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-APRESENTAÇAO 

1985 foi um ano muito movimentado no 
Brasil. Passamos por eleições, indiretas e 
diretas, por uma morte presidencial de 
grande repercussão, pela punição de 
Leonardo Boff- também marcante e 
mobilizadora de diversos segmentos da 
sociedade -, por uma tímida reforma 
agrária, por Sarney, por Jânio Quadros, 
pelo crescimento do PT e do PDT, por 
uma continuada inflação, pelo 
revigoramento do mercado editorial 
brasileiro, depois de vinte anos de parcas 
vendas, por um Festival de Cinema, TV e 
Vídeo no Rio etc. etc. etc. 

Alguns desses acontecimentos estiveram 
presentes nas páginas de Comunicações. 
O n9 13, primeiro do ano, trouxe um 
debate sobre um estranho e instigante 
best-seller "medieval" : O nome da rosa, 
de Umberto Eco. A edição seguinte foi 
dedicada às manifestações de religiosidade 
que marcaram o período da doença , 
morte e sepultamento de Tancredo Neves. 
Uma entrevista de Ralph Della Cava sobre 
a Teologia da Libertação- outro assunto 
importante desses tempos -também fez 
parte do número. 

Em julho , Comunicações solidarizou-se 
com os irmãos Boff , inaugurou uma seção 
de utilidade para os estudiosos da religião 
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(Publicações Recentes). e apresentou, 
num texto de Rubem César Fernandes, 
questões relativas à origem e ao 
funcionamento das organizações não
governamentais (as ONGs) -entre as 
quais se inclui o ISE R. 

Publicamos ein outubro uma edição 
especial, na realidade -um pequeno livro, 
sobre um tema ainda quase virgem na 
literatura brasileira : O negro evangélico. 

O n9 16, coordenado por Patdcia 
Monte-Mór, procurou mostrar o espaço 
que a religião ocupa nas imagens de cada 
dia - o cinema, a TV e o vídeo -,através 
de entrevistas - Dias Gomes, Zelito Viana 
e Sílvio Da-Rin - e.artigos. Um texto de 
Claudius Ceccon apresentou o projeto 
!SER-Vídeo, que começa a funcionar em 
1986. 

Fechamos agora o ano com este número. 
Nele, um assunto delicado (ou brutal) é 
abordado: a AIOS. A visada e a 
participação da imprensa, da ciência e da 
religião, no processo que alguns chamam 
"o mito da doença", está presente nas 
nossas páginas graças ao trabalho de 
coordenação de Claudia Moraes. Além 
disso, e entre outros artigos, Pedro A. 
Ribeiro de Oliveira fala de suas 



impressões de Cuba, onde participou de 
um seminário sobre Igreja na América 
Latina. 

Vale lembrar ainda que as Comunicações 
passaram a ter um tratamento gráfico 
mais atual, uma distribuição ampl iada e 
uma agilização que se faz necessária para 
um veículo deste tipo. O número 
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crescente de contribuições é uma resposta 
posit iva a estas transformações. 
Esperamos continuar, em 1986, o 
saudável pique deste ano, sempre 
balizados pelo que podemos chamar o 
"sintoma" do ISE R: a religião e suas 
ligações com o social, abordadas por 
diferentes· discursos, sem que suas 
divergências sejam escondidas. 



Um vírus só não faz doença 

CLAUDIA MORAES 
Mestranda em Antropologia - Museu Nacional 

Introdução 

É bastan te fácil, quando se trata da 
AIOS, rememorar as pestes medievais ou 
os judeus acusados de serem responsáveis 
pela degeneração racia l e pela propagação 
da sífilis na Alemanha Nazista, 
colocando-se em foco a maneira como a 
doença pode ser politicamente apropriada 
e usada contra grupos minoritários, 
marginaliz ados, e a favor da dominação 
capitalista etc. etc. Mu ito também já se 
tem dito do papel histórico do discurso 
médico como moralizador das " classes 
perigosas" (isto é, as classes trabalhadoras 
urbanas), disciplinando-as para o 
capitalismo e controlando-as através das 
metáforas da doença e da patologia. 
Também é fácil, por exemplo, demonstrar 
como o discurso higienista de fins do 
século XIX se constituí em prática 
disciplinar . Porém, ao tentarmos 
acompanhar um pouco a questão da 
AI OS que se coloca entre nós comb um 
problema médico, atual , o caminho para 
úma possível análise f ica bastante mais 
acidentado. Duas razões em particular vão 
dificultar o nosso trabalho. 

Primeiramente, ao acompanharmos uma 
discussão que nos é contemporânea, 
torna-se bem mai s cla ro que o processo 
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StRG/0 CARRARA 
Institu to de Medicina Social da UE RJ 

histórico não é fruto de uma única e 
obscura razão ou intencionalidade. Seria 
simplista reduzir o que diz respeito à 
AIOS a uma contra-revolução sexual, por 
exemplo. Na verdade, os discursos e 
práticas em relação a esta nova e já tão 
famosa "doença" são produzidos em 
diferentes instâncias, atendendo aos mais 
diferentes interesses, indo desde os 
laboratórios dos "grandes cientistas" 
até os offices das organizações gays 
americanas, passando, é claro, pelas 
páginas dos jornais, pelos sermões de 
religiosos e pela pena dos sociólogos e 
antropólogos. Vemos ser armado em 
torno do " mal" um campo de relações 
politicas determinadas, no qual vários 
grupos se esforçam por impor suas 
opiniões e seus interesses. Enquanto tal 
campo se mantém aberto, qualquer 
tomada de posição não acarreta nem 
conseqüências necessárias nem 
previsíveis. O que acontecerá será um 
resultado possfvel entre outros. Devemos 
ter consciência, ao tentarmos abordar 
esta questão, de estarmos nós mesmos 
fazendo parte deste jogo ainda aberto e 
correndo os riscos que isso implica. 

A segunda dificuldade é o fato de o que 
está acontecendo nos dizer respeito 
diretamente. Somos contemporâneos da 



AIOS e do discurso médico que a delineia 
enquanto "ameaça geral". Queremos 
dizer com isso que, quando tratamos 
analiticamente de idéias e teorias médicas 
que floresceram há alg..~m tempo (como a 
eugenia, com suas predições de 
degeneração ou loucura causadas pelo 
alcoolismo, casamentos inter·raciais e 
outras mésaliances). a análise pode fruir 
e revelar o caráter ideológico dos 
pressupostos desses discursos, talvez (ou 
principalmente) porque eles já cafram em 
descrédito no mundo cientffico. Porém, a 
crença em vfrus, bactérias, linfócitos, 
anticorpos está presente em nós a ponto 
de não a considerarmos uma crença, mas 
uma descrição precisa do real. Em vários 
momentos, ao questionarmos as idéias 
médicas sobre a AIOS, trnhamos a 
impressão de profanar um universo 
sagrado. Contestando suas regras, parecia 
que corrfamos o risco de ver desabar 
sobre nossas cabeças a maldição de 
contrair a doença. Não é fácil olhar 
criticamente um discurso que aponta a 
"salvação" para uma "ameaça mortal". 
Ficamos divididos entre criticá-lo ou nos 
proteger sob suas asas, adotando os 
procedimentos que prescreve. 

Devido a estas dificuldades, não é possfvel 
separar os acontecimentos em verdadeiros 
e imaginários, não é possfvel dar a "razão 
oculta por trás do processo". pois esta 
seria uma razão entre várias, e destacá-la 
seria já uma tomada de posição e não uma 
análise imparcial. Não é poss(vel, 
tampouco, avaliar a verdadeira dimensão 
dos fatos. O futuro nos dirá se o dragão 
que combatemos é um tigre de papel. O 
que podemos, então, é ver alguns aspectos 
do modo como a AIOS "se faz", 
sobrevoando instáncias fundamentais para 
sua construção enquanto problema social, 
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como a medicina e os meios de 
comunicação de massa, em especial a 
imprensa escrita. Embora sejam múltiplas 
e contraditórias as idéias que se 
apresentam sobre a AI OS nestes nfveis, 
vamos constatar que o processo de 
construção social da doença deixa de 
qualquer. maneira um "resíduo" que vai 
formando, pouco a pouco, o que se 
poderia chamar de sua face vis(vel. 
Enquanto os conflitos e debates em 
andamento vão definindo atitudes, 
medidas, comportamentos, de outro lado 
temos uma constituição substantiva da 
doença, uma presença quase Hsica, que 
vai se impondo como que independente 
das teorias e opiniões. 1: como se neste 
turbilhão fluido as partfculas mais 
pesadas fossem baixando e se 
sedimentando, dando origem a fortes 
associações simbólicas que vão formando 
a imagem da doença propriamente dita. 

Neste artigo e no que se segue (" Um mal 
de folhetim") não se pretendeu uma 
análise em profundidade que exigiria 
conhecimentos específicos (desde uma 
epistemologia das ciências médicas até 
uma sociologia de imprensa) ; quisemos 

·antes apresentar uma panorâmica dos 
tópicos e problemas mais evidentes que 
aí se configuram. 

Visita aos modelos médicos 

A AIOS surgiu inicialmente enquan to 
fato médico. Se os mesmos fen ômenos 
que foram isolados e agrupados nessa 
síndrome houvessem ocorrido em uma ou 
outra época ou fossem enfren tados por 
ou tras formas cu ltura is de inte rvenção 
terapêutica, eles poderiam ter pass:Jdo 
despercebidos, ou então seriam 
interpretados de forma difere nte, 



ganhando outra signi ficação e outro t ipo 
(se algum) de significação social. 

Para que um a sé rie de fenômenos 
perceb idos enquan to perturbações de um 
"estad o normal de saúde" venham a 
constituir o que entendemos por doença, 
é preciso que tais fa tos sejam agrupados 
em um modelo que determina quais as 
"per turbações" relevan tes, a re lação que 
mantêm entre si, o que as causa (quem ou 
o que é responsável por e las) e de que 
modo essa causa atua. É a partir dessa 
ordenação de acontecimentos até então 
desconexos que a instância ordenadora 
poderá interferir no sentido de acabar 
com as perturbações e restabelecer uma 
situação de equil fbrio. Note·se que 
equilíbrio e perturbação são estados 
definidos pelo modelo que 
simultaneamente estabelece os p roblemas 
e o caminho para re solvê-los. 

Este processo está longe de ser um 
privilégio da medicina oficial. 
Considerando o campo da saúde, é 
também o que fazem todas as práticas 
terapêuticas alternativas a ela, sejam as 
I igadas à religião, sejam as que aspiram a 
um status científico, como a acupu ntura 
e a homeopatia. Na medicina dita oficial, 
mais que em qualquer outro sistema de 
compreensão da d oença, há uma 
tendência em ign orar esse processo de 
constitu ição do real através dos modelos 
que se torn<1m como que uma voz 
emanada diretamente da realidade dos 
fa tos sem intervenção de pressupostos de 
qu alquer tipo. 

Nas páginas que se seguem, gostadamos 
d e chamar atenção para esse lado da 
medicina enquanto construção, 
abordando alguns aspectos dos modelos 
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que vêm send o elaborados para dar conta 
da AIDS. 

O artigo de David Black, "The Plague 
Years", do jornal Rolling Stones (25/4/ 
85) , é uma das raras reportagens que se 
p reocupam em devassar os bastidores da 
cena pública onde aparece a AIOS. 
Entrevista, para tanto, médicos 
envolvidos na pesquisa da doença e 
I fderes de organizações gays que se 
dedicam ao amparo dos doentes, a 
campanhas de prevenção e a batalhas 
cívico-jurídicas contra a discriminação 
e o preconceito. Aponta ele que, desde 
longa data, no estudo das doenças 
infecciosas, trava-se na medicina um 
confronto entre as teorias que enfatizam 
a ação de um fator único, um agente 
etiológico provocador da doença, e outras 
que preferem ressaltar a importância de 
uma conjugação de fatores, de um meio 
sem o qual esse agente seria inoperante. 
Tal debate ocorreu, por exemplo, no caso 
da tuberculose. Enquanto uns se 
dedicavam a identificar o agente 
causador e um modo eficaz de 
combatê·lo, toda uma outra corrente 
pensava em termos de um ambiente 
que propiciava a doença. Os sanatórios 
representaram ar uma tentativa de criar 
artifici almente um meio salutar, freando 
o avanço e conduzindo ã regressão da 
doença: cl ima escolhido cuidadosamente, 
alimentação farta, repouso, horários 
regrados etc. Com os progressos da 
microscopia e o desenvolvimento da 
vi rologia e infectologia, as teorias que 
enfatizam o agente etiológico na gênese 
dasdoenças(chamadasaquide 
unifatoriais) têm adquirido cada vez 
maior destaque. Curar uma doença hoje 
em dia é antes de tudo identificar seu 
agente causador e combatê-lo por meio de 



medicamentos. Na tuberculose a cura 
sanatorial caiu em desuso, suplantada 
pelo tratamento por antibióticos que 
ataca o bacilo de Koch. As teorias que 
enfatizam o meio (que chamaremos de 
teori as multifatoriais) ainda estão 
bastante presentes, por exemplo, no 
estudo do câncer e das doenças cardíacas. 
Com a AI OS, o debate entre ·teorias uni e 
multifatoriais também ocorreu. No 
perlodo entre o seu aparecimento 
enquanto síndrome e a identificação de 
um vírus causador, houve entre ambas as 
vertentes um certo equilíbrio. Depois da 
"descoberta", a balança pendeu 
acentuadamente para o lado da 
unifatorialidade, que, através de um 
com plicado jogo político - que s6 
poderemos aqui desenhar em largos 
traços-, acabou por se generalizar. No 
Brasil, a imprensa irá basicamente 
publicar as idéias de pesquisadores e 
médicos que enfatizam o vírus. Olhemos 
rapidame11te cada uma dessas teorias e 
suas conseqüências. 

Ao se debruçarem sobre a AIOS, os 
defe nsores da multifatorialidade 
investigaram o que poderia haver na 
históri a das pessoas atingidas que as 
"predispusessem" à doença. Esta foi por 
eles relacionada a um certo estilo de vida, 
mais precisamente a um gay-fife-style. 
Gay não qualificava apenas uma certa 
preferência sexual; denotava todo um 
conjunto de comportamentos e 
atividades. Entre elas: freqüência a 
saunas, viagens ao Haiti , um número 
"alto" de relações sexuais, prática do 
sexo anal, alta rotatividade de parceiros 
sexuais, relações anônimas, uso de 
substãncias excitantes nas relações 
sexuais, como os poppers, sendo que o 
fato mais enfatizado era um passado 
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individual de repetidas doenças 
in fecciosas. "O problema", dizia o dr. 
Sonnabend, um dos defensores da 
multifatorialidade, "não é como adoecer 
num ambiente como este, é como 
permanecer saudável". O que os médicos 
ponderavam é que o estilo de vida que 
levavam as. pessoas atingidas já ~ra em si 
debilitante, colocando em foco o papel de 
cada um dos fatores acima descr itos 
enquanto imunodepressores do organismo 
humano. 

Também a vida levada pelos haitianos 
seria debilitadora: a pobreza levaria ã 
subnutrição e ao enfraquecimento do 
organismo. Fala-se muito em 
promiscuidade, neste caso não s6 
relacionada exclusivamente ao sexo, mas 
significando também condições sanitárias 
precárias, falta de hábitos higiênicos, 
muitas pessoas vivendo apertadas sob o 
mesmo teto etc. Igualmente, no caso dos 
hemofílicos, o tratamento com 
hemoderivados a que devem se submeter 
periodicamente traria consigo corpos 
estranhos cujo combate continuado 
acabaria enfraquecendo o sistema 
imunológico. Assim, os indivíduos ou 
grupos que adoecem não o fazem apenas 
por terem tido mais chances de entrar em 
contato com um provável agente causador 
da doença, e sim por estarem 
qualitativamente predispostos a ela, que 
viria apenas coroar desequilíbrios na 
saúde já ex is tentes. 
Além de se colocar, como já dissemos, em 
uma área de indagações médicas 
considerada hoje em dia de cientificidade 
duvidosa, desde o início a aceitação de tal 
modelo encontrou a resistência de 
diversos setores que se envolviam com a 
questão. Nos EUA, era impopular entre 
!!.S organizações gays, que viam nele uma 



intromissão em seu estilo de vida, 
config..~ rado como direi to adquirido 
através de um longo processo de lutas 
polfticas. O modelo mu lti foi lido assim 
como moralizador (é a vida que você leva 
que faz adoecer), norm atizador e 
intervencionista ("h omossexuais, 
higienizem-se, evitem as saunas, com ou 
sem a AIDS a promiscuidade acaba com a 
saúde"). O fato de colocar em foco a 
miséria e a pobreza, como no caso dos 
haitianos, não o tornou exatamente 
simpático às autoridades polfticas. 
Também para algumas autoridades 
médicas ele trazia problemas: a 
multifatorial idade abre o campo para 
fatos que escapam ao controle direto da 
medicina ou são a ela periféricos, tais 
como a exploração econômica ou a 
degradação da qualidade de vida em geral. 
A solução para o problema não seria 
estritamente médica, mas passaria 
necessariamente pelos meandros da 
política e da moral. 

É claro que, ao caracteriz ar o " meio 
ambiente" propício à doença, este 
modelo acabava por agregar mu itos 
estereótipos, preconce itos e hipóteses 
sobre o que seria o comportamento 
sexual dos homossexu ais ou a miséria 
prom fscua dos haitianos, elevando tud o 
isso ao esta tu to da realidade objetiva. 

Entretanto, a teoria da multifatoria lidade 
tem um mérito: ela relativiza o peri.go do 
contágio, pois a saúde ou a doença não 
são recebidas como di retamente 
determinadas pe lo contato com um vírus, 
mas sim por uma série de fatores que 
predisporiam a uma ou a outra. O alarme 
fica assim circunscrito, tornando menos 
im periosas as medidas de contenção da 
doença, que já seria contida pelas próprias 
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particularidades das condições de vida e 
saúde dos indivíduos. 

Se as teorias multifatoriais são uma 
conversa entre médicos e doentes, na 
unifatorialidade o diálogo é 
predominantemente entre os médicos e o 
agente causador da doença. Enquanto os 
multi esquadrinhavam saunas e refletiam 
sobre a miséria no Haiti, os uni, em seus 
laboratórios anti·sépticos, debruçavam-se 
sobre seus microscópios eletrônicos numa 
espécie de "gincana laboratorial". Esta 
culminou na identificação do provável 

· vírus causador da doença por cientistas 
franceses (que o chamaram de LAV) e 
americanos (que o batizaram de HT L V 
III). A "chave do flagelo" (maneira como 
o vírus foi apresentado pela imprensa em 
1984) não acabou, como sabemos, com 
os problemas, mas torno1,1 a doença mais 
clara e visível. O víru·s pôde ser nomeado, 
isolado e fotografado, e assim, 
momentaneamente, a situação pareceu 
estar sob controle, e através da descoberta 
consagrou-se esta linha de investigação, 
que passou a ganhar maior destaque 
público e levar a parte do leão nas verbas 
destinadas à pesquisa, principalmente nos 
EUA. 

Pelo ângulo da unifatorialidade, ou se tem 
o vírus ou não. As práticas sexuais e 
transfusões de sangue são encaradas como 
meios mecânicos de transmissão. Não se 
particularizam as relações sexuais - ou 
seja, homo ou hetero, todas têm chances 
equivalentes de contrair o vírus - nem se 
qualificam possíveis vítimas - ou seja, 
todos estão igualmente expostos à 
doença, quaisquer que sejam suas 
condições prévias de saúde. Como se 
explicaria então a maior incidência da 
doença em alguns grupos sociais? 



Unicamente por uma maior probabilidade 
estatfstica. Entre hemofflicos e viciados 
em drogas injetáveis, a constante troca de 
substâncias sangüfneas daria conta do 
recado. No caso do grupo mais atingido, 
os "homossexuais", considerou-se que o 
fato do vfrus ter se introduzido em uma 
comunidade bastante fechada quanto aos 
parceiros sexuais explicaria por que o 
maior número de vftimas se fez 
inicialmente nesse grupo. Por outro lado, 
o elevado número de parceiros e sua 
grande rotatividade (tidos como hábitos 
sexuais caracterfsticos desta 
"comunidade") atuariam como efeito 
multiplicador do risco, dando conta da 
rápida propagação da doença. A prática 
do sexo anal, considerada traumática, 
permitiria o contato direto do esperma 
com o sangue ou a troca sangüfnea 
facilitando ainda mais o contágio. Note-se 
que os mesmos elementos que a 
multifatorialidade alocava como 
imunodepressores vão ser alocados aqui 
como transmissores. 

Se a exposição ao v frus é o que determina 
imediatamente a doença, o contágio 
transforma-se em conexão matemática. 
De um lado, tal visão parece menos 
discriminatória e mais democrática : não 
importa quem você é. Além disso, com a 
ênfase no v frus, a doença passa a ser 
encarada como um ataque sofrido pela 
sociedade por algo que lhe é exterior. Tais 
razões tornaram a unifatorialidade 
simpática tanto a autoridades quanto a 
grupos afetados. Não se trata aqui em tese 
de mudar comportamentos sociais, impor 
uma nova moral sexual. O problema é 
combater um inimigo comum. 

A vacina ou o tratamento definitivo 
seriam o acabamento final desse modelo. 

Dando-lhe todo sentido, livraria a 
sociedade de uma "grande ameaça" e 
também de discussões e tensões socia is 
indesejáveis. O caráter democratizante do 
modelo somente se realizaria plenamente 
se ã descoberta do vfrus seguisse 
imediatamente o desenvolvimento de um 
meio eficaz de combatê-lo. Porém isso 
não aconteceu no caso da AIOS, gerando 
um impasse cujas conseqüências passamos 
a abordar. 

A un ifatorialidade, ao democratizar o 
risco da doença, democratizou também o 
pânico. O perigo se multiplicou e assumiu 
proporções muito maiores. Todos estão 
vulneráveis, e onde quer que se encontre 
o vírus (lágrimas, saliva etc.) se encontra 
também o perigo do contágio. Temos um 
inimigo mas não os meios para derrotá-lo; 
sabemos como se espalha, mas os recursos 
para conter seus avanços são limitados, 
reduzindo-se apenas a medidas 
preventivas. E assim as ameaças 
intervencionistas que parecia terem sido 
evitadas com a recusa das teorias 
multifatoriais voltam agora com força 
total: impõe-se a necessidade de um 
controle geral, agora o único possfvel. 

· Parte-se para um mapeamento de onde o 
vfrus se encontra na sociedade através de 
estudos estatfsticos e aplicações de testes 
que, localizando a sua presença, 
possibilitaria o controle da contaminação 
através de transfusões de sangue ou 
consumo de hemoderivados, 
eliminando-se as amostras infectadas. 
Infelizmente, para alguns, o que é 
possfvel no caso do sangue não pode tão 
facilmente ser reproduzido com as 
pessoas, controlando outras formas de 
contaminação, como por exemplo a via 
sexl!_al. A medicina pode fiscalizar 

10 



di retamente o sangue através de técnicas 
laboratoriai s; já quanto ao sexo, ela pode 
apenas "aconselhar" para que cada um 
exerça sobre si mesmo esta fiscalização. 
Parte-se então para uma educação dos 
gru pos primeiramente atingidos para que 
ev item os riscos individuais e não 
con taminem o resto da sociedade. Na 
ve rdade, a partir da democratização do 
con tágio, ta is grupos at ingidos e 
ameaçados se tornaram muito mais 
ameaçadores. 

t sobre este modelo, queira ou não a 
medicina, que irão se justificar aos olhos 
de muitos medidas ext remas. Medidas que 
vão desde a adoção compu I só ria do teste 
para que se localizem os possíveis 
transmissores do vfrus até a montagem de 
uma rede de separação e confinamento, e 
que culminam com propostas de 
el iminação não só de portadores como 
daqueles mais propensos à doença. Um 
jornal da grande imprensa baiana chegou 
a advogar a eliminação de todos os 
" homossexuais" para a contenção do 
avanço da AIOS, citando como exemplo 
o abate de porcos realizado para erradicar 
a pes te su fna. Também não são raras as 
cartas de leitores tão "bem informados" 
por revistas como Isto é e Veja que 
propõem coisas semelhantes. 
Além disso, a discriminação entre 
prováve is portadores e não-portadores do 
v írus passou a afetar toda espécie de 
prá ticas soc iais, transcendendo muito o 
dom fnio do sexual. Bombeiros recusam-se 
a realizar respiração boca·a·boca, 
dent istas passam a se esconder atrás de 
luvas e máscaras, administram-se os beijos 
de Hollywood através de especificações 
contratuais, equipes de TV recusam-se a 
t ransm itir as imagens de suspeitos, 
~J:> andonando os estúdios, a melhor defesa 
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da mulher torna-se um estojo de manicure 
pessoal, os cabeleireiros se preocupam em 
ex ibir publicamente testes negativos, o 
Exército vasculha bares e boates atrás de 
seus membros "desgarrados" etc. etc. 

Ainda que superficialmente, pudemos ver 
(e isso foi mais fácil por tratarmos de um 
processo recente) a plurivocidade daquilo 
que chamamos grosseiramente de 
medicina e de discurso médico, e a 
maneira pela qual estão em jogo, mesmo 
se tratando da configuração geral da 
doença, vários modelos do que seja a 
realidade da AIOS. Se esses modelos 
ligam e ordenam idéias que querem 
refletir com exatidão alguns aspectos da 
sociedade, comportamentos e hábitos 
soci ais, eles também colocam em jogo 
alguns ideais, fazendo com que 
recorramos ao que pod.emos chamar de 
imaginário social. 

