstante, as concepções distintas dos saberes popular e erudito, a 
respeito do Demónio e de muitos outros aspectos ligados à religião e à feitiçaria, 
permitiam que, nas denúncias e confissões, esses saberes se interpenetrassem, 
funcionando os interrogatórios e as sessões de tortura como forma não só de ali
mentar as concepções demonológicas dos inquisidores, mas também de infundir, 
no imaginário popular, uma forma de "demonização" deste último. Todos esses 
esforços não foram, porém, capazes de transformar, na mentalidade do povo, 
seus calundus e. catimbós em sofisticados sabbats. Quanto aos "catimbós", que a 
autora somente conseguiu detectar com relação ao Grão-Pará, considerando-os 
como "rituais indlgenas de possessão", vale detectar o caso de Marçal Agostinho, 
uma espécie de Quesalid paraense, que não acreditava em feitiçaria, mas pre
tendia tomar-se um mestre na arte de curar. Obtendo a confiança do carpinteiro 
lndio Pedro Açu e cobiçando o prestigio de que este desfrutava, tornou-se seu 
disdpulo, tendo aprendido inicialmente uma "cantiga" a ser entoada nas sessões. 
Mais tarde, Pedro Açu, considerando que Marçal Agostinho era capaz de guardar 
segredo, disse-lhe "que tudo quanto lhe tinha visto fazer eram fingimentos, com 
que enganava os circunstantes para lhe terem respeito; porque não vinham almas 
do outro mundo a estar nos congressos, nem ele subia a chamá-las do teto das 
casas: e todas as vozes que se ouviam eram suas, fazendo-as mais finas, ou 
mais cheias, segundo as circunstâncias o pediam, e que ele mesmo dava as res
postas que se ouviam a tudo o que se lhe perguntava; porém que ele confidente 
não revelasse a pessoa alguma este segredo, se queria ser dos fndios respeitado" 
(p. 272). Iniciado por esta forma, Marçal Agostinho, como Ouesalid, "ficou famoso, 
requisitavam-no para sessões ( ... ), chamavam-no pajé e profeta ( ... ). Diante da 
Mesa da Visitação, presidida por Giraldo José de Abranches, o índio dizia estar 
muito arrependido, e pedia perdão de seus pecados" (p. 272). 

A última parte do livro, "Universo cultural, projeções imaginárias e vivên
cias reais", analisa "o cruzamento de niveis culturais div-ersos, mostrando como 
divergem entre si e, simultaneamente, combinam-se para construir um objeto co
mum: o próprio estereótipo da feitiçaria, encruzilhada em que as concepções po
pulares se reduzem às eruditas e, por sua vez, penetram-nas. A superposição 
destes discursos não se fez de modo suave: os traumas e violências que acarre
tou se imprimiram dolorosamente em trajetórias humanas" (p. 18). Das várias his
tórias de vida levantadas pela autora, a mais completa é a do jovem Adrião Perei
ra de Faria, sargento de ordenanças da vila d~ Nossa Senhora de Nazaré da Vi-
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gia, no Pará. Em abril de 1754 contavà com apenas 19 anos, quando foi denun
ciado por possuir um documento por ele assinado, cuja autenticação foi feita, no 
decorrer de processo, pelo tabelião êle Vigia, documento este identificado, pelos 
inquisidores, como um pacto com o Diabo. Levado preso para Portugal, foi sub
metido a torturas, quando confessou seus "crimes", tendo sido condenado à pri
são e uso de "hábito penitencial perpétuo"; mais tarde, viu-se "ainda obrigado a 
cumprir cinco anos de degredo nas galés de Sua Majestade" (p. 367). Depois de 
tentativas infrutíferas de escapar das garras da Inquisição, o colono voltou à car
ga, em 1760, "pedindo novamente comutação por estar doente e não poder se cu
rar na prisão. Seu requerimento foi acompanhado de um parecer médico que en
fatizava o estado deplorável do réu: 'se acha em miserável estado padecendo 
muitas moléstias, pois o mais do tempo de sua prisão tem estado na enfermaria 
com o corpo todo leproso, de que ficou leso de uma perna que a tem quase imó
vel e incurável pela incomodidade do lugar ( ... )'" (p. 368). Desta vez, numa época 
em que; segundo Amaral Lapa t, o Tribunal da Inquisição já perdera grande parte 
de sua força, submisso ao jugo "esclarecido" de Pombal, Adrião Pereira obteve 
o indulto, podendo voltar ao Pará para tentar reconstruir sua vida dilacerada pelo 
arbítrio e violências inquisitoriais. 