É ao que parece o caso do sexo anal. 
Transformado em prática diferenciadora 
e exclusiva dos homossexuais, sua prática 
é vista como fonte dos mais nefandos 
efeitos. É apresentada como debilitante, 
pois a presença constante de um antfgeno 
(esperma) provocaria o desgaste 
progressivo do sistema imunológico; mas 
também se afirma que é devido 
justamente ao fato de se concentrar no 
reto uma grande quantidade de células do 
sistema imunológico encarregadas de 
proteger o organismo de seus próprios 
dejetos o que tornaria o sexo anal 
propício à contaminação pelo v frus. 
Excessivamente protegido ou, ao 
contrário, excessivamente desprotegido, 
o sexo anal parece ser o locus ideal para a 
transmissão da doença. 

Nunca pareceu ter sido muita a distancia 



que separa o moralmente reprovável do 
higienicamente desaconselhável; eis 
novamente o sexo anal configurado como 
uma prática contra a natureza. Dom 
Eugênio Sales (que afirma em um artigo 
no Jornal do Brasil ser a AI DS a resposta 
da natureza ultrajada à 
homossexualidade) tem ar a 
"comprovação" de que, mais uma vez, a 
Bfblia tinha razão (como cita um leitor de 
Veja : "E, semelhante, também os varões, 
deixand o o uso natural da mulher, se 
inflamaram em sua sensualidade uns para 
com os outros, varão com varão, 
cometendo torpeza e recebendo em si 
mesmos a recompensa que convinha ao 
seu erro." Romanos, I, 27.) A medicina 
não faria senão caminhar pelos "mistérios 
revelados", esclarecendo-os pelo 
conhecimento da verdade objetiva, 
tornando-os mais palatáveis ao nosso 
gosto positivista. O que explicaria mais 
esse outro milagre da fé? Não estariam 
por trás das hipóteses médicas e das 
explicações religiosas alguns ideais 
pertencentes a um mesmo imaginário 
social que já prefiguravam a sodomia 
como prática contra a natureza? 
Tendemos a pensar que sim. Veremos que 
tanto na raiz dos pressupostos cientfficos 
como na do pânico leigo estão elementos 
comuns, como por exemplo noções de 
perigo, contaminação e promiscuidade, 
que nos remetem ao campo das 
associações simbólicas atualizadas pela 
discussão da AIOS. 

Aspectos do imaginário social 
em torno da AIOS 

Falamos, na introdução, que o simbólico 
seria uma espécie de resfduo mais pesado 
que vai se depositando ao longo do 
grocesso. Paradoxalmente, aquilo que se 

deposita é o que já estava ali 
anteriormente e que serviu de agente 
catalisador das relações e ligações que, ao 
se estabelecerem, dão corpo à doença. 
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O que o processo todo faz é experimentar 
novas ligações e oposições entre 
peças-chave do imaginário social. 

O mundo da doença sempre foi rico em 
simbolismo. Ele é tanto uma fonte de 
criação de metáforas (a AIOS usada como 
"linguagem" que expressa tensões 
políticas e fobias sociais) como também 
fartamente descrito por metáforas (a 
linguagem da guerra para descrever 
a penetração e alastramento dos vl'rus no 
sangue: eles invadem e tomam os 
linfócitos T-4, que fazem parte do 
exército das defesas do organismo- dou 
exemplo citando uma revista)_ ~ a carga 
simbólica, a felicidade das novas relações 
que estabelece, que faz o enredo da AI DS 
suscitar tanto interesse. 

Enquanto operação particularmente bem 
sucedida de conjugação de campos de 
significado, a AI DS supera as temáticas 
da sffilis e do câncer, ao mesmo tempo 
em que guarda com elas elementos 
çomuns : a ligação entre sexo, doo:mça e 
morte da sffilis, os termos do 
definhamento, do corpo invadido e 
tomado do câncer. ~ interessante notar 
que as doenças mais rendem enquanto 
metaforizantes e metaforizáveis quando 
ainda não se sabe tudo sobre elas, e elas 
aparecem então como um enigma: 
decifra-me ou devoro-te, constituindo um 
campo aberto de tabulação. Esta parte 
obscura é justamente a garantia de seu 
poder significante, algo assim como a 
categoria polinésia de mana, que, segundo 
Lévi-Strauss, tanto significa por não 
significar precisamente coisa alguma. A 



aura sagrada que envolve a palavra se 
ligava a este poder de sentido: não só 
"mana" pode designar muitas coisas 
como as coisas designadas por "mana" 
são aquelas ainda não inteiramente 
conhecidas, classificadas, as que ainda 
guardam em si algum mistério. O poder 
da AIOS se liga •·1tão tanto àquilo que 
ela evoca como também ao que deixa 
obscuro. O movimento de vai e vem das 
noticias dos jornais não se deve apenas 
ao desconhecimento puro e simples, e 
tampouco é um mero recurso para 
aumento de vendas das publicações: é o 
próprio processo de experimentação de 
possíveis associações simbólicas. Para isto, 
é tão importante saber que a AI DS é 
provocada por um vírus identificado e 
nomeado como não saber ao certo suas 
origens; perdidas na África Central -o 
coração das trevas. 

Quando a charada de uma doença é 
resolvida e se firma um modelo eficaz 
de compreensão e intervenção, como 
aconteceu com a tuberculose e a sífilis, 
o frenesi associativo se cristaliza em uma 
"solução final" . A doença, conquistada 
(embora longe de estar erradicada), perde 
o interesse. A tuberculose produziu 
metáforas por cerca de 100 anos; a AI DS 
prova ser uma doença da era espacial: em 
quatro anos já criou um vasto universo de 
associações significativas. Vejamos 
algumas das constelações deste universo. 

A AI DS aparece como metadoença: não 
!le trata, a nível do imaginário social, de 
uma doença definitiva, mas de várias em 
uma só. Os doutores dizem que ninguém 
morre propriamente de AI DS, já que a 
imunodeficiência em si não mata: a morte 
é causada por outras doenças que 
invadem o organismo, aproveitando sua 

falta de resistência. Ela é um coringa que 
vale por qualquer carta. Nela estão 
representadas as "doenças do peito", com 
sua tosse e falta de ar, através do Sarcoma 
de Kaposi e da lógica invasora do 
propício vírus causador, enquanto 
entidade "maligna"~ a sífilis, através da 
ligação entre a doença e o ato sexual; a 
peste, por sua presença no centro da 
polis, atacando velhos e moços, ricos e 
pobres, e sua interpretação como castigo 
divino; a lepra, pelo horror ao contágio 
que evoca e pelos movimentos de 

. segregação de doentes e suspeitos que 
suscita. Sem contar com os estados que 
evocam a idéia de doença, em geral: febre, 
emagrecimento, fraqueza. 
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Mesmo entre médicos, as idéias populares 
sobre contágio parecem muitas vezes 
emergir com mais força do que as 
informações de cunho científico que são 
exaustivamente veiculadas. Embora as 
campanhas repitam inúmeras vezes que a 
AI DS não "pega" em aperto de mão ou 
copo de bar, há um prazer mórbido de 
reportar a presença do v{rus na saliva, em 
lágrimas, em nota de dinheiro. As idéias 
de contágio sobre a AI DS distinguem 
entre o mundo público e o privado, 
apontam para o medo do contato 
anônimo das grandes cidades: quem 
bebeu neste copo, sentou neste banco, ou 
usou a tesourinha da manicure antes de 
mim? Há uma contaminação metonímica 
que faz com que o !!ledo da doença 
transforme-se no medo do doente ou 
suspeito e se espalhe por tudo aquilo que 
ele haveria tocado. Como no caso em 
Araguari, onde a piscina do Clube 
Pica·pau permanecia deserta, por ter o 
cabeleireiro A Ido Marques, suspeito de 
AI DS, nadado em suas águas. Estamos no 
mesmo mundo da magia por contato 



descnto por Frazer. O doente ou suspeito 
(e neste jogo do contágio a suspeita já é a 
doença, como o hemofrJico do Rio 
Grande do Sul e o cabeleireiro de 
Sertãozinho) não é só um mero veículo 
transmissor do "mal" (como são os 
ob)etos tocados por ele): é também um 
sujeito intencionalmente causador da 
doença. São fartas as histórias e boatos de 
inconformados, que ao saberem de 
possibilidade de estarem com AIOS, 
passam a manter contato sexual com o 
maior número possível de pessoas, na 
lógica do "eu vou, mas comigo vão 
muitos". Também no episódio de 
Araguari acusavam de cuspir nas frutas da 
feira para espalhar a doença. Muito, aliás , 
semelhante ao das empregadas 
aborrecidas com os patrões que cospem 
na sopa antes de servi-la, e também com a 
lenda de que se um leproso mordesse sete 
pessoas sãs, ele transmitiria a lepra a estas 
pessoas e ficaria curado. 

A "contaminação" do dinheiro pelo vírus 
da AIOS e outros vírus (curiosamente, a 
pesquisa que detectou a presença do vírus 
em notas de vários países do mundo, 
descobriu que o dólar é a única nota 
"pura") é outro episódio que revela o 
medo a tudo que é público, comum, 
anônimo, tido como impuro. E as 
medidas de evitação da AI DS visam 
justamente acabar com o anonimato e a 
mistura sem controle que ele provoca. 
Assim, a recomendação é evitar o sexo 
anônimo: conheça o seu parceiro. Se 
possfvel, no caso de transfusões, receba 
sangue de pessoas conhecidas. O modelo 
máximo de prevenção do contágio é o 
indivíduo isolado: ele não mantém 
relações sexuais, ou se mantém é com 
preservativos (evitando assim a mistura de 
fluidos). guarda seu próprio sangue 

estocado para autotransfusão, carrega seu 
copo para bares e festas, suas agulhas de 
acupuntura para o médico, e também sua 
própria tesourinha, se costuma fazer as 
unhas fora de casa. Se dentista, usa luvas 
de borracha, para não entrar em contato 
com o sangue e a saliva do cliente. O 
mov imÉmto de individualização -e 
isolamento é duplo: dos sãos por um lado, 
dos suspeitos ou doentes por outro. Estes 
são proibidos de entrar em aviões 
(Austrália), escolas, expulsos de empregos 
e até de prisões. Isolados literalmente nos 
hospitais, em quartos individuais, podem 
ser vistos através de uma janela de vidro. 
~ fartamente descr ito também o 
isolamento psicológ ico: sozinho na morte, 
condenado a guardar para si o segredo de 
sua doença, sob pena de sofrer rejeição 
ainda maior. 

O perigo do contágio aparece na 
impureza, na mistura do que deveria ficar 
separado: mistura de fluidos (sangue, 
esperma, saliva), mistura de raças (URSS). 
A mistura do eu com o outro (da qual a 
grande cidade é a cena prototfpica: todos 
igualados e homoge neizados na multidão 
anônima) é sempre perigosa. E a relação 

. sexual é o símbolo-chave desta união: 
dois tornados um só. Assim é que o sexo 
anônimo é o mais perigoso: duas (ou 
mais?) pessoas inteiramente distintas e 
desconhecidas que subitamente entram 
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em uma proximidade total. E naturalmente 
o sexo entre um casal monogâmico é o 
que apresenta menos riscos. Pois na 
verdade não se trata mais de duas pessoas, 
mas de uma entidade una : o casal, o par, 
o lar. Em termos gerais, s6 não há risco 
no contato com os iguais a você, que de 
certo modo são você mesmo, parte de 
você : ~ua fam(lia, seus amigos.* 



A problemática do contágio e isolamento 
da AIOS parece levantar um pesado clima 
social, uma preocupação com a 
vulnerabilidade a ataques externos, um 
fortalecimento de fronteiras entre grupos 
sociais, cada vez mais espessos e 
definidos. Susan Sontag, em seu livro 
A doença como metáfora, denuncia o uso 
de metáforas militares para a descrição de 
doenças (o câncer invade, domina o 
organismo, as defesas imunológicas 
contra-atacam ... ). No caso da AI OS, as 
metáforas militares não são apenas uma 
forma (in)conveniente de tratar a doença : 
exprimem também um certo clima no ar 
de fobias soc iais e nacionais. O processo 
de individualização/substantivação que a 
AI OS promove não permite meias-cores: 
é preciso estar de um lado ou de outro. 
Oividé-se a sociedade em blocos 
idealmente homogéneos: homossexuais de 
um lado, heterossexuais de outro; as 
pessoas sãs e as doentes (que englobam os 
suspeitos); o mundo entre capitalismo e 
comunismo (EUA versus URSS). ou 
Primeiro Mundo versus Terceiro Mundo 
(já que a lógica que parece reger a doença 
nos Estados Unidos e na Europa não é a 
mesma da África e Haiti) . Separa-se o 
mundo entre nós e os outros, sendo que 
os outros são desconhecidos. Os 
africanos, homossexuais, drogados são 
vistos como habitando ou devendo 
habitar um "outro mundo" perigoso, 
desregrado, promfscuo, sem higiene, sem 
moral. 

A questão da homossexualidade parece 
configurar uma situação feita de 
encomenda para reunir todas estas 
questões em uma só. Os homossexuais são 
vistos como seres que estão dentro da 
sociedade e ao mesmo tempo fora dela, 
fgrmando uma "sociedade" à parte. São 
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diferentes mas podem passar 
despercebidos (Rock Hudson e toda uma 
série de outros que "nem mesmo a 
famflia sabia"), e ao mesmo tempo são 
iguais (nos Estados Unidos, cidadãos 
como você). Polemizar a separação entre 
os sexos : nem homens nem mulheres, e 
também as duas coisas juntas ( Roberta 
Glose : o travesti sempre fascinante). 
Tematizam sobre a revelação e a 
ocultação ("ficar no armário" versus 
"assumir"). Essa ambigüidade, o 
conhecer os dois lados; parece estar na 
raiz da idéia de que a profissão por 
excelência do homossexual é artrstica: 
costureiro, cabeleireiro, artista plástico, 
ator. A homossexualidade s~scita ainda a 
ligação sexo e morte. Os crimes 
envolvendo relações homossexuais (como 
o assassinato de Pasollini) causam sempre 
fascínio e evocam a idéia de um universo 
cercado de perigo: um submundo 
arriscado de ruas escuras, antros. O sexo 
anal é visto como uma perversão. Na 
verdade, ele coloca em contato regiões do 
corpo carregadas de significação e valores 
opostos em nossa cultura: de um lado, o 
falus, o princfpio gerador da vida, de 
força masculina, fecundante; de outro o 
anus, que se liga ãquilo que deve ser 
eliminado, que em nós mesmos representa 
o que está morto e é cercado de ritos de 
separação e evitação. O corpo masculino é 
representado como um "corpo fechado", 
fntegro - a destruição dessa integridade 
pode facilmente ser vista como fonte de 
todo o enfraquecimento e de todo o mal. 
Pois é apenas o sexo anal homossexual 
que é problematizado. Uma via invertida 
que dá origem a uma doença invertida, já 
que a AIOS se usa das defesas do 
organismo para atacar. 

Além de sua I igação com a morte, os 



mitos sobre o que seja o sexo 
homossexual se ligam também à idéia de 
um prazer desenfreado, sem nenhum 
revestimento ou disfarce, ao puro sexo, só 
possfvel no completo desconhecimento 
dos parceiros, que evitam qualquer outro 
laço social; evitam mesmo se ver: o 
célebre quarto escuro no fundo das 
saunas - o gozo incessantemente 
renovado pela exacerbação (as drogas 
para aumentar o prazer: ospropers) e pela 
multiplicação (o maior número de 
parceiros). Está montada a idéia de um 
sexo enlouquecido, agônico, onde a AIOS 
aparece como a gota de reagente para 
avivar os contrastes. Susan Sontag fala 
que as boas metáforas são aquelas capazes 
de expressar ao mesmo tempo idéias 
contraditórias. A mfstica da 
homossexualidade vai se constituir na 
viga-mestra por onde passam a maioria 
das associações simbólicas criadas pela 
AI OS. 

Para a lógica reinante do contágio, uma 
tal situação é intolerável. O isolamento 
deve justamente neutralizar as ·misturas 
perigosas que a categoria de homossexual 
evoca. Surgem duas estratégias: ou 
cortá-la da sociedade como insinuam os 
atos discriminatórios (como despedir do 
emprego aqueles julgados homossexuais) 
e afirmam abertamente os propósitos 
de confinamento e extermfnio, ou então 
"colonizar" a homossexualidade, 
acabando com suas ambigüidades. A 
homossexualidade seria então definida, 
esquematizada, quantificada e 
posteriormente disciplinada. Conta-se o 
número de parceiros, visita-se o gueto; a 
arma contra a ambigüidade é aqui o 
conhecimento esclarecedor. Enquanto a 
primeira "vomita" a homossexualidade 
oara fora da sociedade, a segunda a engole 
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e digere, penetrando no seu universo e 
dentro dele definindo o que seria o 
"bom" e o "mau" sexo. Ao tornar uma 
prática sexual como definidora de um 
grupo social, tanto uma como a outra 
substantivizam a categoria em uma 
espécie de terceiro sexo. 

A rotulação e estereotipificação da 
sociedade em grupos (d rogados, 
hemoHiicos, homossexuais, bissexuais, 
heterossexuais - estes últimos o resfduo 
que não cabe em nenhum outro rótulo) 
faz um mapeamento das zonas de perigo 
a serem ev itadas, mapeamento este que 
acaba por recobrir o mundo todo. Surge 
uma geopolftica simbólica, constru(da a 
partir dos mitos de origem e das 
explicações da doença. Algumas divisões 
são englobadoras, não discriminam entre 
pa(ses, continentes, civilizações, como a 
teoria do castigo divino, o qua l 
(teoricamente, pelo menos) só distingu iria 
entre justos e pecadores. A versão mais 
materialista de uma natureza oltrajadà em 
revolta, num contra-ataque ecológico, 
coloca a humanidade como um todo. 
Também as teorias escatológicas do final 
dos tempos: sinal do apocalipse ou da 
·realização das profecias de Nostradamus, 
a doença mata cegamente, sem atentar 
para detalhes de nacionalidade. A 
interpretação dos estragos da AI DS como 
uma prévia dos efeitos de uma hecatombe 
nuclear não deixa de constituir uma 
moderna versão do final dos tempos. 

Enquanto as teorias de, d igamos, cunho 
mfstico-moral são englobadoras e 
envolvem a idéia de punição merecida, as 
que envolvem relações pol fticas 
especificam naciona lidades e configuram 
a AI DS como agressão indevida, não mais 
o mundo julgado: temos agora pafses e 



culturas em conflito. Como na hipótese 
de que o vírus teria sido criado pela CIA 
para acabar com Cuba ou com os 
homossexuais (o que faz sentido, uma vez 
que os "comunistas", "homossexuais" e 
"artistas" muitas vezes são tomados como 
sinônimos por forças de direita), ou 
inversamente : o v (rus seria uma criação da 
KGB para dizimar o Ocidente devasso. Hã 
aqui uma polarização capitalismo/ 
comunismo. 

Mais complex o é o nexo estabelecido nas 
versões que opõem Terceiro Mundo e 
mu ndo civi lizado. A doença viria do 
pri mitivo coração da África para dizimar 
Nova Iorque, a capital do mundo: é a 
revanche dos oprimidos. O v(rus teria 
vindo dos macacos (que configuram um 
estado pré-humano). teria sido 
transmit ido aos negros africanos (que, no 
imaginário comum do Ocidente, são 
vistos como estando no .limiar da 
civilização, próximos à selvageria e à 
animalidade), passaria por movimentos 
de tropas cubanas (simultaneamente 
comunistas-bárbaros e ferozes comedores 
de crianc inhas, e latino-americanos, isto é, 
"cucarachos") e chega ria ao Haiti (visto 
como um dos mais miseráveis países da 
América Latina, com uma população 
predominantemente negra, que para 
sobreviver vende seu sangue e se prostitui 
para homossex ua is americanos em férias ; 
a mais perfei ta exploração e miséria) para 
daí atingir o setor mais avançado da 
decadência ocidental (os homossexuais de 
Nova Iorque). Os extre mos acabam por se 
encontrar no Brasil. Chega-se ao deJrrio 
de ver na presença da doença entre nós 
um sinal de dist inção, de civilização. 
Quando Manchete publica em primeira 
página o títu lo " AIOS : Brasil jâ é 
v ice-campeão", não se trata apenas de 

uma piada macabra: junto vai também 
uma certa dose de orgulho. A AIOS 
torna-se uma prova de que entre nós está 
presente também o estilo de vida das 
grandes metrópoles americanas, que 
somos "avançados", e também aqui 
houve uma "revolução sexual". A 
situação tem suas semelhanças com 
aquela de que nos fala Gilberto F.reyre: 
" ... das doenças venéreas, de que 
particularmente se gabavam os rapazes 
brancos e de famflias senhoris das áreas 
agrárias, numa afirmação não só de 

. virilidade precoce como de superioridade 
de classe e de raça: a classe e a raça donas, 
desde cedo, das mulheres." (Sobrados e 
mocambos, p. 396.) 
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No imaginário ocidental, nada parece ser 
mais definidor que a morte. Sua certeza é 
a temida hora em que o indivfduo fica só 
consigo mesmo, desfeitos todos os 
vínculos que o ligam a este mundo. A 
morte da AIOS é a morte a rigor, o 
isolamento é literal. Ela começa por 
antecipação, a partir da hora da revelação 
da doença, que significa uma luta já 
perdida : o doente já foi vencido, e agora 
quem vive não é ele, é a doença nele. O 
caso diagnosticado é um caso encerrado. 
Rock Hudson, no tempo que decorreu 
entre a confirmação da doença e seu fim, 
era um morto-vivo, a quem a morte veio 
dar um carimbo final de confirmação. 
Sal ienta-se sempre na imprensa, quando 
se entrevista pessoas com AI OS, que o 
entrevistado pode já estar morto quando 
o leitor estiver lendo a entrevista. Seu 
depoimento é o de alguém que já se 
encontra em outro mundo (e que muitas 
vezes exprime o desejo de voltar para este 
mundo, como espíritos em sessão 
mediúnica). Fotos de revistas 
mostram doentes na fase final, num 



estado de profunda magreza, que os torna 
parecidos com as figuras medievais que 
representam a morte como uma caveira, 
prenúncio do que os aguarda; neste 
quadro, o suicfdio (também 
recorrentemente noticiado) deixa de ser 
descabido. Ele se torna, aliãs, a única 
atitude belicosa possível frente à doença, 
o único meio de livrar-se dela e de todo o 
seu peso: matar-se é a única forma de 
matá-la. O último método apresentado 
por médicos franceses parece basear-se 
exatamente nessa idéia, uma vez que 
consistia em deprimir o sistema 
imunológico para impedir a propagação 
da doença, pois o corpo já deixou de ser o 
do doente. Processo semelhante ao 
imaginário do câncer, mas neste ainda é 
possrvel separar áreas "invadidas" e 
"áreas sãs". Com as defesas vencidas, o 
corpo se escancara para ser "tomado" por 
agentes de fora. Isolado da vida e aberto 
para a morte, o doente é despojado de sua 
personalidade: no$ jornais, as vrtimas 
aparecem caracterizadas apenas com os 
traços que se ligam ã doença: 
homossexual, tantos parceiros, começou 
a sentir tais e tais sintomas. Quando se 
trata de alguém famoso, como Rock 

.Hudson, Flávio Império, Markito, a 
reportagem é dividida em duas partes : 
uma que fala de sua vida passada, e outra, 
em separado, que descreve a doença e a 
morte. Além do despojamento social, há 
o Hsico: lentamente o corpo vai 
desaparecendo com a perda de peso, vai 
se apagando com a falta de energia. 
Despidos de seu passado, com a morte 
pela frente, também esta é a imagem dos 
leprosos medievais, mas que expulsos da 
sociedade formavam uma outra própria, 
de mortos-vivos onde inversamente a 
decomposição das carnes começa antes 
do túmulo. Porém, isolada, rejeitada, 
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confinada, a pessoa com AI OS deve 
também isolar-se como única arma para 
escapar às infecções oportun ist.as. 

Esta desconstrução da pessoa e 
isolamento do indivíduo na morte estã 
longe de ser algo provocado pelo processo 
trsico da doença. El a acontece ao nrvel de 
sistemas de crença, como nos mostram os 
freqüentes casos de definhamento, queda 
de produtividade, afastamento do 
emprego e dos amigos, sensação de 
perseguição, emagrecimento, crises 
depressivas e tentativas de su icfdio 
daqueles que acreditam ter a doença, 
embora não apresentem nenhum sinal. 
O efeito simbólico, no caso da AIOS, se 
apresenta muito ma is devastador do que 
os estragos trsicos propriamente 
provocados pela srndrome, fato que 
Susan Sontag já apontava com relação ao 
câncer. O horror ã AIOS não é tanto da 
síndrome médica como das associações 
simbólicas que ela traz à tona . 