Alguns pontos de reflexão devem ser levantados - entre muitos outros 
passiveis - a partir da leitura do excelente trabalho de Laura de Mello e Souza. A 
autora desenvolve o argumento de que há uma transformação nas concepções 
medievais a respeito da feitiçaria e do Diabo ao longo do periodo que vai dos sé
culos XVI a XVIII, de tal modo a se perder a antiga noção do Demónio subjugado 
pelos(as) bruxos(as) que caracteriza a Idade Média para uma concepção "moder
na" que leva à noção do sabbat e do "pacto", isto é, do primado de Satã sobre os 
homens, que lhe ficam sujeitos e lhe entregam a alma e o sangue em troca de 
favores: Isso tudo acompanha o desenvolvimento do mercantilismo e do sistema 
colonial, que "demoniza" as relações e inferioriza as colónias e seus habitantes 
diante da metrópole. Se prosseguirmos a reflexão até o século XIX, veremos que 
nele surge uma nova noção, que aparentemente nada tem a ver com a religião e 
a feitiçaria - isto é, a idéia de raça, tal como passa a ser concebida mais recen
temente -, para marcar as diferenças entre povos de distintas nacionalidades, co
res diversas e distintos caracteres ffsicos2. Ora, a noção de feitiçaria, até então 
associada ao Demónio, acaba, no século XIX, por ser substituída, ou, pelo menos, 
recoberta, por uma nova noção: a de magia, elaborada e discutida, a nível teórico, 
por sociológos e antropólogos Tirando-lhe o caráter demoníaco, essa discussão, 
que se estende pelos primeiros anos do nosso século, implica, porém, a nova no
ção de magia - que em alguns casos se sofistica, ao estabelecer a distinção en
tre feitiçaria e bruxaria - aos povos não europeus e colonizados: índios america
nos, nativos africanos, asiáticos, oceânicos. Juntamente com a elaboração das 

1. Apresentação do Livro da V1sitaçáo do Santo Offc1o da Inquisição ao Estado do Grão-Pará - 1 763-1 769. 
Petrópotls, Vozes, 1976. 

2.. Ver Michael Banlon, A idéia de raça. Lisboa, Edições 70, sld .. p. 39-75. 
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novas idéias de raça e de magia, o século XIX assiste, também, ao desenvolvi
mento da teoria da evolução que, em certos clrculos, resulta no chamado darwi
nismo social. As três noções, acopladas, e agora revestidas da "respeitabilidade" 
cientifica, cumprem a mesma função, a nivel ideológico, de "demonização", que 
contribui para justificar o domfnio colonial sobre as populações "exóticas" não-eu
ropéias e "subdesenvolvidas". 

Isso nos leva a pensar, agora, naquilo que Fernand Braudel3 chamou de 
história da "longa duração", isto é, em estruturas que permanecem durante muitos 
séculos, independentemente dos acontecimentos e conjunturas (outros "patama
res" em que a história se situa). Ora, ao lado dessa forma de etnocentrismo euro
americano que tende a inferiorizar as populações coloniais e "subdesenvolvidas", 
e de sua contrapartida numa espécie de "aceitação" dessa inferioridade por parte 
destes povos - aceitação contraditória e cheia de momentos de negação e, 
mesmo, de rebelião - , o livro de Laura de Mello e Souza nos faz refletir sobre um 
outro aspecto desta história da longa duração, ao nos falar sobre calundus e ca
timbós e nos oferecer descrições de práticas rituais que se conservaram quase 
inalteradas no decorrer de vários séculos. Falando sobre Luzia Pinta, da vila de 
Sabará (MG), a autora transcreve um trecho de seu processo, onde aparece a 
descrição de um calundu "bastante semelhante ao que conhecemos hoje do 
Candomblé": 