Marcel Mauss, em um artigo que merece 
ser lido na rntegra, para o caso da AIOS 
("Efeito trsico no indivíduo da idéia de 
morte sugerida pela comunidade", in 
Sociologia e Antropologia, vol. li , São 
Paulo, 1974), mostra como em várias 
sociedades da Austrália, Nova Zelândia e 
Polinésia, indivíduos definham até a 
morte, por se julgarem atingidos por 
alguma espécie de magia ou pela 
conseqüência fatal de algum pecado. O 
que ressalta a r é a força com que as 
convicções sociais da moral e da religião 
podem atuar sobre a condição física e 
psíquica de um ind ivíduo. "Esse medo 
pânico que desorgan iza tudo na 
consciência, até aqu i lo a que chamamos 
de instinto de conservação, desorganiza 
sobretudo a própria vida. O elo 



psicológico é visfvel e sólido: a 
consciência. Mas não é um elo forte : o 
indivfduo encantado, ou em estado de 
pecado mortal, perde todo o controle 
sobre sua vida, toda escolha, toda a 
independ~ncia, toda a sua personalidade." 
(P. 207.) Mauss se referia neste texto aos 
povos d itos primitivos. Entre nós, ao 
contrário dos austra lianos e outras 
culturas descritas pelos antropólogos, a 
crença parece se deslocar dos sistemas 

19 

relig iosos para os sistemas de explicação 
ditos científicos. As palavras de Marcel 
Mauss, porém, dificilmente poderiam ser 
mais adequadas para descrever a idéia de 
morte que as representações sociais e!ll 
torno da AIOS vão elaborando. 

*Para um maior desenvolvimento do tema do 
contágio e da contaminaçã{J_Jveja o artigo de 
Jane Gaivão publicado também neste número. 



Um mal de folhetim 
CLAUDIA MORAES 

MestriNida em Antropologia - Muli8u Nacional 

Pelas páginas da imprensa 

Conflitos internacionais, CIA, KGB, 
sangue, perigo, sexo e morte, drogas, uma 
misteriosa doença na África Central, 
recantos tur(sticos do Haiti, saunas gay 
em Nova Iorque. Um novo filme de 
James Bond (ou talvez o relançamento de 
Live and let it die)? Não, é a AIOS na 
imprensa. No time de reserva deste 
enredo hollywoodiano temos ainda 
prosti tutas e presos, Criancinhas inocentes 
condenadas à morte, sodomia em cenas 
de sexo expl(cito, astros do cinema, 
prenúncios do ju(zo final ou de uma 
tragédia nuClear. 

Paulo Francis pondera em um artigo 
(Folha de S. Paulo, 10/11/85) que há 
algumas doenças vendem jornal e outras 
não. O mal de Alzheimer, por exemplo, 
prCNocaria muito mais mortes que a 
AIOS, sendo seu processo tão ou mais 
desconhecido da ciência. Mas é incapaz de 
causar tanto frisson, já que os elementos a 
ele relacionados nada têm de espetacular 
ou exótico: pessoas idosas, que vão 
morrendo na obscuridade. No Brasil , em 
cidades como Recife, a mortalidade 
infantil chega a quase 50% de óbitos antes 
dos cinco anos de vida, e a comoção que 
llSte fato desperta é bem menor do que 
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S~RGIO CARRARA 
Instituto de Medicina Social da UERJ 

âquela provocada pelas reportagens de 
revistas que mostram os bebezinhos que 
já nasceram com AIOS e devem morrer 
num futuro próximo. Já pouco antes da 
AIOS aparecer nos EUA, a herpes genital , 
doença sem maior gravidade, havia 
recebido um farto destaque no noticiário 
americano, com ecos também no Brasil. 
As medidas de combate ao câncer, como 
a quimioterapia e a cirurgia, jamais 
suscitaram grande alarde público (embora 
privadamente muito se especule sobre 
seus horrores e milagres); já os 
transpl antes, principalmente os de 
coração, recebem uma farta cobertura: 
fotografa-se o paciente e seus familiares 
(na maioria dos casos trata-se de um pai 
de famflia devotado e trabalhador). 
descreve-se minuciosamente a vida 
pregressa e as circunstâncias trágicas da 
morte dõ doador (gera lmente um jovem 
cheio de vida), louva-se a precisão e a 
tranqüilidade do cirurgião-chefe, elevado 
à categoria de semideus. 

Não é a relevância ou gravidade de um 
fato médico que irá determinar sua maior 
ou menor repercussão social. São antes as 
questões que suscita para a sociedade,a 
sua atração simbólica ; e a AIOS é desses 
fenômenos em que a realidade supera a 
ficção. 



t: ganhando espaço na imprensa que a 
doença se torna socialmente visível. Sem 
esse destaque, ela talvez continuasse uma 
sfndrome obscura, perdida no meio dos 
compêndios médicos, como tantas outras. 
t: a medicina que identifica e nomeia a 
AIOS, criando-a enquanto um fenômeno 
sui generis. t: ela também a primeira a 
postular modelos que estabelecem nexos 
causais entre os fatos agrupados sob o 
nome dessa nova patologia. Mas é a 
imprensa que promoverá o primeiro 
contato do público com a doença, 
determinando desde o início as 
impressões gerais. Via de regra, a AI OS 
não nos chega como um fato vivenciado 
pessoalmente, mas através das páginas dos 
jornais. No Brasil, a notícia chegou muito 
antes do aparecimento do primeiro caso 
da s(ndrome entre nós. A not(cia é o 
contato. Através dela "vemos" os casos e 
"ouvimos" os médicos. t: com a imprensa 
que a AIOS sai do un iverso dos 
laboratórios, congressos médicos, 
publicações cient(ficas, termos técnicos, e 
ganha as ruas. 

No processo de revelação (ou mesmo de 
cr iação) da doença, a imprensa funcionará 
como um cadinho de alquimistas, com 
suas transubstanciações e ligas de 
elementos, onde se misturam discursos, 
declarações, fatos das mais diversas 
procedências. Ela veicula a fala dos 
médicos, psicólogos, sociólogos, lideres 
ativistas gays , sacerdotes religiosos; 
v_ftimas da doença e seus parentes, J)essoas 
que se julgam ameaçadas de contágio, 
delegados de policia, travestis de porta de 
boate, artistas famosos, presos, 
hemofflicos. Essa bricolagem de 
linguagens e opiniões contribui para que 
o assunto interesse a todos. Por ser fruto 
de vários discursos, a discussão da doença 
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õcaba por abranger vários domfnios: 
moral, médico, religioso etc. Nesse jogo, 
ora a imprensa é um veiculo "llmpido", 
apenas transmitindo declarações de 
"outros", ora é um meio opaco, que 
"cria" a noticia, dando por conta própria 
ênfase neste ou naquele aspecto mais 
sensacional, sugerindo nas entrelinhas, 
insinuando nas fotografias e legendas 
(como a fantástica reportagem da Veja de 
18/9/85, que sob o titulo "A sCndronie 
na Ribalta", tenta "mostrar" o clima de 
pavor que estaria reinando entre a classe 
artfstica brasileira. Quando vários artistas 
entrevistados, revoltados, desconsideram 
o assunto, Veja atribui esta reação à (alta 
de informação sobre a gravidade da 
doença e, pedagogicamente, passa a 
corrigi-los) . Neste sentido, os jornais 
diários são mais "llmpidos" do que as 
revistas semanais, já que a rapidez de 
publicação impede uma maior elaboração 
do material editado. Em alguns 
momentos, as opiniões se tornam 
expl Ceitas, através de editoriais (como o 
de Isto é de 11/9/85, "Prioridades da 
saúde", que pondera que "a AIOS já se 
tornou uma prioridade da população, e 
um governo competente não pode lutar 
contra fatos", e pede menos relutância e 
mais ação por parte do Governo Federal), 
revelando com clareza o engajamento da 
imprensa em campanhas de 
"esclarecimento", aliando-se à medicina. 

"A informação é a nossa maior armà'', 
dizem os médicos. Ainda sem cura ou 
vacina, o único recurso que resta à 
medicina para combater a doença é a 
prevenção, através da educação do 
público sobre as formas de contágio e 
maneiras de evitá-lo. Para veicular tais 
campanhas a imprensa é indispensãvel, 
convertida então em um braço direito da 



medicina. Aliança vantajosa para a 
imprensa, não só por reforçar o papel 
que sempre se auto-atribuiu de entidade 
altru lstica e caridosa que zela pelo bem 
público, mas também porque passa a 
contar com uma legião de médicos 
eminentes e cientistas ilustres que, com 
seu aval doutoral, emprestam legitimidade 
e autoridade à notfcia. Assim, a hipótese 
veicu lada por O Globo de 22/7/85 de que 
a AIOS chega ao homem porque os 
africanos têm o hábito de comer carne de 
rnâCaco (e estes não se deixariam caçar 
facilmente, arranhando e mordendo seus 
atacantes, e transmitindo o vfrus da 
doença através dessas machucaduras) só 
escapa de ser um enredo de ficção porque 
o nome do professor Reinhard Kurth, do 
Insti tuto de Vacinas de Frankfurt, 
empresta um cunho de cientificidade 
à noticia. 

A associação é também lucrativa para o 
lado da medicina. Os especialistas se 
beneficiam com a divulgação ampla de 
suas idéias e de seus nomes; os diretores 
de serviços de saúde, tornando públicas as 
suas propostas, conseguem para elas 
maior apoio polftico. Como por exemplo 
no episódio do fechamento de bancos de 
sangue no Rio de Janeiro, que, após a 
constatação da presença do anticorpo 
para o vfrus da AIOS em alguns 
hemoderivados, resultou na proibição de 
doações pagas e em um controle muito 
mais rigoroso dos bancos de sangue 
privados, além do inicio de um programa 
de implantação de hemocentros mantidos 
pel o ~stado. É posslvel especular se a 
Secretaria de Saúde conseguiria resistir às 
pressões contrárias do setor privado (ao 
qual não interessa nem um maior controle 
nem uma rede pública paralela de bàncos 
dt;~ sangue) se a notfcia do episódio não 
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houvesse obtido tamanho destaque e 
repercussão. 

A imprensa raramente investigá os 
bastidores da medicina, mostrando brigas 
internas ou divergências teóricas; quando 
muito, serve de vefculo para que os 
especialistas tornem públicas suas 
discordâncias. Parece haver um consenso 
implícito de que dar destaque a esses 
pontos seria "desinformar", "confundir" 
o público, "causar pânico". Em momento 
algum questiona a ação da medicina 
(quando, por exemplo, Isto é exige em 
seu editorial mais providências do 
Ministério da Saúde com relação à AIOS, 
sua pressão é para que o governo ponha 
em prática medidas advogadas pelos 
médicos). Assim como também a 
medicina nunca coloca diretamente em 
xeque a ação da imprensa: ela pode 
exagerar aqui e ali, confundir-se um 
pouco, mas é indispensável como canal 
de informação da população . . 

As teorias médicas (especulando sobre a 
causa da doença, origem do v frus, vias de 
contágio etc.). os modelos estatísticos, os 
esquemas de prevenção vão constituir 
'uma espécie de script-base que a imprensa 
se encarregará de detalhar e desenvolver. 
Os médicos falam em homossexualidade; 
a imprensa sai em campo entrevistando 
travestis, cabeleireiros, costureiros, 
proprietários de boate. Fala-se em doença 
fatal, e ela estampa reproduções de 
atestados de óbito, fotografias de mortos 
e sepulturas, depoimentos de parentes das 
vitimas e de doentes aos quais se pergunta 
como é saber que vai morrer, descrevendo 
ainda os últimos dias de vitimas famosas 
ou anónimas. Às vezes os médicos 
fornecem não só o enredo de fundo como 
também a cor e os detalhes, ajudando a 



configurar os personagens, como a 
psicóloga de São Paulo que nos informa 
que "o homossexual car rega um senso de 
beleza mais aprimorado do que a maioria 
dos heterossexuais. Dotado de vaidades 
estét icas, ele se mostra extremamente 
sensfvel à beleza ffsica. t: por isso que o 
homossexual com AIDS tem horror ao 
espe lho. O homossexual procura o belo 
no outro, do mesmo sexo. Seu objeto de 
amor, no fundo, é ele próprio." ( Veía, 
18/9/85). 

Embora volta e meia os trabalhos médicos 
resvalem para o terreno das emoções, é a 
imprensa a encarregada de dar sabor ao 
d iscurso eminentemente técnico dos 
trabalhos cientfficos, recheando-o de 
sentimentos. A doença é tratada como 
cruel, implacável , devastadora. São 
constantes as referências ao desespero, 
pânico, tristeza, angústia, impotência, 
revolta, fatalismo. t: talvez este trabalho 
de delineação de contornos o que a 
imprensa faz de mais in teressante, pois é 
nele que a doença ganha sua face pública 
identificável, e é esta face comum que irá 
inspirar a reflexão tanto de religiosos, 
moral istas, como de defensores da 
revolução sexual e campeões da luta 
contra o preconceito- reflexões estas 
que em um segundo momento serão 
também incorporadas à imagem da 
doença. Pa ra criar esta face comum, a 
imprensa primeiro dissolve a 
especificidade dos discursos : vulgariza as 
teorias médicas, teoriza sobre o que são as 
crendices populares em torno do 
contági o, coloca lado a lado as 
declarações de religiosos e lfderes gays, 
do médico e do doente . Não hesita 
também em "melhorar" os fatos com 
pequenas invenções e tintas 
melodramáticas. A bricolagem das 

matérias mais trabalhadas - como as 
de Veía e Isto é, jornais de domingo, 
cheia5 de quad rinhos, de intercalações de 
trechos de entrevistas com comentários 
e notfcias de várias procedências- não 
serve apenas para imprimir um tom 
próprio, um viés da revista no assunto; ela 
também ajuda a quebrar a especificidade, 
as fronteiras entre os diferentes discursos, 
por serem tantos, apresentados de forma 
tão simultânea e fragmentada. Nesse 
caleidoscópio de opiniões e fatos os 
contornos vão esmaecendo, e em seu 
lugar vai surgindo uma figura que integra 
em si os pequenos fragmentos. Cabe 
ressalvar que os vários discursos estão 
longe de constitu (rem "substâncias" 
puras, sem mescla. Ao contrário: já são 
em parte uma ordenação de fragmentos 
estranhos a seu universo próprio. O 
próprio discurso médico rião é imune às 
idéias sociais que declaram o sexo anal 
perigoso, condenam a promiscuidade e 
encaram o homossexualismo como 
abominação. 
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Vale a pena deter-se em alguns aspectos 
da face pública da doença criada pela 
imprensa, como por exemplo a discussão 
sobre a homossexualidade. A medicina já 
havia constituído os "homossexuais" 
como "grupo de risco" privilegiado, e as 
reportagens que periodicamente temos a 
oportunidade de ler dedicam largo espaço 
à especulação do que seja a 
homossexualidade. O grupo de risco 
homossexual vai se configurar na 
imprensa como uma comunidade 
homossexual. Esta ênfase na questão - as 
constantes declarações de que a AIDS 
não é uma doença exclusivamente 
homossexual, as denúncias " do estigma 
que vincula automaticamente o 
homossexual à doença" (Isto é, 13/3/85) 



ac-aba produzindo o efeito inverso: vai 
contribuir para que AIOS e 
homossexualismo fiquem 
indissoluvelmente ligados. Falar de uma 
é falar do outro, e a "ameaça do flagelo" 
vai servir de justifi,:ativa para que se 
vasculhe com muita curiosidade esta 
h om ossexu ai idade. 

A imprensa parte do pressuposto de que 
existe uma "comunidade homossexual" 
organizada com quartéis-generais (bares, 
teatros, boates) e porta-vozes (é assim 
que, por exemplo, Celso Cury e Darei 
Penteado sio constantemente 
apresentados nos artigos). Ela começa a 
penetrar nessa "comunidade" fazendo 
entrevistas, colhendo depoimentos, 
fotografando, configurando-a e 
tomando-a visfvel através de seus 
detalhes. Ela vai detalhando quem são 
seus participantes e o que fazem . A 
comunidade vai sendo vinculada a 
categorias profiss.ionais (cabeleireiro, 
costureiro etc.), e seus "membros" 
identificados como "travestis", "michês", 
''gays", "bichas assumidas" ou não. Ora, 
nem sempre os inclufdos se auto-incluem, 
como protesta um travesti : "Isto é coisa 
degay" (Isto é, 13/3/85). Estas tentativas 
de auto-exclusão, que apontam para a 
inconsistência da idéia de comunidade, tal 
como ela é montada, são encaradas como 
sinal de ignor&lcia, que revelaria uma 
grande necessidade de educação quanto à 
doença. Pois a imprensa investiga 
cuidadosamente a reação da 
"comunidade" em relação à doença , 
chegando a "constatações" contraditórias 
quando confrontadas. A comunidade está 
em pânico e em franca mudança de 
hábitos, exacerbando as precauções a tal 
ponto que elas se tornam descabidas. Ao 
mesmo tempo, ela se mostra ignorante e 

indiferente, mergulhada na mesma vida 
(devassa) de sempre. Uma e outra posição 
"pede" esclarecimentos que deverão ser 
fornecidos pela imprensa, e que acabarão 
tanto com o pânico como com a 
indiferença, atitudes extremas que 
prejudicariam a boa aplicação das 
medidas profiláticas divulgadas. 

Não só as atitudes de dentro da 
"comunidade" são esquadrinhadas como 
também as do "resto" da sociedade com 
relação a ela. A imprensa prescreve a 
atitude que deve ser adotada : sem 
preconceito, com compaixão, procurando 
informar a "verdadeira dimensão do 
perigo". 

Antes de encerrar os comentários sexuais 
suscitados pela AI OS na imprensa, é 
interessante observar do is tópicos: como é 
(in)definida nas reportagens a figura do 
"homossexual" e também a do 
"promfscuo". 
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Quando a imprensa divide a sociedade em 
homossexuais, heterossexuais e bissexuais, 
em textos mais "técnicos", surge uma 
bizarra confusão entre o modelo nativo e 
o médico sobre o que seja a 
homossexualidade. Pois, se tecnicamente 
homossexual é aquele que só mantém 
relações sexuais com pessoas do mesmo 
sexo, e bissexual quem transa com os dois 
sexos, no modelo nativo brasileiro o 
termo "homossexual" está, via de regra , 
associado exclusivamente ao parceiro que 
desempenha o papel passivo na relação. 
Assim é que acabam aparecendo relações 
entre homossexua is e heterossexuais 
masculinos. Conforme a ênfase que se 
queira dar ao assunto, a figura clássica do 
"pai de fam(lia que secretamente mantém 
relacionamentos homossexuais" será 



con~iderada oomo um homossexual que 
leva " vida dupla, oscilando entre a fam(lia 
tradicional e encontros clandestinos", um 
"bissexual" ou mesmo um 
"heterossexual". 

A homossexualidade sempre vem 
acompanhada da questão da 
promiscuidade. Se o homossexual, nas 
reportagens, é antes de tudo um 
promrscuo, nem sempre o promrscuo é 
homossexual. Reveladores são os lugares 
ou situações que serão associados à 
promiscuidade : prisões, prostituição, 
mundo artrstico, carnaval. A 
promiscuidade é um hrbrido de alta 
rotatividade sexual, consumo de drogas e 
vida "sem regras", ou seja, aquela que 
transgride as regras tidas como 
"normais". Se a Veja de 14/8/85 publica 
a declaração de Cazuza sobre os boatos de 
que estava com AIOS, de que "é o velho 
mito de que todo artista é prom(scuo", a 
de 18/9/85 vai pesquisar a AIOS nos 
meios artlsticos como se estes fossem um 
campo privilegiado para o aparecimento 
da doença. 

A imprensa tem um trabalho decisivo 
para tornar a AIOS um sinónimo de 
morte, e de uma morte particularmente 
apavorante:" A solidão, nas últimas 
semanas da vida, é uma das marcas mais 
cruéis dessa doença que mata destruindo 
a capacidade do organismo para combater 
infecções" (Veja, 18/9/85). Um doente 
lle AIOS é descrito como "um jovem 
magro, extremamente frágil, que travava 
uma batalha inútil contra a morte" sob os 
olhares de "perplexos e indefesos 
visitantes". Após uma "luta sem 
esperanças", morre "sob denso sihfncio 
dos amigos", tornando-se a "99\t vrtima 
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fatal da sinistra AIOS no eixo Rio-
São Paulo" (Veja, 14/8/85). Uma foto 
que mostra um doente deitado em uma 
cama através de uma janela de vidro verde 
tem como legenda: "O isolamento, no 
H()Spital Emflio Ribas: sozinho com a 
doença" (Isto é, 29/5/85). O isolamento 
hospitalar e a solidão dos doentes viram 
quase que um estágio natural da evoluçio 
biológica da doença que se manifesta logo 
antes da morte. A morte, embora isolada, 
é cercada de manifestações dos parentes 
que, pelas descrições, ou rejeitam o 
doente, causando-lhe sofrimento 
adicional de se ver abandonado pela 
própria fam(lia, ou sofrem de maneira 
inconsolável ("sua mãe, cujo choro ecoa 
pela casinha, está mudada", diz Veja a 
respeito de um provável doente) . A 
dramaticidade da morte é acentuada por 
se tratar igualmente de jovens, sempre 
vistos como tendo um futuro promissor 
pela frente . 

Há a "boa morte", como a de Rock 
Hudson, que procurou tratamento 
médico, submeteu-se a tudo que lhe foi 
recomendado, doou fundos para as 
pesquisas sobre a doença e 
comportadamente recolheu-se à sua 
mansão de Beverly Hills para morrer 
quietinho. Como recompensa, teve uma 
morte "suave". Já o caso de Markito 
ilustra a "morte rebelde": fugiu de 
hospitais, recusou tratamentos e ainda 
por cima nos últimos dias tratou de se 
divertir em Nova Iorque, o que lhe valeu 
ser chamado de teimoso e de não querer 
admitir a gravidade do mal que o atingia. 
"A gente tinha a n(tida impressão de que 
ele queria destruir-se", diz um médico a 
seu respeito (Isto é, 15/6/85). Não basta 
morrer, pelo jeito. t preciso morrer de 
maneira certa. 



Os mortos são sempre contados em 
estatlsticas continuamente divulgadas e 
atualizadas. Há um detalhado processo de 
se estabelecer as "verdade iras" dimensões 
da doença, que por um lado se propõe 
combater aquilo que se considera 
ex ageros alarmistas e por outro visa 
assentar a AI OS como um fato que não 
pode ser ignorado e que concerne a todos 
nós. Como diz Isto é { 13/3/85): "A peste 
do século XX está definitivamente 
instalada no Brasil, onde avança em 
progressão geométrica. A cada dia 
constata-se um novo caso, e quatro 
pessoas morrem a cada semana no eixo 
Rio- São Paulo .. . " Mostra-se como ela 
atinge o mundo todo: União Soviética, 
Arábia Saudita, México, Itália etc. 
Ninguém está a salvo: criancinhas, 
recém-nascidos, pais de fam(lia, militares, 
padres e freiras, governadores, astros de 
cinema, escolares, casais de velhinhos. 
Não só suas dimensões são vastas; a 
doença é vista também como 
essencialmente veloz: no ritmo da 
propagação, na rapidez da morte, na 
velocidade das pesquisas cientificas. Ela é 
literalmente considerada uma doença que 
anda de avião. 

O contágio deveria ser o assunto mais 
cientificamente tratado com relação à 
AIOS, pois é preciso ensinar como ele se 
dá para que as pessoas possam tomar 
cuidados preventivos que evite a 
propagação da doença. A grande imprensa 
costuma dedicar a ele uma seção 
esclarecedora de dúvidas, que separaria 
a lenda da realidade. Fiel porém a seu 
papel de amalgamadora de discursos, a 
imprensa acaba embaralhando mais as 
coisas, como o caso de se o beijo na boca 
transmitiria ou não AIOS, ou na 
veiculação d;ts noticias de que o vlrus da 

AIOS havia sido local izado em cédulas de 
dinheiro. O clima de incerteza criado 
(Veja, de 14/8/85, por exemplo, não 
descartava inteiramente a possibil idade de 
a AIOS vi r a ser transmitida através do 
"beijo íntimo", ou por intermédio de 
mosquitos) acaba justificando "medidas 
de cautel.a". Porém, quais são os critérios 
para se julgar até onde vai a cautela 
propriamente dita e onde começa a 
discriminação? Como demonst ra o 
episódio ocorrido em Araguari - onde 
um cabeleireiro da cidade foi preso e 
expulso do lugar por suspeita de estar 
com a doença-, comentado pelo 
delegado que tratou do caso: " Não sou 
preconceituoso, mas cautela e caldo de 
galinha não fazem mal a ninguém". 

Em todos os assuntos, nas marchas e 
contramarchas das descrições da imprensa, 
parece atuar um mesmo mecanismo 
básico recorrente, que chamaremos aqu i 
de efeito-espelho. Na obra de Lewis . 
Carrol, Do outro lado do espelho, a 
Rainha Branca primeiro enfaixa 
cuidadosamente o seu dedo, que em 
seguida começa a sangrar; ela então grita, 
e por último se corta. Esta e outras 

· inversões que encontramos no correr da 
obra aproximam-se curiosamente do · 
mundo da AI OS criado pela imprensa. 
Nele, a doença está eternamente 
começando a sair dos grupos de risco; as 
pessoas {a "comunidade homossexual" 
em especial) estão eternamente mudando 
seus hábitos, mas paradoxalmente é 
preciso educá-las porque ainda não 
mudaram seus hábitos. A imprensa se 
engaja tanto em "combater o pânico" 
que acaba por disseminá-lo. Descreve 
com tanta imparcialidade e precisão os 
preconceitos e atos discriminatórios que 
acaba por ensiná-los : até que ponto as 
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reportagens sobre freguesas quo deixaram 
de beijar seus cabeleireiros não vão incitar 
outras senhoras a seguir este exemplo? Os 
artigos são mestres em dar por acontecido 
o que ainda não aconteceu (o pânico, a 
mudança de hábitos, o estado de 
epidemia, a sarda da doença dos grupos 
de risco), fazendo nesse processo o 
acontecimento. 