"Posta em um altarzinho com seu dossel e um alfange na mão, com uma 
fita larga amarrada na cabeça, lançadas as pontas para trás, vestida à 
modo de anjo, e cantando duas negras também angolas e um preto to
cando atabaque, que é um tamborzinho, e dizem que as pretas e o preto 
são escravos dela sobredita, e tocando e cantando estão por espaço de 
uma até duas horas, ficava ela como fora de seu juízo, falando cousas 
que ninguém entendia, e deitavam as pessoas que curava no chão, pas
sava por cima delas várias vezes, e nestas ocasiões é que dizia que tinha 
ventos de adivinhar ... " (p. 267). 

Com referência ao Pará, usando como fonte o Livro da Visitação do San
to Oficio, publicado pnr Amara! Lapa, a autora apresenta, entre outras, a descri
ção do que chama de "catimbó": 

"Ludovina Ferreira, mulher branca, assimilara a magia curativa dos indf
genas: por volta de 1735, promovia curas em companhia do fndio Antó
nio. Certa vez, fora à casa de uma amiga doente. Junto com o compa
nheiro, sentara-se na sua cama, o quarto às escuras, maracá à mão, en
toando canções ininteligíveis e fumando um taquari ou cigarro de casca 
de pau. De fora do quarto, os familiares da enferma ouviam estronws e 
bulhas no teta da casa, pessoas saltando, assobios, vozes roucas e finas 

3. Écrits sur L 'Hístólre, Paris, Flammarfon, 1969. 
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que faziam perguntas e davam as respostas. Ludovina surgiu de repente 
com uma cabeça de cobra contendo uma p imenta na boca: afirmou aos 
presentes que eram feitiços enterrados na porta da rua, e que os pajés os 
tinham vindo buscar. De volta ao quarto, equilibrou o maracá sobre uma 
cuia emborcada, colocando-os sob a cama da enferma ( ... )" (p. 270}. 

Embora a autora fale em catimbó, cumpre uma ratificação: o catimbó é 
tipicamente nordestino, e, mesmo apresentando semelhanças acentuadas com os 
rituais de pajelança amazõnica4, não se confunde, propriamente, com ela. O de
poimento de Ludovina Ferreira, prestado diante da mesa inquisitorial, em Belém, 
diante do inquisidor Giraldo José de Abranches, que fala sobre o uso de maracá, 
cigarro tauari ("taquari") e cantigas, num ritual onde a depoente se refere a um 
ajudante ou servente, o fndio Antônio, não apresenta diferenças significativas em 
relação às sessões de cura da pajelança cabocla, que ainda hoje se pode obser
var em várias regiões do interior do Pará (Salgado, Bragantina, Marajó, Guajarina, 
Baixo Amazonas, etc.). 

Ao falar das visões edênicas e infernais a respeito da Terra de Santa 
Cruz, cujo nome, mais tarde, segundo frei Vicente do Salvador, "o diabo" fez tro
car pelo da madeira "cor de brasa", a autora cita também a conhecida obra de 
Jacques Le GoffS sobre o nascimento do purgatório, como lugar intermediário ou 
"terceiro lugar". Isso permite uma reflexão sobre as estruturas mentais predomi
nantes na própria sociedade brasileira, constitufda sob a égide do catolicismo, 
mas onde se operou um intenso processo de sincretismo. Valeria, provavelmente, 
explorar a operação lógica efetuada pelos teólogos medievais, do dois ou quatro 
ao três, a que se refere Le Goff, que tem implicações muito profundas na consti
tuição de nossa sociedade e no modo de ser do brasileiro, conduzindo a uma 
constante resistência, mesmo que latente e passiva, ao controle e à opressão, o 
que permitiu, para nos limitarmos apenas ao âmbito da religião, a manutenção de 
práticas tão reprimidas ao longo dos séculos que ainda permanecem muito vivas 
e, mesmo, se ampliam entre nossas populações rurais e urbanas. 