A imprensa usa e abusa do que se poderia 
chamar de movimento de vai e vem, que 
consiste na publicação quase si multânea 
de decl arações opostas: o beij o transmite 
AIOS, o beijo não t ran smi te AIOS. 
Outras : não há razão para tamanho alarde 
e preocupação versus todos estão 
ameaçados e é preciso tomar providências 
urgentes; o passivo correri a mais risco que 

o at ivo na relação homossexual versus 
ambos correm o mesmo risco. Este 
movimento cria dúvida e insegurança, 
para as quais muito contribui a falta de 
conhecimento sobre a doença. A dúvida 
alimen ta a d iscussão, abrindo espaço para 
que várias ve rsões dos fatos convivam sem 
que nenhuma predomine de modo 
absoluto. Questão fechada é questão 
acabada. A insegurança pede mais 
informações, mais certezas. Este turb il hão 
(e até que ponto ele não será 
artifi cialmente mantido?) conserva acesa 

. a discussão, vendendo mais jornais; é o 
efeito autogerador da notfcia. Criada a 
dúv ida, cria-se a necessidade de resolvê-la. 
Porém, a imprensa só pode fazer render 
através da dúvida, notfcias que de alguma 
forma interessam ao público, atingindo 
pontos vitais, como vimos no começo. 
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AIOS e liberalização: 
o início de um longo debate 

REJANE DE ARAÚJO 
Soci61. 

" G,nebra- Acabar com a promiscuidade 
é a melhor estratégia contra a AIOS, 
disseram 12 conhecidos cientistas ao 
término de dois dias de conferência sobre 
a doença Eles acham que há poucas 
esperanças de que uma vacina possa ser 
desenvolvida em prazo curto. ( .. . ) 

- As pesquisas provam que a AIOS se 
espalha não através de contatos casuais, 
mas somente através de relações sexuais 
freqüentes com grande número de 
parceiros - declarou o professor 
Deinhart 

- Quem leva uma vida normal nada tem 
a temer- prosseguiu. - Superinfecções 
ocorrem apenas com homossexuais 
promíscuos que trocam de parceiros 
todas as semanas. Mas, se você for 
afetado, tente não -piorar a doença 
evitando outras infecções, álcool e 
fumo." 
(Jornal do Brasil - 27 /00/85) 

Desde seu aparecimento, em 1978, nos 
Estados Unidos, a AIOS vem sendo 
associada à homossexualidade. Este fato 
talvez se explique de duas maneiras: por 
um lado, porque os primeiros casos foram 
registrados em homossexuais masculinos, 
'· por outro, por concentrar-se nesse 

CHRISTINA VALLINOTO 
Socióloflll t1 Sani mri1m 

grupo a maioria dos casos registrados. 

O debate suscitado pel a AIOS traz à tona 
um tema bastante controvertido: o fato 
de que se atribua às práticas 
homossexuais masculinas uma 
promiscuidade que potencializaria os 
efeitos perversos desta moléstia. 

t: um dado da realidade que não existe 
ainda; qualquer possibilidade de cura e a 
produção de uma vacina é um projeto 
sobre o qual ainda discutem os 
especialistas. Por enquanto, a única 
maneira de conter a disseminação da 
doença e do pânico que a acompanha vem 
sendo informar a população sobre as 

· formas de reduzir as possibilidades de 
contágio. O problema consiste no fato de 
algumas evidências indicarem tratar-se de 
uma moléstia sexualmente transmissível, 
fazendo com que as medidas preventivas 
recaiam com maior rigor sobre as práticas 
sexuais, especialmente sobre aquelas 
relacionadas à homossexualidade. 
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A "redução da promiscuidade" -
entendida como redução do número de 
parceiros e fim das relações sexuais 
anõnimas - tem sido proclamada como 
principal condição para uma atividade 
sexual, se não livre de riscos, menos 



arriscada 

Apoiada na necessidade de interromper a 
cadeia de transmissio da doençã, a 
medicina procura normalizar agora 
práticas sexuais de uma das expressões 
da sexualidade que o próprio saber 
médico ajudou a marginalizar (Fry e 
Mac Rae, 1983). 

O problema é que, nesse contexto, a idéia 
que vem ganhando força é a de que a 
promiscuidade seria um atributo da 
homossexualidade masculina. A 
promiscuidade pode ser, como 
demonstram ai!J,Jns estudos (Pollak, 
1985), uma caraCterística dos grupos 
homossexuais nas sociedades ocidentais 
contemporâneas. Porém, não se 
circunsereve a eles. .. 

O fato de o aparecimento da AIOS trazer 
à baila o tema da promiscuidade- que 
durante os últimos 20 anos vinha sendo 
d ilu(do pelo movimento de liberalização 
sexual - e colocá·lo em evidência 
justamente em relação aos homossexuais, 
sugere que todos os homossexuais são 
prom(scuos e que os heterossexuais não 
o são. O que nem sempre é verdade. 

Achamos que, dentro desse contexto, 
chegou o momento de se partir para uma 
reflexão sobre a trajetó ria da própria 
sexualidade, e portanto da 
homossexualidade, nos últimos tempos. 

T razendo em seus pressupostos a ênfase 
na d iferenc iação entre interesse sexual, 
procriação e afeto, a chamada "revolução 
sexual" determinou uma tendência à 
autonomização relativa da vida sexual. 
Isso significa que a sexualidade pode 
exercer·se em campo próprio onde o 

objetivo preponderante é também próprio 
do sexo - o orgasmo. Assim, as práticas 
sexuais passam a ser objetos de câlculos 
racionais que, como indica Michael 
Pollak,apÓiam·se numa "contabilidade do 
prazer que tem como unidade de base o 
orgasmo." (Pollak, 1985: 57.) 

Esse movimento de autonomizaçlo, 
liberando o sexo de pressões nio-sexuais, 
desenvolveu·se particularmente nas 
sexualidades consideradas marginais, 
aproximando-se do seu limite no caso da 
.homossexualidade masculina ( • ). 

A homossexualidade, por sua própria 
essência, traz em si a separação entre o 
interesse sexual e a procriação. Por outro 
lado, a condenação da homossexualidade 
como pecado, perversão ou doença 
parece ter reforçado entre os 
homossexuais a dissociação entre sexo e 
afeto, que - como fazem ver alguns 
estudos sobre prostituição feminina -
caracteriza o comportamento do indiv(duo 
do sexo masculino, independentemente 
de sua opção sexual (Gaspar, 1985). 

Vivendo numa situação de relativa 
clandestinidade, os homossexuais são, em 
muitas ocasiões, levados a ocultar sua 
orientação sexual a fim de evitar que ela 
interfira em outras esferas de sua vida 
(profissional, familiar etc.). 
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Esse caráter clandestino da vida . 
homossexual parece ter também 
determinado entre os homossexuais 
uma tendência à racionalização e 
organização peculiares à vida clandestina, 
que deve buscar associar redução de riscos 
à otimização de eficácia 

Conforme aponta Pollak, a paquera 
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homossexual traduz esse viés 
racionalizador: "Alguns locais são 
conhecidos por sua clientela especifica 
e pelo consumo Imediato: entre eles, os 
bares gays, qu& freqüentemente dispõem 
de um cômQdo reservado para o consumo 
sexual no próprio local (black room), 
saunas e parques. ( .. .) Mas, mesmo em 
locais menos especializados, que não 
possibilitam o consumo imediato, pode-se 
observar uma busca de eficácia. Quanto 
mais o indivfduo é assumido sexualmente, 
menos ele aceita rã cometer enganos." 
(Pollak, 1985: 59.) 

A conjunção dessas variáveis pode 
explicar, pelo menos em parte, a 
tendência ao envolvimento pessoal 
m(nimo com os parceiros sexuais que 
marca as relações homossexuais. ~ com 
esse objetlvo que, não raro, vão 
recrutA-los em outros grupos sociais e/ou 
outros espaços geográficos. Esta 
tendência atinge seu limite nas relações 
sexuais anônimas - hoje tão caras às 
instituições responsáveis pelo controle e 
prevenção da AIOS. 

~ certo que existem, na realidade, 
diferentes formas definidas pelos 
homossexuais de viver sua sexualidade, 
as quais se traduzem nos diferentes estilos 
de vida de diferentes indivfduos ou 
grupos homossexuais. Porém, quando se 
fala de AIOS, a imagem da 
homossexualidade que emerge é aquela 
constru r da sobre o peso da acusação da 
promiscuidade. 

O que pretendemos aqui, ao tratar do 
enfoque que tem recebido a AIOS, no 
âmbito da homossexualidade masculina, é 
sugerir que: 
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- a separação entre sexual idade, 
procriação e afeto que a liberalização 
sexual propõe e a relação que esta possa 
ter com uma vida sexual mais ou menos 
promrscua é uma tendência geral e não 
espec(fica da homossexualidade; 

- a p·otencialização dos efeitos da 
liberalização sexual entre os 
homossexuais deve-se, em grande parte, 
ao fato de que, embora a sociedade 
ocidental contemporanea reconheça sua 
existência, continua a relegã-los à 
marginal idade. 

O embate a que assistimos hoje é: 
de um lado, a acusação que pesa sobre 
os homossexuais de promiscuidade e 
de constiturrem uma ameaça à saúde 
pública, e, de outro lado, a reação 
que considera as medidas de prevenção 
à AIOS meras atitudes persecutórias à 
homossexualidade. A nosso ver são 
apenas maneiras de suprimir um aspecto 
decisivo da questão: o sentido da 
sexualidade, hoje, entre nós. 

Talvez agora, quando a morte ronda o 
terreno do sexo, seja o momento propicio 
para tentarmos avançar em d ireção ao 
reconhecimento da sexualidade humana 
como simples sexualidade - expressão de 
vida e de prazer. 
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Nota 
( .) Considerando as peculiaridades que 
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distinguem as homossexualidades masculina e 
femin ina, achamos importante enfatizar que 
tratamos aqui, exclusivamente, da 
homossexualidade masculina, dado que é a 
este que está relacionada à ocorriJncia da 
Slndroms de lmunodeficiiJncla Adquirida 
(AIOS). 



AIOS : reflexões sobre 
a sodomia 

LUIZMOTT 
Do O.pr9 di Antropologi• ~· uFB•• 

Membro Fundlldor do Grupo G..- ~ BMI;. 

t tio pjssimo e horrendo o crifTifl 

dtl Sodomia e tio con tre e ordem da 

natureza elncHgno dl1111r nomMdo, 

provocando tlinto e ire de Deus que por 

ele vem tempestadtls, terremoros, pestBs e 

fofTifls, 11 1111 ebrazerem e desep11rt1cerem 

cinco cidades." (Conltltu~6es Primeiras do 

Arcebllplldo da Battla. 1707, § 958) 

O Levftico mandava apedrejar " o homem 
que dorme com outro homem como se 
fosse mulher". Os Regimentos da 
Inquisição condenavam as sodomitas à 
fog..~eira: entre 1569-1670, mais de 400 
portug..~eses e brasileiros foram presos e 
processados por este abominável pecado, 
30 acabando seus dias queimados na 
fogueira. 

Seg..~ndo recentes e abalizadas pesquisas 
historiogrãficas1 • é sobretudo a parti r do 
Século XIV que a Cristandade passa a 
reprimir mais cruelmente a sodomia, 
também chamada- e com razão- "vfcio 
dos clérigos"2 • Salvo erro, é o franciscano 
frei Sabino Bononiense, autor da Luz 
moral (tradução portuguesa de 1737). 
quem melhor sintetiza a gravidade moral 
do "nefando pecado". Trds seriam as 
causas da gravidade desta "horrenda 
maldade" : a apostasia da natureza. pois a 
sodomia é pecado contra naturam ; por 
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sua causa Deus castiga ainda os inocentes. 
pois em Sodoma são queimados também 
as criancinhas para que não se fizessem 
imitadoras dos maus pelo mau exemplo; 
os sodomitas são piores que os animais 
brutos, os que nunca se ajuntam 
i naturalmente: são piores que os diabos, 
porque nunca se leu que demônio alg..~m 
fosse súcubo-sodomita: ela é mais grave 
do que ter coito com a própr ia mãe, e 
por causa deste vfcio apressará Deus o dia 
do Jufzo e o fim do mundo, e mais ainda, 
"foi a Sodomia a causa de Deus ter 
dilatado tanto tempo tomar carne 
humana, tanto que na noite de seu 
santfssimo nascimento, matou todos os 
homens sodomitas com morte repentina, 
e finalmente. Deus costuma mandar 
pestes, saraivas e grandes terremotos para 
aquelas partes onde reina este v feio. e 
desta sorte destrói as cidades, lugares e 
muita parte da gente destes nefandos." 
(Tratado XXIV,§ 14-16). 

Mal grado tantos anátemas e condenações, 
desde 1821, quando da extinção do 
Tribunal do Santo Oficio em Portugal e 
seus domfnios. a homossexualidade 
masculina deixou de ser crime - o 
lesbianismo desde 1646 jã fora 
alforriado3 , perdendo a Igreja o poder de 
condenar à morte não apenas os 



sodomitas, .mas tamblim os hereges e 
feiticeiros. Com o dese_nvolvimento da 
ciência moderna e dos Direitos Humanos, 
Roma se vd obrigada a bater no peito e 
recitar o mea culpa: "O Papa João 
Paulo li admitiu ontem que a Inquisição, 
que torturou e queimou milhares de 
pessoas durante um reinado de terror de 
três séculos, foi um erro hist6rico."4 E 
perante uma Comissão de 38 cientistas 
ganhadores do Prémio Nobel, o mesmo 
Sumo Pontifica teve que reconhecer: 
"A assistência do Esp(rito Santo de 
maneira alguma garante explicações que 
gostaríamos de sustentar sobre a 
constituição Hsica da realidade" 5 • 

ratificando o postulado da Declaração 
Persona Humana (n9 9, 1975): "Os fatos 
não constituem um critério, permitindo 
julgar o valor moral dos atos humanos." 

Com o progresso da exegese bíblica, 
auxiliada pelas descobertas cientificas da 
arqueologia, etno-hist6ria e das ciências 
·do comportamento, a sodomia 
entendida aqui, simplificadamente, como 
sinónimo de homossexualidade- deixa 
de ser crime de lesa majestade divina, 
pecado contra a natureza e desvio sexual , 
para ser considerada hodiernamente como 
uma variante do comportamento 
humano, histórica e geograficamente 
universal, tão válida, "natural" e saudável 
quanto a heterossexualidade6 . No plano 
teológico, cresce dia-a-d ia, tanto no seio 
do catolicismo quanto nas igrejas 
reformadas, o número de cristãos que 
propugrtam por uma redefinição radical 
da ét ica e moral cristãs vis-à-vis a 
homofilia, retirando-lhe não apenas o 
estigma de pecado7 , mas inclusive 
propondo uma pastoral espec(fica para 
osgays. 8 

Não obstante tais progressos da cil1ncia 
laica e religiosa e o reconhecimento 
internacional do direito à livre expressão 
sexual dos cidadãos9 , eis que a partir de 
1981 surge um terrrvel vrrus que põe em 
choque todas essas alvissareiras conquistas 
em prol da igualdade e reconhecimento 
da dignidade dos homossexuais: a 
mort(fera AIOS. Proveniente do chamado 
"macaco-verde", o vírus HTLV-3 
contaminou os nativos da África Central, 
moradores nas margens do Lago Vitória, 
destruindo indistintamente o sistema 
-imunológico de homens, mulheres e 
crianças. Segundo previsão do dr. Gallo, o 
principal expert em AIOS nos Estados 
Unidos, será na África que esta terrível 
epidemia provocará a mais catastrófica 
mortandade, tanto que em Uganda, 80% 
das prostitutas pesquisadas já estavam 
contaminadas com o deletério 
retrovírus 10 • Até o momento, os 
pesquisadores atribuem aos haitianos que 
trabalhavam sazonalmente no Zaire o 
transporte da AIOS para o Caribe. Oaí 
para os países do Primeiro M!Jndo, sua 
expansão tem sido avassaladora: 
exportada através da venda clandestina de 
sangue para os Estados Unidos e 
transmitida por via sexual aos gays 
norte-americanos, generosos clientes da 
prostituição masculina no país dos 
Tonton-Macoute, a AIOS alastrou-se 
praticamente pelo mundo inteiro: do 
Chile à China, das prisões de S. Paulo a 
um Convento de religiosas na Itália, 
causando até agora 14 mil mortes já 
diagnosticadasll. 
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Com a entrada do vírus HTL V-3 no gueto 
homossexual, esta síndrome adquiriu 
nova conotação e dinâmica: como osgays 
constituem grupo sexual relativamente 
fechado e de elevada rotatividade, a AIOS 



tem no Ocidente atingido principalmente , 
até agora, a comunidade gay e os 
bissexuais (por volta de 80% das v ftimas), 
dar ser' apelidada de "peste gay" . 
Redundante seria enfatiza r a inadequação 
e infelicidade deste denominativo - aliás, 
o predileto da imprensa marrom-, 
primeiro porque a AIOS originou-se e 
propagou-se primordialmente entre os 
heterossexuais africanos, segundo porque 
é apenas acidental e temporariamente que 
tal moléstia tem atingido no nosso 
hemisfério os gays, posto que qualquer 
cidadão, independentemente de suas 
preferências eróticas, pode ser 
contáminado pela maior epidem ia do 
século XX. 

Tão logo tornou-se manchete, a AIOS foi 
alvo das mais estapafúrdias e 
rocambolescas interpretações: a rev ista 
Afinal (25/6/1985) arrolou uma lista de 
cinco "lendas" sobre sua origem : que ela 
teria sido criada em lab~ratório pe la CIA 
e seu vfrus colocado numa mala no metrô 
de Nova York; que teria sido criada pela 
KGB e inoculada em soldados cubanos 
e/ou cubanos anticastristas, mandados 
depois para os EUA com o objetivo de 
disseminar a doença; que desenvolveu-se 
naturalmente no organ ismo dos negros; 
que só ·ataca os homossexuais; que ela não 
existe (p. 11). 

Para os cristãos tradicional istas, 
opositores do Catecismo Holandês e da 
nova teologia moral defensora da inclusão 
dos homófilos dentro do Corpo mfst ico 
de Cristo, a AIOS surgiu como um prato 
cheio para legitimar sua homofobia 12. 

Assim sendo, com base em material 
impresso conservado no arquivo do 
Grupo Gay da Bahia, colhemos algumas 
pérolas do pensamento cristão relativo â 
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AIOS, passando em segu ida à transcrição 
deste florilég io, iniciando com as igrejas 
protestantes. 

- Testemunhas de Jeová: Desde 1981 
que a revista Desper tai! (tiragem mensal 
de 9 milhões de exemplares em 51 
id iomas) fazia aberta campanha contra a 
"lepra sexual", a herpes gen ital, 
indicando como medida profilãtica contra 
este mal "a abstinência do sexo" (22/4/ 
1981). ~contudo no número 65 de 
Despertai! (22/5/1984), sob o tftulo "Um 
dilúvio de Epidemias", que as 
Testemunhas de Jeová dão sua explicação 
sobre a AIOS : "Uma epidemia de 
homossexuais: Em 1970, o Dr. C.W. 
Socarides, da Faculdade de Med icina 
A. Einstein, de Nova York, avisou que o 
homossexualismo era uma epidemia que 
se espalhav a mais rápido do que as quatro 
principais moléstias ... Recentemente nova 
doença ocupou as manchetes, a Sfndrome 
de Deficiência Imunológica Adquirida .. . 
O que provoca a AiOS? Nir1guém sabe. 
A Bfblia avisa : 'Cada qual vai colhe r 
aquilo mesmo que semeia.' (Gálatas, 
6, 7) . Se já houve geração que comprovou 
tais palavras, é a atual. Como é 
transmitida? Ninguém tem certeza, mas 
os méd icos crêem que a maioria dos casos 
é de transmissão sexual. Uma co isa é 
certa: a doença aflorou entre jovens e 
ativos varões homossexuais. E continua a 
colher seu maior tr ibuto entre este 
mesmo grupo ... A imoralidade - uma 
doença do espfrito - tem colhido 
abundante tributo de epidemias ffsicas ... 
Jesus Cristo profetizou sobre uma época 
em que o gênero humano sofreria um 
surto de epidemias. Disse ele : 'Nação se 
levantará contra nação e reino contra 
reino; e have rá grandes terremot'os, e num 
lugar após outro, pestilências e escassez 



de v r veres.' (Lucas, 21 , 10-11 ). Não resta 
dúv ida que tais profec ias se cumprem 
hoje. Significa isto que a raça humana se 
destina a mergulhar cada vez mais no 
lamaçal da decadência moral e física, até 
que, por fim, seja inteiramente 
sobrepujada por tais epidemias? Nãol 
O Reino de Deus d ispõe dum programa 
pa ra salvar a raça humana das epidemias e 
até agora, tal programa se mantém no 
horário (sic). O Reino de Deus 'arru inará 
os que arruínam a terra' (Revelação, 11 , 
18) . Trará um sistema de coisas em que as 
ep idemias físicas serão debeladas. E o que 
é mais importante, terminar-se-á com a 
ep idemiada Imoralid ade." (p. 4-10.)13 

- Igreja Universal: Sob o sugest ivo titulo 
"Câncer Gay : Fruto da Promiscuidade", 
lê-se o seguinte na rev ista O despertar da 
Fé (janeiro/ 1985, pp. 7-8) : " Uma nova 
doença está perturbando a presente 
geração. O perigo ronda agora vári os 
países. A imprensa mundial vem 
divulgando semanalmente matérias sobre 
o problema. A única medida preventiva 
contra a AIOS seria evitar a prática do 
homossexualismo. Mas de que modo? ~ 
uma praga! Hoje temos leis que até 
protegem o modus vivendi desta classe! 
Como se vê, a AIOS torna-se portanto um 
dos terríveis males da presente geração. 
Ela é, sem dúvida, um preço que os 
efeminados e sodomitas já estão pagando. 
Um pastor norte-americano, num de seus 
programas dominicais, afirmou : 'A AIDS 
é um tapa de Deus na cara dos 
homossexuais .. .' Um dos fatos que mais 
nos impressiona na atualidade é a 
passividade de certos parlamentares e de 
outras autoridades fre nte ao problema do 
homossexualismo. São indi ferentes e 
apáticos a esta questão. Muito pelo 
contrário, na 'Cidade Maravilhosa' já 
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quiseram até presentear um transexual 
com o título de 'Cidadão Carioca'. ~ o 
cúm\Jio do absurdo ... Uma sociedade que 
aprecia o rock e o transexualismo não 
pode receber de forma alguma as bénçãos 
divinas ... A Bíblia afirma categoricamente 
que o corpo humano é templo do 
Espírito Santo, e quem o destruir, Deus o 
destruirá ... O Rio de Jane iro, São Paulo, 
Belo Horizonte, Belém, Salvador e outros 
grandes centros urbanos~ além de cidades 
como Paris, Nova York e outras, não 
passam de uma Sodoma e uma Gomorra 
da atual geração .. . Deus não tolera o 
homossexualismo, o lesbianismo e outras 
práticas sexuais indecorosas. Se hoje isso 
acontece e Deus não leva ajuízo, de 
imedia to, o indivíduo, é por causa da 
graça de Jesus Cristo ... " 

- Igreja Batista: Em 1982, ao participar 
em Salvador da Convenção dos Batistas 
Bras il eiros, o pastor Arauna dos Santos, 
da Igreja Batista do Bonfim (Campinas, 
SP). condenou energicamente a onda de 
erotismo que tomava conta do país sob a 
presidência do General Figueiredo, 
"condenando energicamente o 
homossexualismo e outras anomalias 
sexuais que devem ser combatidas, quer 
seja através de uma assistência espiritual, 
quer seja através de um tratamento 
psicológico e aconselhamento." 14 Por seu 
turno, o batista R.C.M. assim se 
man ifestou em carta enviada ao jornal 
gaúcho Folha da Tarde (11/1/1984) a 
respeito das vítimas da AIOS: "O 
homossexualismo tem sido uma terrível 
praga desde os tempos mais antigos. 
Relatos da intervenção divina estilo 
regis trados na Bíblia sagrada, bem cor:no 
as advertências aos adeptos desta doença 
espiritualmente contrária â determinação 
do Criador de : 'Portanto deixará o varão 



seu pai e a sua mie, e apegar-se-ã à sua 
mulher, e serão ambos uma carne.' 
(Gênesis, 2, 24.) Nos dias de Sodoma e 
Gomorra o jufzo de Deus abateu-se sobre 
essas cidades. Hoje, Deus também vem 
interferindo misericordiosamente através 
de uma misteriosa doença que ataca 
principalmente os homossexuais. Não serã 
isto um aviso contra esta abominação 
vindo do Deus Alt(ssimo7 A1B.fblla, em 
suas mensagens regeneradoras, exorta o 
pecador ao retorno completo à submissão 
de Deus. Afirma que através deste passo 
todos serão purificados e sarados de suas 
enfermidades, até mesmo os mais 
pecadores. Jesus Cristo está pronto a 
recebê-los em seus braços. Deixe o rmpio 
o seu caminho, e o homem maligno os 
seus pensamentos, e se çonverta ao 
Senh'or ... " 

- Assembléia de Deus: No número 
1174(1) do Mensageiro da Paz (fevereiro/ 
1985), vendido em todas as bancas de 
jornal do pa(s, em artigo intitulado 
"Existe solução para o 
homossexualismo?", ilustrado com 
mimoso retrato de Oscar Wilde ("que 
muito sofreu em conseqüência de suas 
iHcitas relações com o jovem Alfred 
Douglas, tendo sua meteórica e brilhante 
carreira seriamente abalada por suas 
tendências bestiais"), após citar as 
famosas passagens bfblicas usadas pelos 
homófobos para ratificar sua intolerância 
face ao ''amor que não ousa dizer seu 
nome", assim se manifesta o articulista 
anõnimo:"O apóstolo Paulo deixa claro 
que o homossexual não herdarã o Reino 
de Deus. Além do mais, segundo Norman 
Geisler, a homossexualidade não é uma 
relação sexual: é uma aberração da 
natureza. Conte-se que o perfodo em que 
o Papa Alexandre VI reinou foi marcado 

por grande licenciosidade. Logo 
começaram a aparecer as conseqüências. 
Entre elas está a sffilis, que continua 
sendo um verdadeiro tormento aos 
libertinos, aos que desrespeitam as 
normas naturais e divinas do sexo. O 
mesmo -se dã com a AIOS, mais conhecida 
como o câncer gay. Os apologetas do 
homossexualismo infelizmente falam 
eloqüentemente acerca desse execrãvel e 
abjeto pecado. Só que nada dizem sobre 
suas funestas conseqüências. Calam-se 
com respeito à Sfndrome de Deficiência 
Imunológica Adquirida ... O 
homossexualismo é uma prãtica 
totalmente contrária â natureza. É uma 
aberração! A homossexualidade contraria 
as leis naturais estabelecidas por Deus ... 
Ser homossexual em essência é ser triste. 
Temos uma notfcia muito boa para você 
que é homossexual. O seu caso tem 
solução. Você não foi exclu fdo do plano 
salvffico de Deus. Jesus Cristo morreu 
por todos, pelos efeminados e lésbicas 
também. Para Deus nada é impossfvel. " 
(p. 9.; 

Quanto â Igreja Católica, pouca reflexão 
teológica e pastoral tem sido feita no 

· Brasil relativamente à questão 
homossexual em geral e à AIOS em 
particular. É gritante a defasagem 
existente entre oaggiornamento do clero 
brasileiro na questão dos dire itos 
humanos, da teologia da libertação, na 
sua opção preferencial pelos pobres, em 
detrimento de qualquer posicionamento 
mais esclarecido e corajoso sobre a 
hemofilia, tratada ainda como pecado 
nefando, isto é, cujo nome não pode 
sequer ser pronunciado. 
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O Cardeai~Primaz do Brasil, D. Alielar 
Brandão Vilela, é um dos poucos que tem 



ousado manifestar-se sobre o 
homoerotismo, muito embora evite 
pronunciar a palavra "homossexualismo": 
"A Igreja diz o seguinte : este 
comportamento não é normal, mas isto 
não quer dizer que a pessoa que comete 
esta falha - que muitas vezes pode ter 
sido conduzida por vários fatores, 
inclusive congén itos- não deverá ser; 
tratada com certa caridade. A própria 
Igreja, como a sociedade, deve ajudar as 
pessoas para que se reabilitem e não 
tê-las como se fossem condenadas à 
execração. Uma coisa é se perguntar: este 
comportamento é normal? Eu diria que 
não, pois cada sexo tem a sua função. 
Mas quando se trata de pessoas que têm 
este ou aquele procedimento, as pessoas 
são diferentes dos fatos. Sempre merecem 
respe ito no tratamento. Agora, o que não 
se pode é fazer o endeusamento deste 
t ipo de comportamento. Aí já é uma 
segunda posição. O endeusamento e a 
glorificação, acho que isso não deve ser 
feito, inclusive a tal ponto de alguns 
d izerem 'é melhor que seja assim', ou 
então ' isto é excelente, isto é 
maravilhoso.' " 15 Noutra ocasião, 
rat ificou seu ponto de vista : "Não 
podemos louvar nem incentivar essas 
mino rias, mas dado que elas existem, não 
se pode nem se deve fazer violência 
cont ra os homossexua is: devemos 
ajudá- los e nunca violentá-los." 16 

Até o momento, salvo erro, apenas três 
bi spos brasile iros fize ram 
pronunciamentos específicos sobre a 
AIOS. Num extremo situa-se 
intransigente o Cardeal do R i o de 
Janei ro, O. Eugênio Sales, que mutatis 
mumndis utiliza-se da mesma retórica dos 
protestantes tupiniquins. Qua-~do menos, 
desde 1979 que este prelado vem 
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atacando a desenvoltura da 
homossexualidade no orbe cristlo: no 
artigo" A melhor censura", comentando 
com gáudio uma manifestação da Pastoral 
da Juventude "é! praia do Leblon em 
repulsa à imoralidade ("o nudismo 
completo disfarçado por pseudo-trajes 
mais provocantes ... "), O. Eugênio 
escrevia: "Em uma sociedade pluralista 
em que vivemos, os elementos sadios 
estão em permanente contato com 
doentes. Não me refiro somente a 
enfermidades tisicas, doenças infecciosas, 
mas também deformações morais, não 
menos perniciosas ao bem comum ... Uma 
lésbica ou um homossexual sentir-se-ão 
melhor se vistos como normais ou se sua 
situação for considerada aceitável ao 
convívio social. Evidentemente não me 
reporto ã caridade com que devem ser 
tratados. Contudo, bem diferente da 
aprovação do erro é o sentimento cristão 
de ajudar o enfermo." No ano seguinte, 
outro ataque à revolução sexual: 
"Liberdade e libertinagem" é o título de 
seu texto, onde por pouco não chega a 
abençoar os atentados ãs bancas de jornal 
que vendiam revistas pornográficas: "A 
reação ã decadência moral exige coragem 
e acarreta incompreensões ... Fácil prever 
nosso destino se não houver mão forte 
que coíba a expansão da degenerescência 
moral que nos ameaça." E mais adiante 
aproveita para condenar a canabis sativa : 
"Já se encontra quem propugne a 
liberação da maconha ... Nada tão 
contrário à liberdade como sua 
identificação com a libertinagem." Neste 
ano do Senhor de 1985, a mesma 
Eminência Reverendíssima tem publicado 
dois escritos, ambos execrando a 
homossexualidade. Em "O mal e a 
covardia dos bons", diz textualmente: 
"Recentemente, foi divulgado pela 



imprensa que em São Francisco, no 
último mt!s de junho, 49 pessoas 
morreram vitimadas pela AIOS. Li em 
jornais que em Nova York, na Broadway, 
o público aplaudiu comovido um trãgico 
abraço de um casal afetado mortalmente 
pela enfermidade. Em julho último, Indo 
celebrar a missa na Catedral de Slo 
Patrfcio, Arquidiocese de Nova York, 
observei enorme aparato policial na 511 
Avenida. Explicaram-me ser ele motivado 
por um desfilegay ... O homossexualismo, 
doença ou desvio voluntãrio, busca 
reivindicar foros de normalidade ... Em 
busca de liberdade, propõe-se algo 
exatamente ao contrário, a libertinagem. 
O pudor é rejeitado, e as mais baixas 
aberrações sexuais servem como objeto 
de anúncios. e podia continuar citações 
de urna longa Mrie de desvarios, 
Incluindo postulados defendidos por um 
falso feminismo ... Violentada, a Natureza 
se vinga, e quando o faz, é terrrvel ... E cal 
como um ralo na humanidade o perigo da 
AIOS ... Quando o amor de Deus, 
manifestado na obedit!ncia a seus 
preceitos, é vilipendiado, o chicote de 
um novo perigo de vida acorda os 
recalcitrantes ... Os flagelos sociais servem 
de ln~trumento para despertar a 
consc.ltncla, exprobar a imoralidade 
reinante, fà~er o homem retornar aos 
camlrihos de Deus." Em seu último 
artigo, "Revoluçio sexual em curso 
retoma perspectivas pagãs", o Cardeal do 
Rio de Janeiro retoma temas como 
aborto, masturbação e homossexualidade, 
concluindo que esta última é 
"intrinsicamente mé e desregrada"t7 

' 
PosiÇA'o mais magnânima manifestou o 
Cardeal de São Paulo, O. Paulo Evaristo 
Ams: "A Igreja acha de sua missão 
r_!confortar os doentes de AIOS, como 
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tôdos os doentes graves, apelando para 
que sejam fiéis às suas convicções 
religiosas. Não cabe à Igreja opinar sobre 
a própria doença, sua natureza ·e origem, e 
seria imprudente declarar seu sentido 
providencial. O Cardeal lembra ainda que 
a Igreja sempre recusou abençoar un iões 
homÓssexuais, e não as aprova, mas 
respeita as pessoas e seu sentido 
Insondável, sem pretender medir sua 
liberdade.'' ~a. 

Em recente entrevista conced ida ao 
Jornal da Pi tuba (Salvador, setembro/ 
85), O. Avelar assim respondeu à 
pergunta "Qual é a posição do pastor 
diante da discussão em torno da AIOS?" : 
"Eu vejo tudo isso com muita pena, 
porque ninguém criou essa doença. Ela 
apareceu, não é? Ninguém criou essa 
doença para que ela penalizasse Pedro ou 
Paulo. Como ela apareceu, por que ela 
apareceu, eu não sei, essas coisas 
aparecem .. . Mas infelizmente a doença 
está penalizando mais determ inadÓs 
grupos e é por isso que eu digo, me dâ 
muita pena, não é? Porque grupos, sejam 
eles quais forem, estão sendo atingidos 
por determinado tipo de doença, que 
ninguém criou, que apareceu . !: altamente 
preocupante e acho que as autoridades de 
saúde devem ter o mãximo interesse em 
descobrir o vfrus, atacá-lo, defender os 
que estão sendo atingidos pela doença. 
Sem preocupação com que tipo de 
pessoas elas são, o que pensam, que 
mentalidade, que ideologia carregam, que 
situação ética elas nos trazem, tudo isso 
é independente. Trata-se de um mal que 
estã atingindo pessoas humanas, então 
deve-se ter um interesse cada vez maior de 
controlar essa doença." Insiste o 
entrevistador: "Seria a AIOS um castigo ºe Deus para punir a prom iscuidade?" 



Resposta do Cardeal da Bahia : "(Rindo) 
Eu não quero absolutamente 
responsabilizar diretamente Deus por ter 
criado uma doença para penalizar A, B, C 
ou O. A Igreja é realmente uma sociedade 
portadora de valores religiosos e éticos, 
respeitando-se o direito da natureza, seja 
da masculinidade, seja da feminilidade. 
Ela quer uma sociedade bem composta; 
bem constitu Ida, e ajuda a refletir nessa 
direção. Mas a Igreja tem também 
compreensão com todos aqueles que 
possam ter falhas na vida. Muitos não são 
responsáveis por coisas que acontecem : 
é preci so haver capacidade de 
compreensão com aqueles que são 
viti mas." Finalmente, o jornalista toca na 
palavra proibida : "O senhor considera o 
homossexual urna ovelha desgarrada"? 
O. Ave! ar : " Eu acho que é uma vitima do 
p róprio meio. Eles não se consideram 
como tal e são capazes de achar que eu 
estou ofendendo, estou agredindo, mas eu 
não estou agredindo coisa alguma, não é7 
Eu não sou um técnico, do ponto de vista 
cientifico, mas muitas vezes as pessoas 
são vitimas de problemas de origem 
genética, mas na maior ia das vezes é 
mesmo um problema de ambientação, de 
formação psicológica e educacional na 
famllia." 

F inalmente, é o Bispo auxiliar de 
Salvador, O. Angelo Sa lvador, quem mais 
detidamente analisa a perspectiva 
teológica da peste do século XX : "A 
concepção da ira div ina não tem 
fundamentação teológica, tratando-se de 
uma visão completamente primitiva e 
obsoleta. Vejo a AIOS como um 
problema cientifico, al imentando a fé de 
que a Ciência dentro de poucos meses vai 
encontrar a vacina adequada ... O vlrus da 
AIOS pode até provocar uma reação 
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positiva com relação ao comportamento 
sexual das comunidades: obrigár as 
pessoas a revisar a sua própria sexualidade 
e seu modus vivendi. ~ imprescind lvel 
que as pessoas encontrem o equil lbrio, 
não somente na área sexual, mas em tudo 
na vida. O permissivismo é um fato 
mundial e tenho esperança que os jovens 
realmente repensem seus exageros .. . Se os 
motéis fossem escolas, não haveria mais 
analfabetos ... " 19 

A guisa de conclusão 

Noticias vindas dos EUA informam que 
nem todos os cristãos associam a AIOS à 
idéia da ira ou do chicote divino contra os 
sodomlstas: no mt1s de Maria do corrente 
ano, o Arcebispo de São Francisco, O. 
John Ouinn, anunciou que um dos 
conventos de sua arquidiocese seria 
transformado em albergue para os 
enfermos de AIOS, e numa missa 
celebrada no bairro onde vivem 
principalmente os homossexuais disse 
que "esta ocasião é de compaixão e 
oração", distribllindo a sagrada 
comunhão a inúmeros gays afetados pela 
mortlfera doença.2o Também em Nova 
York, o Cardeal John O'Connor declarou 
estar estudando seriamente a abertura de 
um centro para assistir as vitimas da 
AIOS, que seriam cuidadas por sacerdotes 
e pelas Missionárias da Caridade, 
congregação fundada por Madre Tereza 
de Calcutá. O mesmo Cardeal fizera a 
doação de 50 mil dólares ao hospital São 
Vicente- situado no principal bairro gay 
de Nova York - para ajudar no 
tratamento dos pacientes de AIDS.21 

Também os reformados manifestam 
sentimentos de caridade cristã vis-à-vis 



·ãs v(timas da terdvel sfndrome, partindo 
o exemplo do Reverendo Steve Pieters, 
da Igreja Episcopal de Los Angeles : " Deus 
não abandona as vftimas da AIOS ou 
pune os homossexuais com a doença 
fatal, mas permanece com eles em sua 
luta. " Sendo ele próprio uma das vftimas 
da AIOS, assim se exprimiu perante uma 
assembléia de mais de 300 fiéis : " Deus 
não me deu esta doença. Deus está 
comigo nesta doença. Nunca me senti tão 
orgulhoso por ser gay. Estou 
experimentando uma paz que sobrepõe 
qualquer entendimento. Deus é maior que 
a AIDS."22 

Ao concluir este florilégio, na qualidade 
de militante pelos direitos dos 
homossexuais, não poderia deixar de 
manifestar minha esperança de que a 
terrfvel AIOS seja uma oportunidade rara 
para os cristãos - sobretudo à hierarquia 
das diferentes denominações - refletirem 
seriamente sobre a responsabilidade 
histórica que têm na manutenção do 
preconceito e discriminação anti gay. 
Posto que nem a ciência nem os códigos 
penais discriminam-nos - antes pelo 
contrário, defendem que todos os 
cidadãos devem ter os mesmos direitos 
independentemente de cor, sexo e 
rel igião -, é absolutamente intolerável 
que os cristãos continuem a rotular a 
homossexualidade como desvio, 
aberração, pecado contra a natureza. 
Neste momento em que a AIOS é 
erroneamente identificada como "peste 
gay", os cristãos têm uma dfvida histórica 
em relação aos sodomitas: impedir, com 
todas as suas forças, que mais uma vez 
sejamos massacrados como os eternos 
bodes expiatórios da humanidade. Afinal, 
de bode e veado, a diabo, a diferença está 
a~nas no tamanho do chifre ... 

E para os que crêem, a oração sens(vel do 
Cardeal Terence Cooke, por ocasião da 
abertura de um simpósio em Nova York 
sobre esta doença : 

"Senhor, rezamos por nossos irmãos e 
i rmãs que estão sofrendo com a AIDS, 
assim como por suas famflias e amigos. 
Pedimos que inspireis os profissionais da 
saúde que estão lutando para ajudá-los, 
forta lecê-los e curá-/os. I Senhor, 
transformai a ansiedade que nos domina 
numa confiança segura; a tensão de 
dentro de nós, por uma santa paz; a 
turbulência, por uma sagrada calma; nossa 
frieza, por um terno amor. I Pai, nós 
estamos unidos nesta oração e com 
espiri ta de fé, de esperança e de caridade. 
Vos pedimos nos guiar e abençoar nossa 
caminhada na busca de auxiliar nossos 
irmãos e irmãs na vossa fam flia humana. I 
Amém." 
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AIOS : a 'Cioença" e os 'Cioentes" 

JANE GAL VÃO 
Mestr81lda em Antropologia - MuM1u Nacional ' 

1 

Este texto sobre a AIOS tem por base 
um levantamento, por mim realizado, de 
parte do material jornalfstico existente 
sobre a doença. 

A AIOS transformou-se em uma 'questão 
pública', sendo que a imprensa teve (e 
tem). nesse sentido, um papel 
fundamental, na medida em que foi ela 
que nos colocou em contato com a 
doença e continua alimentando o debate 
em tomo do assunto. Partindo de tais 
observações é que montei a pesquisa, 
adotando como referência as noticias 
veiculadas por alguns jornais e revistas. 
Tomo tais notfcias como discursos 
produzidos acerca da AIOS e utilizo o 
material jornalístico como fio condutor 
para o entendimento do trajeto da 
doença. 

O material pesquisado inclui os segu in tes 
jornais: 

Jornal do Brasil l O Globo I 
Estado de São Paulo I Folha de São Paulo 

e as seguintes revistas: 

Isto é I Veja. 
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Fixei o período de levantamento entre 
janeiro de 1983 e junho de 1985. Talvez 
em publicações estrangeiras haja notícias 
anteriores a 1983, já que alguns casos de 
AIOS foram detectados nos Estados 
Unidos entre 1978-1979, mas no Brasil 
somente a partir da morte do costureiro 
Markito, ocorrida em janeiro de 1983, a 
AIOS ganhou notoriedade. 

2 

Podemos notar que a AI OS 1 possibilitou 
a exposição e apropriação de certas 
questões, principal mente aquelas 
relacionadas à sexualidade, que não se 
originaram com o seu 'surgimento', mas 
que, através da doença, são reelaboradas, 
recolocadas. Neste ponto delineia-se, a 
meu ver, a 'zona obscura' e ditrci l do 
trajeto da AIOS. 

A AIOS toca e se expande em um dos 
nossos bens mais caros: nosso corpo. Esse 
corpo educado, limpo, tratado, 
encontra-se desafiado pela AIOS e 
segundo as notrcias - até o momento, 
vencido pela doença. A possibilidade de 
salvação desse corpo é acenada pelo 
acesso à informação que nos põe em 
cantata com os mecanismos conhecidos 



de transmissão e com as precauções que 
deve m ser tomadas no que d iz respeito à 
doença. Com tal red e de informações, 
tenta-se barrar e d iminuir os riscos de 
ou a ' má conjunção' causada pelo 
encontro do nosso corpo com o vfrus 
da AIOS. 

A "doença" impõe normas, esboça uma 
cartilha de procedimentos. Há acusações 
embutidas, reprimendas veladas ou 
abertas. Meu interesse reside justamente 
aqui , nesta 'zona obscura', onde percebo 
a existência do que provisoriamente 
denomino de " campo social da AIOS". 
Entendo este "campo social" como 
formado pelo encontro da "doença (a 
AIOS) com os seus " doentes" 
(principalmente os componentes dos 
" grupos de risco") .2 Relaciono também 
neste " campo" o que chamo de 'efeito 
primário' e 'efeito secundário' da AIOS. 

Entendo como o 'efe ito primário' da 
AIOS o que lhe dá a configuração de uma 
doença e, até o momento, apresentada 
como letal. O ' efeito secundário' seria a 
disseminação dessa 'doença mortal ', 
segundo os dados maciços apresentados 
pela imprensa, prioritariamente entre os 
homossexuais e os bissexuais. Esse ' solo' 
comum permite o estabelecimento de 
categorias (ou grupos) mais propensos a 
contrair a AIOS onde começamos a 
perceber a emergência dos primeiros 
mecanismos de acusação. 

O debate estabelecido em torno e a partir 
do conhecimento da AIOS propiciou que 
determinadas indagações extrapolassem o 
caráter simplesmente médico e invadissem 
o cotidiáno das pessoas- sendo esta uma 
das peculiariedades da AIOS-, 
proporcionando discussões de âmbito 

social bastante amplo e •. algumas vezes, 
polêmico. Em tais debates estão presentes 
preocupações com relação a temas como: 
sexualidade, identidade social, indivfduo, 
estigma, papéis, acusação etc. 

3 

Se no infcio a AIOS era denominada 
"câncer-gay" 3 por aparecer relacionada 
essencialmente aos homossexuais, com o 
passar ve re mos o surgimento de outros 

. prováve is "receptores" da doença. Esses 
outros "receptores" seriam os viciados em 
drogas, os hemotrlicos e os bissexuais, o 
que fornece a fronteira e delimita o 
espaço dos chamados " grupos de risco", 
ou seja, grupos que, por diferentes 
formas, são mais propensos a 
"contaminar" e a serem "contaminados": 
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Dentre os participantes dos denom inados 
" grupos de risco" , d ispenso mais atenção 
às colocações sobre os comportamentos 
sexuais. Tendo por base o material 
jornalfstico levantado, essas colocações 
d izem respeito, principalmente, aos 
homossexuais e bissexuais e, mais 
atualmente, também aos heterossexuais. 
Tentando traçar a história fugidia do 
percurso da AIOS, notaremos. que das 
preocupações iniciais com uma doença 
(principalmente enfocada como mais uma 
" doença venérea sexualmente 
transmissfvel") que atacava 
prioritariamente os homossexuais, 
passaremos para a escala de reprodução 
da doença (uma "escala geométrica") 4 , a 
busca da sua o rigem e a qualificação dos 
" grupos de risco". 

Essa " origem" propicia que se delineie 
um gueto, ou seja, a quem está 
circunscrita a AIOS, onde observamos 



diferentes tipos de afirmações-acusações 
que em uma de suas versões diz que : ataca 
prioritariamente homossexuais 
americanos que vão a determinados locais 
(como o Haiti) em 'busca do prazer'. 

T ai origem, impregnada de um certo 
difusionismo, apresenta diferentes 
explicações, tais como: 

" Numa outra linha de raciocfnio 
geográfico; o doutor Carolina Macleod, 
diretor do Laboratório de Doenças 
Tropicais da Universidade de Miami, 
sugere que o sarcoma de Kaposi, em sua 
atual forma virulenta, teria safdo da 
.África, onde se registraram casos de 
moléstias entre os jovens. Segundo 
Macleod, soldados cubanos em ação nos 
pafses-africanos teriam carregado a 
doença para Cuba e, de lã, ela teria 
migrado para a comunidade de cubanos 
em Miami." (Veja, 15/6/83.) 

" Pesquisadores americanos acreditam que 
o vfrus da AIOS tenha seu "infcio 
ecológico" no Haiti (como a malária tem 
o seu "nicho" na Amazônia) , onde 
muitos homossexuais americanos iam 
passar as férias. Ao manterem relações 
sexuais com nativos, foram contaminados 
e levaram o vírus para os Estados 
Unidos." (Isto é, 13/3/85.) 

" Franceses e belgas fizeram uma pesquisa 
na África, em que se concluiu que o v frus 
é de origem animal se adaptando ao 
homem. Os pesquisadores encontraram 
anticorpos no green monkey (macaco 
verde) .. e acredita-se que os africanos, que 
têm contato freqüentes com os animais, 
jã criaram anticorpos." (O Globo, 30/6/ 
85.) 

A qualificação dos " grupos de ri sco" (um 
conceito médico) carrega o 'vfrus' das 
primeiras acusações : quem, como, em que 
situação torna-se exposto â AIDS. 
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"A atitude adotada pela Secretaria de 
Saúde .tem sido enfrentar o problema 
através de informações precisas à 
população de modo geral, e aos grupos de 
alto risco (homossexuais, bissexuais, 
hemofflicos, talassêmicos e pessoas que 
fazem uso de drogas injetáve is) em 
particular." (Jornal do Brasi l, 02/6/85.) 
"O Dr. Nelson Figueiredo Mendes 
informa que a doença surge sobretudo 
entre os homossexuais devido à 
promiscuidade sexual. Acredita-se que o 
agente transmissor esteja local izado no 
sangue. No caso dos homossexuais, 
pesquisas realizadas nos Estados Unidos 
indicam que o alto índice de 
contaminação se deve provavelmente pelo 
fato de a mucosa do reto não ter proteção 
com anticorpos . .. A transmissão se .dá 
também através de aplicações 
intravenosas, razão pela qual é constatado 
um grande número de casos de deficiência 
imunológica entre os hemofflicos. Os 
homossexuais também são vítimas desse 
tipo de transmissão, devido ao alto 
fndice, entre eles, de viciados em d rogas 
com aplicações intravenosas." (Folha de 
S. Paulo, 08/6/83.) 