Uma última reflexão, partida de alguém que é nativo e exerce suas ativi
dades profissionais na Amazônia. Nesta região, onde se reproduz, até hoje, a al
ternância de visões edênicas e infernais ("celeiro do mundo", "inferno verde", "va
zio demográfico", "EI Dorado", "maior província mineral do planeta", etc.), talvez 
se pudesse situar o último reduto do sistema colonial que se implantou no Brasil 
no século XVI. Desde a exploração das "drogas do sertão", juntamente com a ca
ça ao índio realizada pelas tropas de guerra e de resgate, o sistema de aldeamen
tos missionários e seu substituto, o Diretório implantado por Pombal - duas for
mas disfarçadas de escravidão indfgena -,passando pelo "ciclo" da borracha, até 

4. Ver, a respeito. o exaustivo trabalho de Alceu Maynard AraúJO, Medicina Rustica, São Paulo, Ed. Nacio
nal, 1961, que descreve o callmbó nordestino. 

5. La nalssance du Purgatoire. Paris, Galllmard, 198 1.· 
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chegar às modernas formas de exploração das mineradoras, dos grandes proje
tas, das hidrelétricas, dos grandes latifúndios e do Calha Norte, a população re
gional vem sofrendo um intenso processo de colonização, onde, para usar a ima
gem de Laura de Mello e Souza. não são os mulatos que têm o paraíso, mas sim 
aqueles que a exploram de longe. O purgatório fica com os "brancos" das classes 
superiores que vêm explorá-la; e o inferno pertence aos índios. aos caboclos, aos 
pequenos camponeses, aos posseiros, aos trabalhadores rurais e operários 
urbanos. 
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OS DILEMAS DA NOVA FAMÍLIA 

FIGUEIRA, Sérvulo Augusto, org. 
Uma nova famtlia? O moderno e o arcaico na família de 
classe média brasileira 
Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1987, 112 p. 

Resenhas 

A modernização da sociedade brasileira obriga, nos mais diversos planos 
da realidade social, à convivência do "novo" e do "arcaico". Práticas e discursos 
de uma organização social tradicional - fundados na hierarquia, pressupondo re
lações sociais de cunho local - e aqueles que são introdutores da universalidade 
da lei, da igualdade, da liberdade, estão presentes no processo de modernização 
da sociedade brasileira, dando-lhe singularidade. Se nas esferas social, económi
ca e politica a coexistência do "arcaico" e do "novo" aflora contradições dramáti
cas, a nivel do sujeito a administração de ideais de comportamento, de sentimen
tos antigos e novos, é desorientadora. No âmbito das relações familiares de clas
se média, a modernização tem significado, por um lado, a ruptura com um ideal 
de família patriarcal, e, por outro, a sua recuperação e a incorporação de alguns 
de seus mecanismos, numa roupagem mais moderna. A familia de classe média 
brasileira, suas dificuldades, impasses e a convivência nem sempre harmónica 
com o moderno é o tema que une artigos publicados numa coletânea organizada 
pelo psicanalista Sérvulo Augusto Figueira com o titulo de Uma nova família? A 
coletãnea, a despeito das diversas orientações teóricas e metodológicas, procura 
compreender a mudança intensa e acelerada que vem caracterizando o desenvol
vimento brasileiro no dominio das relações familiares. Para tanto, os distintos en
saios lançam mão de leituras e interpretações informadas tanto pelas ciências 
sociais quanto pela psicanálise. 

Sérvulo Figueira, em Uma nova família? O moderno e o arcaico na nova 
família brasileira, fornece uma leitura alternativa para o estudo do processo de 
mudança social no âmbito da família de setores médios. Propondo uma análise 
do "sociologicamente invisivel" - o que se passa a nivel das fantasias, dos dese-
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jos, das emoções - para dar conta do domínio da subjetividade. o artigo aponta 
para a permanência, não consciente para o sujeito, de ideais de comportamentos 
"antigos" na aquisição de novos ideais e identidades. A convivência de antigos e 
novos ideais cria desorientação e conflito. Segundo Sérvulo Figueira, uma das 
vias que tem sido escolhida, para a resolução da "desorientação" e do "conflito", é 
o que denomina de "modernização reativa", ou "falsa modernização". Para tanto, 
estabelece uma distinção entre dois tipos de regra: de primeiro grau e de segun
do. A regra de primeiro grau, característica da família "tradicional", é uma regra 
externa ao sujeito que explicita o que ele deve ou não fazer, ou seja: uma instân
cia externa de autoridade é internalizada pelo sujeito. "Regras deste tipo engen
dam um imaginário moral dicotómico e man1quelsta, com noções claras de certo 
e errado associadas a definições razoavelmente nltidas de 'desvio"' (p. 25). Já na 
regra de segundo grau, os limites entre "certo" e "errado" não são fixos e claros. 
"Regras deste tipo engendram um imaginário moral com mais espaço para nego
ciação, variação e, dentro de certos limites, relativização do desvio" (p. 26}. Na 
"modemízação reativa" predominaria, para Figueira, um terceiro tipo de regra: a 
regra de primeiro grau com conteúdo modernizado. O mecanismo, portanto, per
manece arcaico; a modernização ocorre em reação ao antigo. Para o autor, a 
"verdadeira modernização" implica a adoção de regras de segundo grau, basea
das no mecanismo da "opção". 

Um exemplo de "modernização reativa" é encontrado no artigo de Maria 
Isabel Mendes de Almeida ("A Nova Maternidade") quando pesquisa o fenómeno 
da maternidade "alternativa". Na "nova" maternidade, a mulher tende a se afastar 
da sua famllia de origem e a valorizar a participação do marido no período de 
gravidez e parto, buscando na rede de profissionais de psicologia, homeopatia e 
trabalho de corpo, fontes de autoridade. Segundo Maria Isabel, a maternidade "al
ternativa" é uma resposta reativa ao modelo tradicional de gravidez, já que de
pende da produção de uma série de mecanismos que forneçam a ilusão de uma 
opção individual e única. A ambigüidade da modernização é vivida também por 
pais na escolha de uma escola para seus filhos, como indicado no artigo de Ana 
Maria Nicolaci-da-Costa ("Família e Pedagogia"). Frente às distintas propostas de 
pedagogia, pais se mostram indecisos no momento de optar: escolas experimen
tais que priorizam características individuais da criança ou escolas tradicionais 
que valorizam a transmissão de conhecimentos tout court. O conflito de pais 
quanto à educação de seus filhos é reflexo da singularidade do processo de mo
dernização da sociedade brasileira. O peso de formas tradicionais de organização 
familiar é observado em projetas que buscam romper com o modelo clássico de 
famllia (pai, mãe, filhos), como revela a condição da mãe solteira em camadas 
médias urbanas, explorada no artigo de Tania Dauster ("A invenção do Amor"). A 
procura de ruptura com o ideal de familia pode ainda ser captada no comporta
mento da juventude. Fernando Moura, em "Onde estão os rebeldes?", discute a 
"rebeldia" da juventude através de um estudo do grafitti e sublinha a sua positivi
dade, enquanto um movimento "criativo" de· interferência na ordem social. 
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O artigo de Maria José Carneiro ("A Desagradável Famllia de Nelson Ro
drigues") mostra que o teatro de Nelson Rodrigues, já nos anos 50, sugeria a fra
gilização das visões de mundo tradicionais produzindo o enfraquecimento da fa
mília como agente de controle e normalização. Mas, se o rompimento com o an
Jigo ideal "hierárquico" de organização familiar não ocorreu, ele tende a ser per
cebido como falido e ultrapassado. Na transformação da dinâmica das relações 
familiares dirigida a novos valores e comportamentos, a difusão das psicologias e 
da psicanálise tem sido determinante, como é lembrado por SéNulo Figueira. A 
relação entre disseminação de conhecimentos psicológicos e a modernização dos 
valores e comportamentos no universo fami liar é invocada pelo artigo de Tania 
Coelho dos Santos ("De Dona Letfcia a Carmem da Silva: as revistas femininas e 
a modificação do comportamento da mulher") no estudo que empreende sobre 
revistas femininas. Da leitura de uma coluna da revista Cláudia, intitulada "A arte 
de ser mulher", o artigo mostra a passagem de uma consultora leiga (Ana Letrcia) 
para uma psicanalista (Carmem Silva), que não mais se coloca como conselheira 
de suas leitoras, mas "problematiza" suas queixas. 