O pressuposto médico baseava-se em que 
d ispensando-se aos membros dos "grupos 
de ri sco" uma atenção especial, efetivada, 
por exemplo, através de campanhas de 
esclarecimento, seria possfvel 
minimizar-se a propagação da AI DS. 

T ai recomendação e as campanhas de 
esclarecimento tiveram o efe ito de uma 
pomba moral. A qualificação médica 



precipitou julgamentos, acusações e 
outras atitudes. A AIOS passou a ser 
relacionada, mais diretamente, a um 
" estilo de vida". 

"Se uma pessoa pegou câncer, pegou e 
fim. Mas essa doença, que se contrai por 
um estil o de vida, abala psicologicamente 
a pessoa, que passa a rever conceitos e 
chega a se questionar." (Declaração do 
antropólogo Edward MacRae, membro do 
grupo GAPA - Grupo de Apoio ã 
Prevenção da AIOS. O Globo, 05/5/85.) 

Esse "estilo de vida" foi esmiuçado, 
julgado, condenado. 

"Com a permissividade dos anos 60 e 70, 
males terrfveis como o herpes e o AIOS 
vieram assombrar os anos 80 e despertar 
as pessoas para a idéia de que uma 
atividade sexu ai desenfreada pode ser um 
passaporte para a sepultura. Nas palavras 
do Dr. Belda à reportagem de Manchete, 
em São Paulo: 'a promiscuidade é 
altamente desaconselhável.' (Dr. Walter 
Belda, presidente da União 
Latino-Americana Contra as Doenças 
Sexualmente Transmissíveis. Manchete, 
28/4/85.) 

O cerne dessa discussão gravita em torno 
de uma das formas mais efetivas de 
propagação da doença, o contato sexual, 
onde tal contato, após a descoberta da 
AIOS, vem acrescido de interdições e 
recomendações : não à promiscuidade 
homo ou heterossexua l; não a contatos 
anônimos homo ou heterossexuais. Sim 
à monogamia (entendida como antônimo 
de promiscuidade) homo e heterossexual; 
sim ao exercfcio da heterossexualidade e 
homossexualidade não-promfscua. 

Com relação ao uso freqüente das 
palavr.as promiscuidade/prom(scuo, 
podemos notar que estes termos são 
tomados como atributos sendo utilizados 
para definir aqueles que têm uma vida 
sexual intensa onde a promiscuidade é 
entendida como seu sinônimo. Vejamos 
alguns exemplos: 

"Muitos dos pacientes são encontrados 
entre os freqüentadores de casas de 
massagens e saunas, onde uma visita 
t(pica costuma incluir sexo com 15 a 20 

, homens deliberadamente anônimos." 
(Estado de São Paulo, 26/6/83.) 
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"Nos primeiros casos detectados nos 
Estados Unidos, os pacientes tinham se 
relacionado com cerca de 300 parceiros 
por ano. A promiscuidade aumenta os 
riscos, dizem todos os especialistas." 
(Afinal, 27 /11/84.) 

" ... os homossexuais masculinos são mais 
atingidos que as prostitutas porque têm 
grandes atividades sexuais (há casos de até 
20 relações por dia) e estão mais expostos 
ao sêmem." (Revis ta de Domingo do 
Jornal do Brasil, 30/6/85.) 

A promiscuidade surge, então, como 
atributo usado para qualificar/ 
desqualificar os comportamentos sexuais. 
Os homossexu ais e bissexuais definidos 
como participantes dos "grupos de risco" 
são chamados a cooperar para o 
não-alastramento da doença. A 
recomendação é: não seja promfscuo. 

De certa forma, a colocação da 
homossexualidade e da bissexualidade 
como comportamentos que não 
expressam o desempenho esperado 
(ideal) de exerdcio da sexualidade guia 



as discussões sobre o porquê dos 
maleffcios da doença, deixando entrever 
que tal sexualidade carrega o 'perigo' 
em si. 

Tal 'perigo', e as acusações nele 
embutidas, é expresso, por exemplo, por 
alguns segmentos da Igreja, como uma 
'poluição total' do indivíduo. 

" O homossexualismo, doença ou desvio 
voluntário, busca reivindicar foros de 
normalidade ... Chegamos a um grau de 
degenerescência a ponto de alguns se 
envergonharem do que enobrece o 
homem, distinguindo-o dos animais ... E 
cai, como um raio, na humanidade, o 
perigo da AIOS. Consciências anestesiadas 
são acordadas pelo pavor, indivíduos são 
levados a uma moralização forçada ." 
(Artigo de Dom Eugênio de Araújo Sales, 
Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro. 
Jornal do Brasil, 27 /10/85.) 

4 

Buscando pensar o 'perigo', podemos 
mencionar que o 'mal', o ' perigo' estão, 
presentemente, mais do que nunca, 
alojados no 'desconhecido'. O 'conhecido' 
polariza o 'bem'; o 'desconhecido' 
polariza o 'mal' . 

O 'perigo', o 'desconhecido', o 'mal' estão 
intimamente relacionados ao 'contágio', 
à 'poluição' e ao isolamento que a doença 
traz _ 

O medo do 'contágio' gerou uma legião 
moderna de 'sátrapas', fazendo de cada 
um 'os olhos e os ouvidos' da sexualidade 
do outro. O portador de AIOS, ou o seu 
'possfvel' portador (os membros dos 
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"grupos de risco"). 'contamina' a sua 
sociedade, e esta esboça diferentes 
mecanismos para o afastamento do 
' perigo-contágio' : de u m lado, a medicina 
desenvolve medidas preventivas contra a 
doença; de outro, os cidadãos 
desenvolvem as suas medidas contra os 
doentes. s Os exemplos proliferam na 
imprensa: funcionários fazem 
abaixo-assinado ped indo dem issão de 
empregado supostamente homossexual ; 
senhoras evitam beij ar seus cabeleirei ros ; 
médicos recusam-se a atender clientes 
homossexuais; locutor paulista propõe o 
isolamento dos homossexuais ; religiosos 
invocam a fúria divina contra os excessos 
praticados pela 'carne' . 

O 'bem', o 'conhecid o', a ' monogamia ', a 
' fidelidade' estão ao lado da 'saúde '. O 
'mal', o 'desconhec id o', a ' p romiscuidade ' 
atuam ao lado da 'doença' . Mas se o 
'conhecido' já é portador da " doença" , 
esse 'conhecido' torna-se a fonte de 
nossos males ; neste caso, qua nto mais 
'desconhecido' melh o r; quanto mais· 
distante do 'conhecido', mai s seguros 
estaremos. 

Penso que a AIOS, por ser pu ra afirmação 
e imposição, radicaliza o pensamento 
dicotômico; ela não dá espaço pa ra a 
relativização. Todos trabalham com a 
verdade, e o que não é verd ade é lend a, 
oposição bastante encontrad a no 
noticiário. 

Apesar de ser uma d oença em muitos 
sentidos nova, a AI OS foi abso rv ida por 
todos e integrada no convívi o social em 
um espaço de tempo relativamente curto. 
Uma doença nova prenhe de vel hos 
conceitos. Mais um a dicotom ia. 



Recentemente o Ministério da Saúde 
anun ciou a veiculação, pelo rádio e pela 
telev isão, de uma campanha de 
escla rec imentos sobre a AIOS. Tal 
campanha terá, por ponto de partida, as 
segu intes perguntas : "O que não causa 
AIOS?" e " Quem pega AIOS?". 
Espe ramos que tal campanha não tenha 
o efe ito de pânico semelhante ao gerado 

por O rson We lles ao transmitir, pelo 
rádio, a " Gue rra dos Mundos". A 
na rração fo i tão convincente que as 
pessoas sa íram às ruas certas de que o 
mund o estava sendo invadido por 
marcianos. 

Notas 
As idéias desenvolvidas neste artigo fazem 

parte de um trabalho apresentado ao curso de 
Antropologia Urbana, mmistrado pelo professor 
Gilberto Velho ( 19 semestre de 1985), no 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
Social do Museu Nacional da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 

1 A/OS: sigla formada pelas iniciais em inglês 
para Síndrome de Deficiência Imunológica 
Adquirida. Em portugutfs, SIDA. 

" A doença destrói rapidamen te o sistema 
imunitário das v frimas tornan do-as alvos de 
vírus e bac térias. Câncer, herpes e pneumonia 
são as possíveis e freqüên tes conseqüências 
imediatas e letais." (0 Globo, 18/4/ 83) 

2 " O Min is tério da Saúde define como 
principais grupos de risco os homossexuais e 
bissexuais masculinos, os usuários de dtogas 
injetáveis, os hemofílicos e politransfundidos 
(que recebem com freqüência transfusões de 
sangue). " (O Globo, 0515/85.) 

-' " O costureiro Marki to, criador da alta costura 
sensual e despojada que ves te várias cantoras e 
a trizes brasileiras, morreu ontem de madrugada 
aos 31 anos, num hospital de Nova York, 
vítima da " Sfndrome de Deficiência 
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lmun ológica Adquirida", doença conhecida 
como "câncer-gay" por atacar prin cipalmente 
homossexuais ... " (0 Globo, 05/6/83.) 

" A Síndrome de Deficiência Imunológica 
Adqui rida (AIOS), mundialmente conhecida 
como o câncer-gay, chegou mesmo ao Brasil ... " 
(Jornal do Brasil, 12/6/83.) 

4 Epidemiologistas ingleses acredi tem que 
dentro de cinco anos haverá em todo o mundo 
300 milhões de pessoas doentes com AIOS. " 
(Isto é , 13/3/85.) 

5 Um fa to bastante noticiado ne imprensa foi 
com respeito à " caça e expulsão" dos gays de 
Serra Pelada : 

" Poucos dias antes da mobilização da Policie 
Federal, através do serviço de som do vilarejo, 
o geólogo Carlos Neto e um médico advertiam 
para os perigos oferecidos pelos gays. Eles 
trazem a AIOS ao garimpo, acusavam ... O 
Coordenador do campo confirmou essa versão, 
descar tando porém que a expulsão dos 
homossexuais fosse 'uma medida preventiva 
contra uma epidemia de AIOS. ' (Jornal do
Brasil , 28/ 1 /85.) 



A síndrome do preconceito 

HERBERT DANIEL 
E~eritor 

Nota Introdutória 

Este artigo foi originalmente publicado 
como anexo no livro Jacarés e 
Lobisomens: dois ensaios sobre a 
homossexualidade, de Herbert Daniel e 
Leila Miccolis. Ele foi escrito em 1983, 
quand,o a AIOS mal havia atingido o 
Brasil e era corriqueiramente chamada de 
"câncer-gay". Depois disso, muitas ãguas 
rolaram. Porém, com um retoque aqui e 
ali, a cena bãsica da doença parece 
curiosamente pouco modificada. Passados 
dois anos, as observações de Herbert 
continuam atuais e pertinentes. 

• • • 
Sob o reino de Alexandre VI era tal a 
licenciosidade na Terra que chegou aos 
ouvidos do Senhor o tremendo clamor. 
No próprio Céu, reúne-se um urgente 
Concilio de maiorias para pôr fim à 
dissolução dos costumes que começava na 
própria famflia papal, os Bórgias. Entra 
em cena Deus em pessoa. E jã não é mais 
aquele: é um velho senil, com graves 
problemas de saúde, locomovendo-se com 
dificuldade apoiado em seus anjos. O 
celestial Concflio, analisadas as 
circunst:incias, pesadas as impotências do 
Todo Poderoso, não encontra senão uma 
alternativa : convoca o Demônio que, 
instado pelo Senhor, inventa a punição 
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máxima para o deboche. Assim nasce na 
Terra a sffilis. 

Pelo menos essa é a versão dada por Oskar 
Panizza, um autor sufço, no Concílio do 
Amor, peça escrita no final do Século 
XIX que provocou escândalo e 
contrariedades ao autor. Naturalmente, 
ele conheceu a usual panóplia de 
perseguições e sanções da censura 
obscurant ista. Mesmo depois do advento 
dos antibióticos e da conseqüente 
banalização da terrfvel doença - tornada 
apenas mais uma infecção bacteriana 
fac ilmente curãvel - o tema guarda 
atualidade e provoca polêmicas . 

Sem o talento de Panizza, muitos 
jornalistas, médicos e outros - tentam 
reescrever a versão contemporânea do 
Concílio do Amor, acentuando apenas 
um moralismo vesgo que justifica 
punições aos que pecam na carne e na 
fraqueza dei a. E is que, senhores e 
senhoras, entra em cena a AIOS-SIDA 
(Sfndrome de lmunodeficiência 
Adquirida). a sífilis da era atômica. 
Castigo feroz: como nova cena bfblica, 
o raio destruidor arruína Sodoma Pobre 
Sodoma. 

Assim, pouco antes do começo desta 



vacilante década dos 80, um estranho mal 
chamou a atenção dos méd icos. De todas 
as curiosidades tipo "acredite se quiser" 
da novidade mórbida, uma serviu de 
br ilhante chamariz : quase todos os 
atingidos pela entidade patológica 
recém-descoberta eram homossexuais. 
A doença (ou doenças) nasceu nos 
Estados Unidos, sociedade 
particularmente fértil na gestação de 
bizarros fatos sociológicos. Em poucos 
meses espraiou-se a calamidade, com 
caracterfsticas sensacionalistas de nova 
peste, como aquelas que varreram a Idade 
Média. As informações começam a 
circular, de uma forma evidentemente 
pouco " cientrfica" : o tom dos relatórios 
que chegavam aos jornais faziam voltar a 
"objetividade médica" aos tempos 
ancestrais das atrações de feira Como 
naquela época onde os saltimbancos 
usavam certos dados "científicos" (o éter, 
a teratologia etc.) para atrair um público 
ingênuo que buscava sensações fortes, a 
imprensa ve iculou (veicula) os fatos e 
dados da " epidemia" com evidente 
oportun ismo caça-níquel. Afinal, as 
bichas sempre fizeram rir. Nada mais 
natu ral do que contar a " última da 
bicha" , a piada macabra do câncer, o 
ún ico câncer alegre, ridente, sorridente : 
o horror desmunhecan te torna-se o oh-rir. 
Pura viadagem. 

Se por um lado os fatos assustadores 
serv iam como apólogo sem piedade ·para 
demonstrar a vingança terrível do Bem 
a·través do Mal - contra os caídos, por 
outro lado uma certa autoproteção 
mecân ica dos ofendidos levava a outra 
atitude, mais ou menos incoerente : a 
recusa dos fa tos. Muitos, procurando 
defender a " comunidade homossexual", 
s_i mplesmente negavam a existência do 

perigo ou fantasiavam sobre causas 
conspirativas do "câncer" (teria sido a 
CIA? ... ). 

Entre o sensacionalismo que insuflava o 
pânico (forma obscurantista do exercício 
da liberdade de imprensa nas nossas 
sanitãrias sociedades democrãticas) e o 
equfvoco de supor ações criminais dos 
homófobos, a perda de tempo só servia 
para desinformar todos e adoecer muitos. 
Foi assim que o mal chegou âs terras 
brasileiras, em meados de 1983. Agora, 

· enquanto escrevo, com uns poucos 
mortos e alguns feridos, a guerra medra 
devagarzinho. Os elementos da tragédia jã 
estão a postos. Primeiro, o pânico: em 
São Paulo a reação é mais preocupada; no 
Rio ainda não se acredita na gravidade da 
situação. Segundo, a incompetência ou 
insuficiência das instalações da Saúde 
Pública. Terceiro, a vigência de um 
preconceito que impede que a palavra 
"homossexual" seja escrita ou 
pronunciada fora de certos antros 
específicos- entre os quais as pãginas 
policiais, os relatórios médicos ou 
panfletos e livros sem i-clandestinos. As 
forças do destino, direis? 
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Pânico e informação 

A primeira vítima registrada da AIOS, no 
Brasil , foi um famoso costureiro. 
Certamente adquiriu o vfrus em terras 
americanas. Os outros casos descritos 
estavam no mesmo caso: trouxeram dos 
Estados Unidos a misteriosa doença. 
Imediatamente a imprensa se mobilizou, e 
a homossexualidade- é claro! -chegou 
às primeiras pãginas, arrastada pela 
r:nedicina ~ diffcil pensar que tal questão 



pudesse romper o silêncio pudibundo e 
preconceituoso dos jornais a não ser por 
razões médicas e policiais. 

Antes mesmo que o mal tivesse alguma 
importância epidêmica, o estardalhaço foi 
tal que a AIOS passou a ser mais popular 
que a fome ou as tradicionais doenças 
infecto-contagiosas, que no entanto 
matam milhares de brasileiros todos os 
anos. 

A primeira questão é: hã razão para 
tamanha cobertura de uma questão ainda 
tão obscura? Por que a imprensa se 
preocupou tão intensamente com isso? 
Por seriedade? E no entanto essa mesma 
imprensa deixa de lado questões urgentes 
que ameaçam a própria sobrevivência das 
populações (podemos nos esquecer das 
catástrofes ecológicas? Da situação 
econômica? Da situação da saúde pública 
no pafs?). Por que serâ que esta sfndrome 
ganhou os privilégios da maior ameaça à 
vida saudável dos brasileiros? 

Sejamos suficientemente ingênuos para 
supor que o esforço jornal fstico seja 
voltado ao serviço da informação pública. 
Considerando a gravidade real da AIOS, é 
natural a preocupação e a evidenciação do 
problema. O que não se justifica é a 
geração do pânico - a antiinformação por 
excelência - e a leviandade da veiculação 
de informações contraditórias. Alguma 
coisa vai mal com a intervenção de 
Gutemberg, e não é s6 o preço do papel 
e os cochilos dos revisores. 

A atitude da imprensa - escrita, falada, 
televisada- que saudou o "câncer-gay" e 
pediu passagem para o preconceito teve 
algumas características marcantes. Os 
tf~los das maté,rias usam adjetivos 
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dramáticos, e a sfndrome ganha 
epftetos tão coloridos quanto são 
sugestivas as metáforas para a descrição 
dos fatos. O tom passa sutilmente do 
relatório médico ao pregão profético, 
embarcando pelas viagens de ficção 
cientffica. E não se pode esquecer da 
galhofa. Alguns exemplos do noticiário: 

" Perigo Cubano" (Zero Hora, Porto 
Alegre, 28/ 2/83. ) 
"Mal particular - H·ormônios 
causariam doença entre homossexuais" 
(Veja, 14/7/82.) 
"Sfndrome Gay e Evita (Péron)" 
(Tribuna da Imprensa, Rio, 9/6/83.) 
"B ancos de sangue ainda 
desprevenidos contra AIOS" (Folha 

de S. Paulo, 9/6/83.) 
"Pesquisa determinará entre 
homossexuais quem tem 'câncer-gay'" 
(Jornal do Brasil , 9/6/83.) 
"Jã foram detectados sete casos da 
doença, no Brasil" (Folha de S. Paulo, 
12/6/83.) . 
" América aponta 3 vfrus como 
suspeitos de causar câncer-gay" (Jornal 
do Brasil, 11 /6/83.) 
" Medo de AIOS em Campinas 
aumenta procura de médico" (O 
Globo, 15/6/83.) 
"Dois casos suspeitos de ' câncer-gay' 
são examinados na Unicamp" (Jornal 
do Brasil, 15/6/83.) 
"AIOS provoca pânico entre os 
americanos" (O Globo, 16/6/83.) 
" Méd ico francês consegue isolar vfrus 
do AIOS" (O Globo, 21/6/83.) 
" Médico anuncia vacina contra o 
câncer-gay" (O Globo, 22/6/83.) 
"Nem câncer, nem gay - A terrfvel 
doença dos anos 80" (0 Dia, 26/6/83) 
- (A ilustração dessa matéria, que 
explicava que a AIOS não é apenas um 



câncer, nem de exclusividade dos 
homossexuais, mostrava um romãn tico 
casal de rapazes caminhando numa 
idílica paisagem formada pela figura 
corrosiva de um caranguejo. Se as 
palavras dizem "nem um, nem outro", 
fica por conta da imagem a informação 
definitiva: câncer. E dos homossexuais. 
Sutíll) 
"O enigma que mata" (Veja, 15/6/83. ) 
"Peste·gay ataca mais dois em SP" 
(Luta Democrática, 14/6/83.) 
"Peste-gay bota toda a bicharada 
apertadinha" (Folha de O Povo, 14/ 
6/83.) 
"Médico não quer sangue de gays" 
(idem.) 

São perceptívei-s pelo menos dois 
aspectos : 

1. Toda e qualquer informação passa 
para a letra de fôrma sem maior 
verificação. H i pó teses são apresentadas 
como fatos. Suposições passam a ser 
notícias. 

2. A grande questão é a tônica dada à 
MEOICALIZAÇÃO do fenômeno e, por 
extensão, das homossexualidades. 

Não penso que tudo seja uma trama 
sórdida dos jornais. Pelo contrário. Eles 
apenas se deixam levar- alguns 
jornalistas inclusive com toda seriedade 
profissional e bastante honestidade ·_ por 
pressupostos ideológicos que não sonham 
-'- ou ousam- criticar. 

~ claro que todos insistem num apelo, 
patético e bem intencionado: é preciso 
acivertir " a comunidadegay" (sic) do 
perigo que corre. t: preciso "mobilizá-la" 
para "informá-la", reivindicam os 

médicos. 

Muito bem, muito bonito. Mas que 
informações devem ser transmitidas? As 
médicas! E no entanto os próprios 
médicos revelam-se bastante perplexos 
com o grau de conhecimento que 
possuem sobre a AIOS. 

Pouco adianta uma "informação médica" 
neste caso. Os médicos não têm feito 
senão transmitir dados estritamente 
técnicos ou revelar suas próprias 

· perplexidades. 
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Naturalmente é preciso fazer circular 
amplamente a informação. Mas, neste 
caso, é preciso considerar que: a) além das 
informações médicas existem outras, 
sociais e poHticas, absolutamente 
imprescindíveis para a compreensão da 
AIOS e de seus mecanismos epidêmicos; e 
b) os "homossexuais", além de 
" receberem" informação, devem também 
informar a comunidade médica- que 
parece entender tão pouco da questão - e 
também a própria comunidade que 
produz informação, que parece tudo 
desconhecer sobre as condições e 
circunstâncias das homossexualidades. 

É exatamente na garantia desse diálogo, 
dessa troca de informações, que se poderá 
efetivamente criar alguma condição de 
um combate eficaz para evitar o 
espraiamento da AIOS. Naturalmente 
isto implica uma postura do corpo 
médico mais democrática do que a que 
assume em rei ação a outros corpos sobre 
os quais se considera com direito de 
manipulação, como "competente", sem 
aceitar a reciprocidade de intervenção. 

A grande questão para a Saúde - e não só 



para o caso da AIOS- é evitar a 
medicalização do fenômeno humano : o 
corpo é um espaço pol ltico; sua 
medicalização é uma forma de seqüestro 
de direitos democráticos. 

Parece-me que este é o pressuposto 
mesmo para uma abordagem coerente da 
questão levantada pela AIOS. ~ isto que a 
imprensa tem abandonado, prestando um 
enorme desserviço à sociedade. 
Popularmente - o que evidencia a 
falência da informação-, o que sobra é : 
hã um câncer, perigoso e transmisslvel , 
que é espalhado pelos homossexuais. 
Novos leprosos que a~ ardam a instalação 
de segregados lazaretos. O horror nunca 
nos poupará, irmãos. 

Saúde é pública 

Numa das cenas mais perfeitas do 
cinema brasileiro, na obra-prima de 
Walter Lima Jr., Inocência, um leproso 
(ai, as palavras! Que carga de violência 
carregam I) aproxima-se a cavalo do 
médico que, horrorizado, comunica que 
"não recebe dinheiro" para tratar aquela 
moléstia. O homem queria se informar, 
apenas. Faz duas per~ntas, num diãlogo 
magistral: "Cura?" Não, responde o 
médico. "Pega?" Pega, afirma o doutor. 
O homem se afasta, perdidas todas as 
esperanças, e penetra no inferno da sua 
solidão de banido. 

AI estã, em resumo, a atitude do 
preconceito da medicalização. A grave 
ameaça que paira sobre nossos corpos -
e em conseqüência sobre nossas 
consciências - não é uma doença 
qualquer, mas a forma social de 
abordagem desse mal qualquer. A 
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medicalizaçlo é uma forma de indispor 
o corpo ao conv(vio social, eliminando 
qualquer recurso à solidariedade. 

A atitude inversa da madicalização do 
corpo, ou seja, a ação coerente de um 
profissional médico capaz de intervir 
positivamente na criação coletiva da 
Saúde, responderia essas questões com 
uma relativização que considera, por um 
lado, a própria história social, e, por 
outro, os dados pol lticos da chamada 
"saúde pública". 

"Cura?" Ainda não, responderia o 
médico. Mas a cura não depende do 
médico e do seu exclusivo saber. Depende 
também do considerado doente e do seu 
meio social. A doença não é meramente 
um fenômeno indiv idual que dependeria 
de relações mecân icas entre um agente 
etiológico e um corpo afetado ou 
predisposto, inclusive considerando-se 
aqui a situação social do desenvolvimento 
da moléstia. A·doença, em si mesma, é 
um fenômeno social, determ inado e 
desenvolvido a parti r de certas relações 
sociais historicamente dadas. A "cura" 
nunca é intervenção no individual, mas 
complexo conjunto de práticas sociais 
transformadoras. Que são de 
responsabilidade de toda a comunidade 
sujeita à doença. 

"Pega?" Em certas cond ições a doença se 
transmite. Com a ajuda dos sujeitos à 
transmissão é poss(vel entender essas 
condições. 

No caso da AIOS as duas per~ntas têm 
sido respondidas da forma mais simplista 
-ou seja, "medical izada". Trata-se, 
se~ndo todas as ev idências, de uin mal 
Pé!ra o qua l não se conhece remédio, 



provocando uma altfssima taxa de 
mortalidade. O mecanismo fundamental 
da sfnd rome é a perda de defesas 
imunológicas do corpo, sujeitando-o a 
infecções que se instalam e se 
desenvolvem de forma brutal. 

Duas grandes hi póteses ex istem sobre a 
origem da s(nd rome. Ou se trata de um 
vf rus já conhecido, que estimulado por 
ce rtas cond ições de vida tornar-se-ia 
patogênico, ou trata-se de um vfrus 
completamente desconhecido até o dia 
de hoje. De qualquer forma, o vfrus 
dest ru iria o sistema de defesas do 
organ ismo e em conseqüência favoreceria 
o desenvolv imento de " vfrus 
oportun istas". O corpo debilitado fica â 
mercé de todas .as infecções. Dessas, duas 
tê m sido as mais virulentas: uma 
pneumoni a e um câncer de pele (o 
Sarcoma de Kaposi) . 

Quanto às formas de transmissão, parece 
que segu ramente pode-se dar através de 
t ransfu são de sangue, de agulhas 
infeccionadas e do con tato sexual. Ainda 
não está muito cl aro todo o mecanismo, 
embora muitos afirmem que o simples 
conta to não é sufic iente para o contágio. 

Os conheci mentos sobre a sfndrome ainda 
são bastante inseguros e rudimentares. O 
que me interessa aqu i, particularmente, é 
a correspondência criada entre a AIOS e a 
homossexual idade. Tal relação foi 
estabelecida de uma maneira muitas vezes 
fic t fci a. Homossexuais masculinos 
fo rmaram o grande contingente de 
ati ngidos inic ialmente pela AIOS. O que 
não é sufic iente para estabelecer nem uma 
re lação entre a homossexualidade-
como forma que assume certa orientação 
~exual- e a sfndrome; e muito menos 

entre a homossexualidade e a formação 
de uma "comunidade homossexual". 

Embora se possa classificar um "grupo de 
ri sco" , como diz o jargão técnico, este 
não se identifica com "os homossexuais" 
enquanto comunidade. As lésbicas estão 
exclu fdas desse grupo, assim também 
como homossexuais com práticas sexuais 
diferentes das que são caracterfsticas do 
"grupo de alto risco". Naturalmente, os 
homossexuais afetados tinham um estilo 
de vida determinado que- ao que dizem 

. - facilita o advento da s(ndrome. (Até 
onde o puritanismo não terá aqui dirigido 
a investigação?) 
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Ora, a forma como a homossexualidade é 
vivida por este grupo de homossexuais 
não é absolutamente uma contingência de 
todas as homossexualidades. A decantada 
promiscuidade não é inerente à 
orientação homossexual. Também não é a 
utilização de drogas, ou outras condições 
pretensamente facilitadoras da AIOS. 
Essas condições são opções individuais 
(de homossexuais ou não!), que, como 
tal, aliás, devem ser respeitadas. Além do 
mais, não é a própria promiscuidade ou a 
utilização de drogas que impulsiona ao 
mal : esta é uma visão moralista e 
reacionária que procura associar a 
doença com uma punição qualquer de 
forças divinas. 

O esquematismo faz uma salada onde se 
lê : homossexualidade= promiscuidade e 
"vida libertina" = uniformização de um 
grupo socialmente homogéneo= doença. 

A confusão que faz da homossexualidade 
uma "doença" é uma forma do 
preconceito tradicional. Mas não é o 
es~encial do preconceito. O fundamento 



déle encontra-se na diferenciação do 
homossexual como indivfduo classificado 
e à parte, não apenas com uma 
determinada orientação sexual que o leva 
a certo tipo de prática sexual. O 
homossexual torna-se, segundo o 
preconceito, um "diferente integral", 
uma variante humana completa, com 
psicologia própria, ou (quem sabe?) uma 
fisiologia e uma anatomia especfficas. A 
partir dessa visão do homossexual como 
ente diferenciado é possfvel igualá-lo a 
outros "diferentes" formando uma 
uniforme comunidade "racial", uma 
"sociedade" dentro da sociedade, uma 
"subcultura", ou um gueto. 

O que importa, fundamentalmente, 
dentro da dinâmica do preconceito, não 
é que o homossexual seja um doente ou 
apenas uma "variante normal" dentro das 
diversidades humanas. Ele pode ser até 
um ser de excepcionais qualidades, pode 
ser visto até como ser superior (não mais 
viado, enviado). O que importa é que ele 
seja segregado numa "comunidade" à 
parte, e dentro dela formado e 
conformado. 

Por que isto? 

Porque isto torna a sexualidade uma 
questão individual e exclusivamente uma 
espécie de tecnologia: envolve apenas as 
técnicas de relações sexuais individuais. 
Assim, esvazia-se a questão politica 
essencial que caracteriza a sexualidade 
como processo de opções determinadas 
em relação ãs ações do poder polftico na 
esfera do corpo. 

A formação do gueto diferencia alguns 
indivfduos "sexualmente", para 
homogeneizá-los dentro de uma 

verdadeira indiferença politica. Passam a 
viver no e pelo próprio g..~eto. 

É claro que a questão das 
homossexualidades, do ponto de vista 
polftico, não interessa apenas ã forma 
como_ é vivida a orientação sexual de um 
dado grupo de pessoas, mas interessa ao 
conjunto social, pois problematiza a 
forma como toda a sociedade resolve a 
sua própria homossexual idade (ou 
simplesmente: sua própria sexualidade). 

A medicalização da homossexualidade 
revela-se como instrumento coercitivo 
para formação do corpo, de tal forma 
que o condiciona a ser instrumento dócil 
da opressão polftica. Sua eficácia é 
conceituar e forjar uma verdadei ra 
"comunidade homossexual"- um g..~eto . 

A resposta a isto passa por uma pol ftica 
de combate ao preconceito medical izante 
que proponha claramente que as qt,Jestões 
de saúde são de responsabilidade da 
própria comunidade organizada e 
autónoma. 
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Preconceito 

A teorização para o gueto passa por 
d iferentes e complexas fases. A medicina, 
evoluindo nas suas descobertas e teo ri as, 
tomou inicialmente a homossexualidade 
como condição patológica. Aos poucos 
essa visão fo i sendo contestada e vai 
entrando para o museu da opressão 
humana. Mas, se já não são mais 
exatamente uma condição pa tológica, as 
homossexualidades passam a ser 
consideradas situações patogénicas: 
passam a facilitar o advento de doenças, 
psiquiátricas ou não. Como, por exemplo, 



a AIOS. 

É mais do que evidente que 
HOMOSSEXUALIDADE NÃO 
DÁ CÂNCER. O que precisa, agora, 
ser repetido freqüentemente para destruir 
todo o absurdo desenvolv ido por idéias 
preconce ituosas que já confundem a 
condição de qualquer homossexual como 
um perigo sanitário. 

O grande câncer, destruidor e moral, 
segue sendo o preconceito, este sim uma 
síndrome de perigo infinito, que continua 
praticando genocfdios estarrecedores. E 
quando digo o preconceito quero me 
referi r à complexidade das suas ações e 
não apenas aos sentimentos mais ou 
menos confusos de alguns 
"preccinceituosos". Se acentuei o lado 
formativo do preconceito contra os 
homossexuais, não quero deixar de 
chamar atenção para a própria presença 
do p reconceito na forma mesma como 
muitas vezes a homossexualidade é vivida 
pelos próprios homossexuais. 

É previsível o grande estrago que pode 
advir da atitude preconceituosa de 
recusar a existência da AIOS ou 
minimizar seu alcance . Infelizmente, não 
é, no meio homossexual, infreqüente 
encontrar os que simplesmente se 
desinteressam do problema, achando que 
tudo é mera " manipulação mentirosa" 
de "i nimigos" dos homossexuais. Antes 
fosse ... A questão é muito mais com-plexa 
e exige uma lucidez maior dos 
homossexuais para que não venham a 
ser vitimados; menos pela doença, apenas; 
mas pelo enraizamento de um 
preconceito que os torn ará inimigos 
públ icos de uma saúde tão pouco 
públ ica. 

Outra questão, e não de pouca monta, é 
a discussão enviesada sobre a questão da 
promiscuidade. Reagindo, com toda 
razão, ao puritanismo castrador que 
"condena" a "promiscuidade" e a 
confunde com a própria vivência de 
qualquer homossexualidade, alguns caem 
candidamente na defesa vaga da mesma 
promiscuidade, como se esta fosse uma 
conquista ou uma forma de liberdade. 
Isto demonstra apenas que se caiu numa 
armadilha: contra o puritanismo opõe-se 
um moralismo ingénuo que é incapaz de 

. ver nas formas da promiscuidade um 
modelo imposto pela opressão. 

Certamente, a promiscuidade não é só 
uma questão quantitativa em oposição 
simples e regular ã monogamia. Muitas 
vezes, a vivência promíscua é uma atitude 
decorrente da falta de visão crftica dos 
modelos comportamentais impostos pela 
repressão sexual. E aqui o problema 
pertence muito mais ã sexualidade 
masculina como um todo do que à 
questão propriamente homossexual. A 
eficácia sexual, apreciada como qualidade 
de macheza, é medida quantitativamente, 
impulsionando o homem a ter uma 
obsessão pela freqüência de troca dos 
(das) parceiros(as) sexuais. Parece-me que 
a "promiscuidade" (compulsiva ou 
compulsória) não deve ser discutida 
apenas em relação aos homossexuais, mas 
em relação aos homens e ãs suas 
expressões de repressão sexual. 
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O homossexual masculino não se livra 
facilmente do machismo. Pelo contrário, 
este encontra condições ideais de plena 
evolução dentro das instituições do gueto 
homossexual. A visão crftica disso não 
tem sido uma preocupação muito grande, 
CQ...mo se fosse uma questão secundária 



dentro do quadro da "opressão 
homossexual". No entanto, quero crer 
que essa opressão tem como fundamento 
a adoção de modelos falocrâtlcos de 
relações humanas que tornam o 
homossexual masculino (mas não s6 ... ) 
um oprimido que ainda não ousou dar 
o nome à sua opressão. 

A che~a~a da AIOS nas praças de Sodoma 
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obriga-nos, homossexuais ou não, a uma 
reflex~o em profundidade sobre as 
próprias circunstancias da vivência da 
homossexualidade. S6 mesmo uma 
participação coletiva na politização da 
questão das homossexual idades pode 
permitir uma reflexão mais coerente e uma 
ação realmente transformadora, capaz de 
arrebentar os portões doentes da opressão. 



Um filme não exibido : 
o maior debate do FestRio 

WALDO CESAR 
Sociólogo; vice-pmsidentfJ do /SER 

Foi dito que o melhor do li Festival 
Internacional de Cinema, Televisão e 
Vídeo do Rio de Janeiro, em novembro 
passado, foi o que não se viu : o filme de 
Jean Luc Godard, Je vous salue, Marie. 
Previsto para ser exibido no final da 
mostra Je vous salue, Godard, vetado pelo 
distribu'idor do filme do Brasil (segundo a 
direção do Festival e afirmações públicas 
do próprio, católico praticante) ou por 
uma censura discreta de setores da Igreja 
Catól ica (segundo a suspeita geral), a sua 
supressão do programa - e 
conseqüentemente da mostra Godard 
provocou um debate que se prolongou 
por todo o Festival e talvez não termine 
tão cedo. 

A d iscussão teve infcio na longa e 
fast idiosa noite da abertura. Antes mesmo 
que as autoridades chegassem ao palco, 
passando por entre pernas e braços do 
público sentado nas passarelas do 
auditório, os gritos já ecoavam no fundo 
do salão. E quem protestava pela ausência 
de uma linda Maria - simples empregada 
de um posto de gasolina, cuja nudez se 
revela para todos como uma graça- era 
Caetano Veloso. À sua voz se somaram a 
de outros artistas, aplaudidos por um 
públ ico de duas mil pessoas que 
superlotavam a Sala Glauber Rocha. 

O ministro da Cultura e o prefeito do 
· Rio, presentes, juraram que a Nova 

República não censura nada; e o diretor 
do FestRio, Ney Sroulevich, garantiu que 
isto fora arte não do demo, mas da 
distribuidora (que talvez sejam uma única 
pessoa). Como nos tempos de Jesus, o 
público- o povo - não sabe sob que 
poderes se esconde a verdade: com as 
autoridades ou no mistério das 
intermediações e interpretações da 
revelação, entre as quais a humana beleza 
da arte de Godard. 
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De toda maneira, o debate sobre o que 
não foi exibido se transformou num dos 
bons momentos do FestA io, não tantos 
como prometia a longa preparação de dez 
ou onze meses, porém o suficiente - ou 
mais- para assegurar a importância e o 
futuro da festa carioca do cinema 
internaci onal , que, somado ao vídeo e à 
TV, revelam o propósito de englobar 
formas industriais ou artesanais de 
comunicação de massa em um mesmo 
espetáculo. Claro, di retores veteranos 
dificilmente enviarão seus filmes a um 
Festival sem maior tradição no mercado 
internacional. Isto, porém, como 
assinalou o seu diretor, pode ser 
justamente a característica, o marco do 
FestRio: conhecer e revelar diretores 



novos. Os filmes inscritos na competição 
oficial (32 pafses disputaram o Tucano de 
Ouro) não eram dos mais atraentes; 
alguns chegavam ao péssimo (o francês 
Três homens e um bebê, por exemplo). 
Mas o Festival promoveu três seminários, 
sete mostras paralelas e cerca de 200 
programas em uma cadeia de cinemas do 
Rio (muitos com debates). fora a 
presença de di retores e artistas famosos 
ou não, nacionais e estrangeiros. 
Iniciativas tantas, que era preciso 
selecionar com muito critério o quê 
assistir e com quem conversar. 

O encontro com Miguel Littin e Gian 
Maria Volonté, logo após a exibição de 
Actas de Marusia , foi uma boa opção. 
Não é sempre que se pode debater com 
um dir~tor e o princ ipal ator, sobretudo 
num filme como este ; e conhecer os 
detalhes, não apenas de certas cenas, mas 
das circunstâncias e impactos de uma 
filmagem sobre um pequeno pueblo 
mexicano que simula a realidade de um 
longínquo lugar no Chile de uma outra 
época - que no entanto se confunde com 
o sofrimento atual do povo chileno e de 
todos os povos do Terceiro Mundo. O 
caráter localista do f il me do diretor 
chileno não tira a universalidade do seu 
tema; ao contrário, revela a natureza da 
luta, o encontro do autoritarismo e da 
violênc ia com o poder do povo que se 
organ iza na busca do seu lugar no planeta. 
No final, a resposta à violênc ia oficial é a 
violência total - e n isto o filme perde seu 
caráter de registro simból ico e 
pedagógico. Não que os fatos não se 
dessem assim ou até mesmo de forma 
pior. Nos limites da consciência, certas 
cenas alcançam a sua representação 
máxima. Não é necessário prolongá· las. 
A. insistência, a repetição - sobretudo na 
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mtensidade dramática do tempo e ritmo 
da linguagem cinematográfica- causam 
indiferença e até mesmo incredulidade. 
Como dizia, no próprio filme, um mi litar 
treinado a outro, assustado por sua 
primeira pa rticipação no massacre e na 
tortura dos mineiros explorados por uma 
multinacional : com o tempo isto vira 
rotina e a gente se acostuma e já nem 
liga mais. 

Não pretendia chegar a comentários 
particulares, mas apenas fazer um breve 
registro do evento. Esta nota sob re o 
fil me de Littin, no entanto, conta algo da 
boa organização do FestR io e da 
oportunidade de um debate ainda 
fundamental na conjun tu ra presente - e 
o quanto pode fazer o cinema para 
documentar ou imaginar a nossa realidade 
e as nossas espe ranças. Que não são 
somente polfticas (o filme de Zdravko 
Vel imirovic, O tempo dos Leopardos. é 
outro bom exemplo), mas também 
culturais (Brás Cubas, de Julio Bressane 
ou Frida, natureza viva, de Paul Leduc) 
ou ainda fam il ia res e pessoais (s ituações 
abordadas em um grande número de 
f ilmes) . O evento marcou o cenário 
carioca do fin al de novembro e poderá 
melhorar a cada ano. 

Po r que não propor entre as mostras 
temáticas (o que não foi su ficientemente 
explorado) filmes e vídeos sobre 
manifestações do fenômeno religioso 
brasileiro e internacional, agora que 
temos o ISER·Vfdeo? Afina! fo i um tema 
religioso, m isteriosamente oculto, que 
provocou o maior debate do FestA i o. 



Casa das Minas 
Jeje do Maranhão 

SERGIO FIGUEIREDO FERRETT/ 
Antropólogo- UFMA 

1. Introdução 
- Conceito e importância 

Casa de mina, tam bor de mina ou terreiro 
de mina são designações populares usadas 
no Maranhão para os cultos de origem 
africana, chamados de candomblé, xangô, 
batuque ou macum ba em outras regiões. 
T rata·se de religião afro-brasileira 
caracterizada, entre ou tros aspectos, 
como rei igião de transe ou possessão, em 
que entidades sobrenaturais são 
cultuadas, invocadas, e se incorporam em 
partici pantes, espec ialmente do sexo 
femi ni no, sobretudo por ocasião de 
festas, com cânticos e danças, ao som de 
tambores e outros instrumentos. O termo 
mina deriv a de Forte português de 
S. Jorge da Mina, na atual Gana, no Golfo 
da Guiné, antigo império de escravos na 
África Ocidental. O termo mina é 
atr ibuído a diversos grupos étnicos 
guineenses ou sudaneses- por exemplo 
os minas jeje, provenientes do sul da 
República Popular de Benim; ex-Daomé, 
que foram trazidos como escravos em 
número considerável durante o século 
XIX para algumas regiões do Brasil, como 
o Maranhão. A Casa das Minas ou Casa 
d as Minas Jeje, ou Ouerebentsm de 
Zomadonu, é provavelmente o mais 
antigo terreiro de mina do Maranhão, 
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sendo considerado a casa-mãe de outros 
tambores do Maranhão e da Amazônia, 
aos quais serviu como modelo de 
organização. 

O tambor de mina é uma religião popular 
largamente difundida, especialmente 
entre populações negras de baixa renda. 
Faz parte da religiosidade tradicional e da . 
cultura popular, cujo significado e 
influências não têm sido devidamente 
analisados. É pouco conhecido, em parte, 
devido a preconceitos raciais contra o 
negro e contra suas manifestações 
culturais e religiosas. Embora não se possa 
reduzir o estudo do negro ao estudo de 
manifestações rei igiosas, constatamos que 
a rei igião é fundamental para se conhecer 
e analisar elementos da contribuição do 
negro à nossa cultura. A religião foi uma 
das heranças culturáis mais profundas e 
importantes do negro. Relaciona-se com 
os modos de agir, de pensar e 
compreender o mundo, e de comportar-se 
diante de outras pessoas. Constitui-se 
numa das formas de manifestação da 
criatividade, da organização e de 
solidariedade que dispensa a necessidade 
de ajudas financeiras internacionais, 
necessárias por exemplo â manutenção de 
diversos outros grupos religiosos. Ao 
mesmo tempo está relacionada com 



formas de lazer popular, sendo vivenciada 
junto a festas, danças e cânticos, 
contribuindo para o desenvolvimento da 
musicalidade, funcionando como uma 
escola popular de música, de teatro e de 
dança, ensinando o preparo de alimentos, 
do vestuário, de artesanato especifico 
etc. Além disso, numa espécie de 
mecanismo de compensação, durante as 
festas do terreiro, pessoas pobres e sem 
prestrgio são valorizadas, apreciadas e 
tratadas como personalidades importantes 
e poderosas, numa forma de terapia 
popular. 

Parece-nos que a teatralidade típica dos 
rituais do catolicismo dominante no 
Brasil, junto com outros elementos, 

Casa das Minas. Maranhão. Foto do autor. 
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contribuiu para o florescimento das 
religiões africanas, comparando-se, po r 
exemplo, com o ascetismo das religiões 
protestantes nos Estados Unidos, onde se 
afirma que os deuses africanos morreram 
de fome e de frio em virtude da 
diversidade do amb iente. Por outro lado, 
a religião não const itui um conjunto 
ideológico homogéneo, podendo 
corresponder a atitudes progress istas ou 
conservadoras, contribuindo seja para a 
manutenção ou para a transformação de 
ordem social , const ituindo-se numa das 
formas de expressão de grupos sociais 
subalternos. A idéia central da presente 
monografia consiste em analisar a Casa 
das Minas como um grupo de resistência 
cultural que preserva a autonom ia de 



setores da população negra da classe 
subalterna. No presente resumo, vamos 
abordar em sfntese algumas das idéias 
básicas desenvolvidas no trabalho. 

2. Revisão da bibliografia 

_E;m comparação com outras regiões do 
Pa fs, constata-se que há pouco interesse 
pelo estudo do negro e de suas 
manifestações culturais e religiosas no 
Maranhão. Na década de 40 foram 
realizadas algumas pesquisas e publ icações 
importantes referentes â Casa das Minas. 
Entre os estudiosos que se interessaram 
pelo tema destacam-se o etnólogo e 
historiador português Edmundo Correia 
Lopes, o etnólo.go maranhense Nunes 
Pere ira'·. que publicou em 1947 A Casa 
das Minas, o antropólogo paulista Octávio 
da Costa Eduardo2 , que publicou em 
1948 The negro in northern Brazil, e o 
etnólogo francês Pierre Verger3 • Arthur 
Ramos, que publicou vári os livros sobre o 
negro no Brasil, não esteve no Maranhão, 
e o sociólogo francês Roger Bastide, que 
realizou diversos estud os sobre religiões 
afro-brasileiras. esteve apenas de passagem 
em São Lufs no infcio da década de 50. 
A obra de Bastide4 , traduz ida no Brasil 
principalmente na década de 70, 
ap resenta informações referentes ao 
Maranhão, baseadas nos trabalhos de 
Nunes Pereira e de Costa Eduardo, que 
não foram atualizadas. Durante cerca de 
trinta anos não se realizaram pesquisas 
sobre man ifestações cu lturais e religiosas 
de negros no Maranhão. Em 1977, a 
antropóloga paulista Maria Amália Pereira 
Barreto5 publicou, em São Lufs, Os 
voduns do Maranhão , baseado em 
trabalho de campo reduz ido e cujo 
principal mérito consiste em divulgar 

material bibliográfico anterior, de acesso 
restrito. Assim, os principais estudos 
sobre o tema, até hoje, são o de Costa 
Eduardo, que nunca foi editado no Brasil, 
e o de Nunes Pereira, cuja segunda edição 
ampliada somente foi publicada em 1979. 

Atualmente há maior interesse por 
estudos nesta área, mas os resultados 
ainda são reduzidos. Há interesses em 
vários temas relacionados à literatura 
sobre o negro, comunidades rurais negras, 
campesinato, cultura popular, história da 

. escravidão, guerra da Balaiada, 
preconce itos raciais, religião etc. No 
Maranhão, entretanto, inexistem até o 
momento cursos de graduação em 
Ciên.cias Sociais ou institutos que 
estimulem a realização de pesquisas na 
área; assim, a produção cientffica em 
Ciências Sociais é escassa. O negro e suas 
manifestações culturais são pouco 
conhecidos e vistos ainda com 
preconceito. 
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3. Metodologia 

Muitos autores nesta área não fazem 
maiores referências aos procedimentos 
metodológicos adotados na pesquisa. 
Devemos inicialmente constatar que o 
resultado do trabalho não irá trazer 
beneffci os diretos ao grupo estudado. De 
qualquer forma, entretanto, um melhor 
conhecimento do tema certamente 
poderá contribuir para a redução de 
preconceitos do meio. Deve-se também 
evitar que uma eventual divulgação dos 
resultados acarrete problemas ao grupo 
estudado. 