Uma nova família? tem, ainda, o mérito de possibilitar que conceitos e 
conhecimentos oriundos das ciências sociais e da psicanálise sejam de fáci l leitu
ra pelo público não especializado. 

Margareth de Almeida Gonçalves - Historiadora 
Pesquisadora do Centro de Estudos Sociais Aplicados (Cesap) 

do Conjunto Universitário Cândido Mendes 
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Amo Vogel; Marco Antonio da Silva Mello; José Flávio Pessoa de Barros 
THE MONEY OF THE ORIXÁS 

The aulhors describe lhe demand for religious items in lhe Madureira Market (Rio 
de Janeiro) to show the double purpose of money in lhe candomblé religion. As 
currency, it is used to purchase lhe items thal can "settle" and "feed" the orixás, 
and also (when included in the ritual) to pay for the services and protection of 
certain orixás (deities). As antique coins (that are supposed to posses axé, since 
lhey have passed lhrough many hands), lhe money is deposited on the "settling" 
of orixá as a pledge; it attracts lhe continuity of exchange and ensures that the 
channel of "grace" - lhe axé - be kept open, to bind the orixás to them. 

The authors explain lhe deep meaning of lhese cults in which money plays a part. 
To give something to eal is to build up someones identity, in this case, lhe 
god's, giving him a palpable dimension, embodying him. This idenlificalion is 
made through the likes and necessities thal characterize the god, delermining lhe 
choice of colors, aromas, subslances, images, types and species corresponding to 
him - everything becoming a palpable cryslalizalion of the categories of a cultural 
metaphysics, lhal of Candomblé. 

Once the god has been fed, the axé, lhe dynamic torce ot lhe orixás and their 
power of realization, begins to circulate through objects, planls, living beings, food 
and coins. 
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ln Candomblé, the authors conclude, money does not substitute nor displace 
religion, but is first ruled by it. 

Michael Taussig 
THE BAPTISM OF MONEY ANO THE SECRET OF CAPITAL 

The belief in the "baptism of money" in the southern Cauca Valey, such as the 
"contract with the devil" among the wage eamers of the sugar plantations, 
emerges in the ambiguous context from the capitalist production mode's 
penetration of a traditional Catholic agricultura! society, and also in the sphere of 
a slum economy among the recently urbanized peasant immigrants. 

ln these circles, the economic practices still widely transmit the traditional concept 
of use-value; money from selling is used or 'y for buying and not exactly to earn 
more money (as in the barter-value or capitalist economy). However, the people 
are witness to the multiplication of money in growing capitalism. 

The autor suggests that the above mentioned beliefs correspond to the problem of 
how to explain, under these conditions, the transformation of money, which is 
naturally "sterile", into capital which reproduces itself (like animais or plants that 
are " fertile"). 

This explanation will have to be integrated into the still existing concept of 
use-value as well as into that related to "organic philosophy of internal 
relationships", similar to the totalizing dialectic philosophy, and opposite to the 
analytical reductive method of Western science. 

Thus, in the local concept, "sterile" money could only be transformed into "fertile" 
money with the help of the supernatural, and the only way to do this (baptise 
money) is illegal and against the customs of the culture, unnatural, immoral (just 
as the "contract with the devil"). The author writes how, through similar reasoning, 
mental exercises can be done to reach this conclusion. They are "inversions of 
analogous structures" and "relationship transformations" that, however, keep intact 
the ethics and thought process specific to the concept of use-value. 

José Jorge de Carvalho 
THE POWER OF NOSTALGIA. THE CONCEPT OF HISTORICAL TIME OF THE 
TRADITIONAL AFRQ-BRAZILIAN CUL TS. 

The work is based on a history of the shango cults of Recife as told by cult 
members. ln spite of being comprehensive, their chronology of events does not 
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take into account the period of slavery in Brazil, and this silence, taken by the 
author as highly meaningful, is interpreted on the basis of the system of belief in 
the orixás (deities}. 

Cult life is permeated by a sensation of loss ot the African collective memory and 
the attempt to recover the cult's golden age triggers off a complex process of 
changes and readaptations in lhe politicai and ritual spheres. Behind this 
dynamics of change lies a fairly uníque conception of historical time, according to 
which a travei to Africa would enable members to recapture, in the future, the 
sarne religious tradition which existed before slavery times. Finally, some 
comparisons are established between this particular vision of history and 
messianic movements, Guarani "prophetism" and the historical experience of the 
Saramaccas of Suriname. 

André Droogers 
MINIMAL BRAZILIAN RELIGIOSITY 

ln this article it is suggested that there exists a type of religiosity in Brazil, 
different from official and popular religion, and also distinguished from civil 
rel igion, which might be called "minimal religiosity". This type of religiosity is 
hardly institutionalized, has no clergy and almost no rituais. As is the case with 
language, it is very much present, but íts users rarely observe it consciously and 
seldom think about it. lts spokesmen are laymen who belong professionally to 
such secular sectors of society as politics, entertainment, sports, journalism and 
publicity. Minimal religiosity reflects a basic religious altitude which may be 
complemented by one or more of lhe particular Brazilian religions. God has a 
central place in it. Another notorious element in minimal religiosity is the concept 
of faith. The syrhbolic structure of minimal religiosity reflects the social levei of 
society as a whole and reinforces that levei, playing an ideological, mediating 
and unifying role, concealing conflict and opposed interests. 

Octavio Paz 
EVIL GOLO 

ln this small text, taken from his book Conjunções e disjunções (Conjunctions and 
Disjunctions), Octavio Paz depicts the passage of lhe closed economy, made up 
of things, to the open economy, made up of signs, as beihg related to the 
transformation of the symbolic uses and meaning of gold and excrement. During 
the Protestant Reformation, excrement was condemned as a sign of the devil 
which immediately caused the capitalist sublimation to convert gold - thing - into 
bank notes and shares - signs. For the author, therefore, these transformations 
constitute the "secret history of modern society". 
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Angela de Castro Gomes 
SILENCE ANO PRAYER: STATE, CHURCH ANO WORKING CLASS AFTER 
1934 

Soon after 1930, the at1empt to subordinate the unions to the State through the 
first union-creating law inspired on collectivism unleashed various reactions in the 
worker's movement. There were unions that welcomed the new law, but there 
were others- still under the control of independent left-wing le.aders - that 
resisted it. However, the increasing difficulties in maintaining a stable, active 
union movement outside the official structure, and the growing repression from 
the Ministry of Labor, lndustry and Trade- especially alter 1935 - weakened the 
union movement's efforts for independence and destroyed its leaders, silencing 
the workers' movement. 

lt is during this period, from 1935 to 1942, when Waldemar Falcão is Labour 
Minister, that the Church has its great chance to launch a project for organizing 
the workers through Catholic Workers' Circles. Now that the free unions are 
silenced and the anti-Communist campaign in full force, the militant Catholic 
movement, led by Cardinal Leme, goes ahead towards one of its main objectives. 
The precedents of the Circles movement, and also the context in which it 
developed and declined, are the main themes of this article. 
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