Na presente pesquisa procuramos, por um 
lado, assumir a atitude caracterizada por 



René Ribeiro6 de confidente 
simpatizante, preocupado em conservar 
uma certa autonomia de opinião. Com 
Elbein dos Santos7 , constatamos a 
importância de uma abordagem iniciática, 
que permita uma visão de dentro para 
fora; esta perspectiva, contudo, não é 
totalmente acessfvel a todos, nem 
lmprescind fvel, dependendo dos objetivos 
do pesquisador, e havendo diversos n(veis 
de visão iniciática. Constatamos que um 
dos dilemas da observação participante 
em Antropologia é justamente o fato de 
que, se o pesquisador não se envolver com 
o grupo, não consegue perceber inúmeros 
problemas. Por outro lado, na medida em 
que se deixa envolver, corre o risco de 
perder parte de sua liberdade de ação e de 
reflexão. Sobre este risco não é fácil 
manter um meio termo. Em relação a tais 
temas, lvonne Maggie Alves Velho11 

discute problemas de identificação com o 
grupo religioso que pesquisou, afirmando 
que entrou como sócia do centro, que 
recebia passes, que algumas vezes teve 
medo de cair no santo e ainda que tomou 
partido nos conflitos do grupo. Nós 
também tivemos a preocupação de 
colaborar, de forma discreta, com 
despesas do grupo. Na Casa das Minas 
a participação masculina nos cultos 
quase que se reduz ao cargo de tocador de 
instrumentos ou de devoto. Temos 
mantido contato com o grupo desde 
1973, assistindo a algumas festas e 
realizando entrevistas com alguns 
membros. Em 1981/1982, realizamos 
trabalho mais sistemãtico de pesquisa, a 
partir de projeto espec(fico- com 
entrevistas programadas-, freqüentando 
intensamente a casa, assistindo aos rituais 
públicos e organizando informações 
coletadas. Após o término deste trabalho, 
não pretendemos deixar de freqüentar o 
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grupo, pois residimos na mesma cidade, 
criamos laços de amizade com diversos de 
seus membros, e podemos futuramente 
desenvolver outras visões sobre o assunto. 
O grupo trata o pesquisador de professor, 
o considera como amigo, interessado, 
colaborador e talvez mesmo como 
devoto. 

O conhecimento rei igioso é gradativo e 
iniciático, como todo o conhecimento. A 
transmissão dos segredos rei igiosos nas 
religiões afro-brasileiras é uma doação de 
conhecimentos e de poder. Se a ciência 
pode considerar a religião como um 
conjunto de crendices e superstições, a 
religião também considera que a ciência 
não explica tudo. A Antropologia da 
Religião se coloca assim entre dois 
mundos mentais. Segundo 
Evans..Pritchard9

, "quando se precisa 
agir como se acreditássemos, acabamos 
por acreditar, ou semi-acred itar, na 
medida em que agimos" . Segundo Max 
Weber 10 , o homem de ciência deve· se 
orientar por uma moral de convicção, e o 
homem poHtico por uma moral de 
responsabilidade. A ciência é sempre 
inacabada, e o conhecimento cientrfico 
é um vir a ser que se renova, colocando 
sempre novas questões. Conhece r e 
respe itar o outro são ambições maiores da 
Antropologia. A Antropologia, segundo 
Lewis11

, não tem a capacidade, a 
autoridade nem a pretensão de se 
pronunciar sobre a verdade absoluta ou 
intr(nseca dos fenômenos religiosos que 
estuda. Ela procura fundamentalmente 
compreender em que as pessoas acreditam 
e relacionar estas crenças com a conduta 
humana. Nas religiões afro-brasileiras, 
destaca-se a importáncia fundamental da 
oralidade na comunicação e na 
transmissão dos conhecimentos. Há 



palavras e fórmulas, consideradas quase 
mágicas, eficientes em si mesmas, como 
em inúmeras outras religiões; daf a 
importância dos segredos do culto, que 
não são revelados a todos. Em 
decorrência disto, no tambor de mina hã 
toda uma grande riqueza no vocabulário, 
que na Casa das Minas pode ser 
constatada em palavras rituais e 
sobretudo nos cânticos em lfngua jeje. 
Assim, ao término d o rel atório da 
pesquisa, inclufmos um glossário com 
cerca de 400 palavras de uso ritual, das 
quais umas 300 procedem de lfnguas 
africanas, destacando-se o jeje, em grande 
número de nomes próprios e em outras 
palavras. Constata-se aqui uma 
importante área de colaboração entre a 
Antropologia da Rel igião e a Lingüfstica, 
especiàlmente a afro-brasileira. 

4. História da Casa 

Localizada à rua de São Pantaleão, em 
bairro residencial próximo ao centro da 
cidade de São Lufs, o documento mais 
antigo da Casa das Minas é a escritura de 
um dos prédios, datada de 1847, em 
nome de Maria Jesuina e de suas 
companheiras. Afirma-se, entretanto, 
que ela teria funcionado anteriormente 
em outro local. Teria surgido portanto hã 
cerca de um século e meio, provavelmente 
no perfodo compreendido entre as 
Gue rras da Independência e a Guerra da 
Balaiada, durante a fase final e mais 
i"ntensa do tráfico de escravos. Segundo 
informações de Mãe Andresa a Nunes 
Pereira, "quem assen tou a casa foi 
contrabando, gente mina jeje vinda da 
Atrica e que trouze o peji'~ Contrabando 
eram os escravos desembarcados no Brasil 
após a primeira lei que em 1831 proib ia o 
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tráfico negreiro para o Brasil. Pesquisas de 
Costa Eduardo2 , complementadas pelas 
de-Pierre Verger3 , identificaram entre as 
divindades cultuadas na Casa das Minas o 
nome de inúmeros antepassados da 
famflia real de Abomey, capital do antigo 
Reino de Daomé, anteriores ao século 
XIX. Segundo Verger, São Lufs é o único 
lu_9ar fora da África onde são conhecidas 
e cultuadas divindades da famflia reat'de 
Abomey. Ele indaga se a Casa das Minas 
não teria sido fundada pela Rainha Nan 
Agotime, viúva do Rei Agongolo 
( 1789-1797) e mãe do futuro re i Ghozo 
( 1818-1859), que teria sido vendida como 
escrava pa ra o Brasil com parte da família 
real pelo Re i Adonzan (1797-1818) . 

O pessoal da casa guarda o nome de várias 
pessoas que eram africanas e o nome das 
que foram chefes no século passado, 
como Maria Jesu ina e Mãe Luiza. Entre as 
mães-de-santo de prestfgio que chefiaram 
a Casa das Minas destaca-se Mãe Andresa, 
descendente de africana, nascida em 
Cax ias, falecida como moça-velha em 
1954, e que dirigiu a casa por mais de 40 
anos, dedicando-se inteiramente ao culto, 
que conhecia com profundidade. Diz-se 
que em sua época a casa teve muito 
prestfgio, possufa grande número de 
filhas-de-santo, e o culto recebia ajuda de 
várias fam (I ias importantes. Pesquisadores 
brasileiros e estrangeiros que passaram 
pelo Maranhão, em sua época, referem-se 
com admiração à ilustre chefe da Casa 
das Minas. 

Diversas filhas-de-santo da Casa 
trabalhavam como operárias em fábricas 
de tecido existentes na cidade e que 
fecharam no infcio da década de 60. 
Após a morte de Mãe Andresa, algumas 
filhas transferiram-se para o sul do Pafs, 



e muitas não regressaram mais. 
Atualmente a casa encontra-se em 
declfnio, com reduzido número de 
participantes, contando com cerca de dez 
filhas-de-santo na faixa de 60 a 90 anos 
de idade; muitas aposentadas ou 
domésticas. Diversas são solteiras ou 
não têm descendentes, Alguns rituais do 
culto também foram sendo perdidos pelo 
grupo, e as filhas-de-santo atuais não 
possuem mais todos os graus de iniciação. 
A casa continua, entretanto, conservando 
inúmeras tradições, e possui prestfgio 
entre os outros grupos de tambor de 
mina, constituindo-se para estes em um 
modelo de organização. 

5. As divindades cultuadas 

No Maranhão, as divindades cultuadas no 
tambor de mina representam um dos 
temas comentados .com discrição, 
evitando-se mesmo pronunciar seus 
nomes. Como os maçons, os negros não 
dizem tudo sobre suas crenças. Em jeje, 
as divindades são chamadas de voduns, 
termo bastante difundido, equivalente a 
orixá dos candomblés nagôs. Acredita-se 
que acima de tudo há um deus superior, 
chamadoAvievodum, identificado com o 
Divino Espfrito Santo do catolicismo, o 
primeiro Deus, que criou todas as coisas. 
Este ser supremo está muito distante, é 
inacessfvel, quase não é cultuado. 
Delegou poderes a intermediários que 
regem o Universo. Abaixo de Deus estão 
os santos católicos, que também estão 
muito distante e elevados. Os 
participantes do tambor de mina 
consideram-se católicos, freqüentam 
igrejas e procissões, comungam nas missas 
e têm devoção especial por ai!J.InS santos. 

Os voduns vieram da África, que é sua 
té.rra. Eles receberam a missão de 
administrar o mundo, e tomam conta da 
natureza: das á!J,Ias, dos ventos e 
tempestades, das plantas, da peste e das 
doenças etc. Eles também têm devoção 
pelos santos. Diz-se que quando Deus 
permite, .eles atendem aos pedidos, mas 
não recebem ordens dos humanos, e que 
a força deles é muito grande. Eles se 
subdividem em homens, mulheres, velhos, 
jovens, crianças, e ainda em grupos ou 
famflias. Cada vodum possu i sua história, 
cânticos, vestes, coros, comidas próprias e 
diversos nomes africanos genéricos e 
especfficos. Na Casa das Minas eles são 
em número aprox imado de uns sessenta, 
dos quais a maioria não é conhecida nos 
outros terreiros de tambor de mina. Os 
voduns mais jovens, chamados toquens ou 
meninos, são os que vêm na frente e 
chamam os outros. São ajudantes ou 
mensageiros, filhos do mesmo pai com 
mães diferentes. Há um grupo de 
entidad~ femin inas in fantis chamadas 
tobossi ou men inas. Foram conhecidas e 
cultuadas na casa até meados dos anos 60. 
Só eram recebidas pelas filhas-de-santo 
completas que hav iam se submetido a 

· todos os rituais de inic iação, as chamadas 
vodunsi-gonjai. As úl ti mas destas 
faleceram no in(cio da década de 70. 
Havia festas para elas três vezes por ano, 
que duravam vários dias. Eles possuíam 
roupas, adereços, danças, cân t icos e 
nomes próprios. Brincavam com bonecas 
e falavam como crianças, assemelhando-se 
aos erês dos candomblés nagôs. 
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Os voduns agrupam-se em famflias com 
caracterfsticas espec(ficas. Na Casa das 
Minas há três famfl ias principais de 
voduns e duas outras subordinadas às 
primeiras. Cada famflia reside numa parte 



especffica da casa. A famnia de Davice ou 
família real é a dos voduns nobres, reais 
ou prfncipes. Foram os voduns desta 
família que protegeram os fundadores da 
Casa. Zomadonu é o nome do vodum 
chefe ou dono da casa. Os voduns das 
outras famílias são hóspedes da famflia de 
Davice. Os da família de Savaluno são 
hóspedes e amigos dos da famflia real. A 
fam ília de Dambirá é chefiada por Acossi 
Sapatá. Eles são pobres e poderosos, são 
reis caboclos, combatem a peste, as 
doenças, e constituem o panteon da 
terra. Um dos voduns desta famflia se 
transforma em serpente, o que é 
representado em suas danças. Há ainda 
as famflias de Ajauto de A/adanu e a de 
Ouevioçô. Esta última é nagô, e seus 
voduns controlam os astros, o céu, as 
águas, as chuvas, os raios e tempestades. 
Na Casa das Minas, os voduns nagô são 
mudos para não revelarem, entre os jeje, 
os segredos dos nagô. A famflia é grande, 
mas só alguns foram para a Casa das 
Minas, como Badé, Averequete, Liçá, 
Sobô e outros. Seus cânticos e danças são 
d iferentes dos cânticos dos jeje. 

Legba ou Exu não é cu ltuado na Casa das 
Minas. Diz-se que as fundadoras não 
fizeram assentamento para ele, pois foi 
por causa de Legba que as africanas 
foram vendidas como escravas. 
Constatamos entretanto a existência de 
alguns poucos rituais relacionados com 
Legba. Costuma-se colocar água para ele 
na porta da casa, antes das cerimônias; 
no infcio das danças canta-se um cântico 
para que ele se afaste. As filhas da casa 
referem-se mais aos nomes, relações de 
parentesco e rituais de cada divindade do 
que às suas histórias, que em geral são 
pouco comentadas ou conhecidas. Cada 
filha-de-santo recebe apenas um vodum, 

e algumas também uma tobossi. Os 
voduns, entretanto, podem vir ao mesmo 
tempo em mais de uma filha-de-santo. 

6. Os rituais 

A maioria das cerimônias públicas no 
tambor de mina consiste em festas em 
homenagem aos voduns, com comidas e 
danças próprias. As festas são momentos 
importantes de contatos entre as pessoas 
e o sobrenatural. Possuem uma parte 
.Privada, da qual só participam os 
iniciados, consistindo em cânticos e 
orações, sacritrcio de animais e preparo 
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de al imentos que são oferecidos às 
divindades. Na parte pública há cânticos, 
danças, consultas e comidas. Nas festas há 
um ritualismo minucioso. Quando morre 
alguma filha-de-santo ou tocador, há uma 
festa própria chamada tambor de choro, 
que é seguida por um tambor de alegria. 
Apesar de várias festas terem 
desaparecido, durante o ano são 
realizadas ainda umas dez festas, algumas 
com vários dias de duração. Em cada uma 
há comidas, cores das vestes e rituais 
diferentes. Nas festas, os cânticos em 
Hngua jeje constituem um elemento 
importante, que realça a especificidade do 
grupo. São entoados por uma das filhas e 
repetidos em coro pelo grupo, permitindo 
a participação coletiva e o destaque de 
indivfduos. As danças possuem detalhes 
coreográficos, numa espécie de mfmica, 
em que os gestos transmitem mensagens 
importantes para o grupo. As cores das 
vestes e das contas dos colares ou guias 
também possuem significado simbólico · 
relacionado com os grupos de divindades. 

No trabalho, descrevemos algumas festas 
realizadas na Casa das Minas. Entre elas 



destacam-se a do dia de S. Sebastião, para 
Acossi, quando ai!J,lmas vezes por 
promessa se organiza um banquete para 
os cachorros e se distribuem comidas 
especiais aos participantes. Na 
quarta-feira de cinzas há uma festa com 
distribuição de frutas diversas num 
pedido de fartura para todos. Em maio ou 
junho há o ritual da Festa do Divino, que 
atrai grande número de pessoas, e um 
grupo de crianças representa uma cor.te 
imperial. As festas em homenagem aos 
voduns são comemoradas com uma missa 
pela manhã numa igreja da cidade. À 
noite a festa se inicia com uma ladainha, 
cantada em latim, e com outros cânticos 
de igreja. Depois começa o toque dos 
tambores e o cântico e dança das 
divindades, realizados na varanda. Os 
principais instrumentos são três tambores 
de madeira, feitos de troncos ocos, 
afunilados, de tamanhos diferentes, com 
uma das extremidades revestidas de 
couro. São chamados genericamente de 
hum. São acompanhados por um ferro, 
chamado do gã, e por quatro pequenas 
cabaças recobertas por rede de contas 
coloridas. Os tambores são tocados por 
homens que utilizam as mãos e baquetas 
de madeira. Os outros instrumentos são 
tocados por mulheres. 

Como em outros terreiros, na Casa das 
Minas há diversos alimentos rituais 
preparados com a carne de animais 
sacrificados e outros ingredientes. São 
oferecidos às divindades e distribu (dos 
aos participantes. Há também tabus 
alimentares e outras proibições rituais. 
Nos perfodos de festas, as filhas·de·san"to 
e tocadores têm que se abster de relações 
sexuais. Diversos elementos da natureza 
possuem funções rituais, como a água, que 
é !J.lardada em potes especiais no quarto 

dos santos, servindo para beber e pa ra 
banhos, como ve ícu lo de pu ri ficação e de 
restauração da saúde. Pedras de 
assentamento das divindades 
encontram-se ocul tas em várias partes, 
como no quintal , na varanda de danças 
e especialmente no quarto dos santos. 
O iz·se que os assentamentos ou 
fundamentos são feitos com pedras vivas 
e são uma espécie de (mã que possu i a 
força da divindade. Todo vodum tem a 
sua pedra. As pedras do quarto dos santos 
foram enterradas no início deste século, 
com receio de violação por perseguições 
policiais. Antes e após as festas, pessoas 
da casa usam banhos de pu rificação, 
preparados com á!J,la do quarto dos 
santos e certas ervas. O iversas plantas 
aromáticas e medicinais são usadas para 
banhos e remédios. Pessoas da casa e 
freqüentadores fazem consultas aos 
voduns a respeito de doenças e problemas 
particulares. O pessoal da casa não 
costuma falar muito sobre as plantas, que 
constituem um dos segredos do culto. Há 
também, na casa, árvores consideradas 
sagradas que não podem ser tocadas por 
qualquer um, como a cajazeira, que 
recebe oferendas e cujas folhas servem 
para banhos. Outras plantas importantes 
são o pinhão-branco e os pés de ginja, que 
se diz terem sido trazidos da África. Há 
diversas outras árvores frut íferas, como 
pés de goiaba, manga, pi tanga, carambola 
etc. O cuidado com árvores e plantas 
reflete o respe ito ao mundo natural. 
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7. Tratamentos de 
doenças e transe 

Nas casas de cu lto afro-brasileiro 
costuma-se utilizar elementos da medicina 
tradicional no tratamento de diversas 



doenças. Entre populações de baixa 
renda, em muitos casos, esta medicina 
t rad icional é uma alternativa possível às 
filas do INPS e aos cultos inacessíveis da 
medicina científica, além de estar mais 
próxima da mentalidade popular. 
Segundo Bastide 12 , nos terreiros 
geralmente considera-se que as doenças 
possuem causas sobrenaturais, como 
castigo ou punição pelo não-cumprimento 
de obrigações, por mau comportamento, 

Cajazei ra sagrada. Foto do autor . 
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por não se querer receber as divindades 
etc. Certos tipos de doenças são 
encontradas com freqüência nos terreiros, 
como o acidente vascular cerebral, 
chamado de congestão ou derráme, que 
acarreta paralisia parcial. Um dos 
medicamentos tradicionais utilizados é a 
Aguardente Alemã com Jalapa, associada 
a fricções e massagens com diversos 
elementos. Os terreiros também 
costumam ser procurados por portadores 



de doenças mentais de diversos tipos, que 
são aceitos com naturalidade. Vários 
pesquisadores têm se interessado pelo 
estudo de aspectos mágico-religiosos das 
religiões de possessão no tratamento de 
doenças, especialmente as mentais. 
Lévi-Strauss13 faz paralelismo entre a 
teoria psicanalftica e a teoria xamanfstica, 
constatando que ambas utilizam a técnica 
denominada pela psicanálise de ab-reação, 
consistindo em uma descarga emocional 
relativamente intensa em que o 
indivfduo revive acontecimentos 
traumatizantes e cuja eficácia simbólica 
consiste em induzir uma reorganização 
estrutural da personalidade. Segundo Luc 
de Heursch 14 , a possessão e o xamanismo 
são técnicas corporais de aproximação do 
sagrado que implicam em mudança de 
persol")alidade. A possessão é uma forma 
de comunicação com o sobrenatural que 
canaliza a cura, por exemplo, da loucura, 
que pode ser considerada, em muitos 
casos, como uma ausência de 
comunicação. 

Alguns pesquisadores, como I. Lewis 11 • 

fazem distinções entre transe e possessão. 
Consideram o transe um estado de 
dissociação mental sujeito a controle 
cultural, com grande número de 
variedades. A possessão é considerada 
uma invasão do indivfduo por um 
espfrito. Ambas são técnicas corporais 
semelhantes e associadas. Costuma-se 
também fazer distinção entre xamanismo 
e possessão. O xamanismo é característico 
de populações amerfndias e asiáticas, 
constituindo-se em uma espécie de 
elevação da alma, que abandona 
temporariamente o corpo do pajé, 
procurando curar um doente. O 
xamanismo é utilizado na cura ou 
pajelança indfgena. A possessão é uma 

aescida dos deuses ao nfvel dos 
humanos, e é característica das 
religiões afro-americanas. O tambo r de 
mina inclui-se entre as chamadas 
rei igiões de possessão, ou rei igiões 
iniciáticas, ou ainda rei igiões extáticas. 
O papel representado no transe é 
aprendido por iniciação. Na Casa das 
Minas e no tambor de mina do Maranhão, 
em geral o transe apresenta aspectos 
pouco espetaculares, e durante as 
cerimônias quase não se percebe que uma 
pessoa entrou em estado de transe. O 
transe é perceptível apenas por certos 
detalhes do vestuário. No passado era 
comum muitas pessoas entrarem em 
transe desde os sete ou oito anos de 
idade, o que atualmente é mais raro. Após 
o transe, as pessoas não se recordam do 
que ocorreu. Durante o estado de transe, 
na Casa das Minas, não se ingere nenhum 
alimento ou bebida e não se satisfazem 
necessidades fisiológicas. Algumas 
divindades costumam fumar cachimbo. 
Em outros terreiros, os caboClos ingerem 
bebidas alcoólicas. 

Há certos pontos em comum entre a 
doutrina do espiritismo kardecista e a do 

· tambor de mina a respeito do transe e da 
mediunidade. Os adeptos do tambor de 
mina, entretanto, não costumam aceitar a 
doutrina da reencarnação, e não fazem 
cu I to aos esplritos dos mortos, que não 
baixam em seus rituais. Na Casa das 
Minas, o culto dirige-se aos voduns, que 
são divindades africanas. Um dos aspectos 
da mediunidade é a vidência, 
experimentada por alguns membros do 
culto, e que é desenvolvida mediante 
treinamento. Algumas vezes a vidência 
apresenta respostas a consultas através da 
luz de uma vela. 
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Numa perspectiva psicanatrtica, de certa 
forma reducionista, que não coloca o 
problema religioso da fé, considera-se que 
o transe possibilita padrões alternativos 
de conduta, sendo visto por alguns como 
uma forma alternativa de terapia para 
doenças mentais. O transe foi analisado 
de diversas formas por diferentes autores. 
Herskovits 15 o considera um estado 
psicológico de deslocamento de 
personalidade, e não concorda que o 
transe seja encarado em termos 
patológicos, por semelhanças superficiais 
com a histeria ou outras manifestações 
ps icopatológicas. Para Herskovits, trata-se 
de manifestação normal, modelada 
culturalmente, induzida por 
aprend izagem, por disc iplina, e 
controlada por técnicas especfficas. 
Segundo Heursch 14 • as religiões iniciáticas 
constituem uma utopia racional para 
enfrentar a doença orgânica e mental, 
considerada fruto de uma agressão 
sobrenatural. 

8. Irmandade e 
vida comunitária 

A Casa das Minas teve como modelos de 
organização irmandades rei igiosas 
católicas que no passado eram muito 
atuantes, bem como sociedades secretas 
como a maçonaria, sociedades africanas e 
qui lombos, que também foram 
numerosos durante todo o per(odo da 
escravidão. Segundo Clovis Moural6 . os 
candomblés e qui lombos no Brasil podem 
ser vistos como grupos de resistência 
cultural que refletem o esp(rito 
associativo dos negros, núcleos de 
resistência à marginalização numa 
sociedade hostil. 
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A liderança do grupo baseia-se na 
antigüidade no santo e no conhecimento 
da doutrina, o que cria uma gerontocracia 
~eminina, havendo complementariedade e 
antagonismo entre as mais velhas e as 
mais jovens. O autoritarismo das chefes e 
das mais velhas e o grande número de 
segredos e reservas em relação às mais 
novas é uma das caracter(sticas do grupo, 
apontada como sendo parcialmente 
responsável pela perda de muitos 
conhecimentos. A chefia constitui-se em 
um dos pontos latentes de conflito. O 
grupo possui d iversas regras de etiqueta 
minuciosas e complexas, revelando sua 
complexidade e riqueza cultural. Hã 
numerosas formas de tratamento, os 
t(tulos ou cargos hierárquicos possuem 
denominações especfficas, as divindades 
têm diversos nomes privados, e cada 
membro do grupo recebe também nomes 
africanos, havendo grande reserva a 
respeito destes nomes. Objetos rituais, as 
partes da casa, os cânticos e orações 
preservam um amplo vocabulário de 
palavras em I (ngua jeje, cujo significado é 
compreendido pelo grupo. 

9 . Parentesco e 
espaço sagrado 

Um dos componentes da vida comunitári a 
nos grupos de culto afro-brasileiro é o 
parentesco de santo, que possui um 
aspecto religioso, unindo divindades entre 
si e filhas-de-santo no grupo de culto; 
outro é o parentesco biológico, entre as 
pessoas, unindo filhas-de-santo e 
tocadores. Constata-se que pessoas 
pertencentes a uma mesma fam(lia 
biológica podem ter vodum de qualquer 
grupo. Assim, na Casa das Minas, o 
parentesco de santo não se relaciona 



diretamente com o parentesco biológico. 
Constata-se nos grupos de tambor de 
mina a existência de grande número de 
pessoas aparentadas por laços de 
afinidade ou de consangüinidade. 
Para muitos, hã identidade entre o local 
de residência e o local de culto, e desde 
cedo as crianças são socializadas na vida 
religiosa. Na Casa das Minas conseguimos 
identificar cerca de 100 pessoas, entre 
vivos e falecidos, aparentadas entre si e 
pertencentes a alguns grupos familiares, 
havendo uns com até 15 pessoas com 
atuação na casa em cinco ou mesmo seis 
gerações. Uma das filhas atuais é neta de 
dançantes e tem bisnetos como tocadores. 
Constatamos, portanto, que o tambor de 
mina em grande parte se constitui em 
uma herança familiar com predomfnio 
feminino. Afirma-se que segredos do 
culto são conservados dentro de grupos 
familiares. O tambor de mina é um grupo 
de vida e de morte, pois há obrigações 
que unem as pessoas até após a morte, 
como a de organizar um tambor de choro 
para os que morreram. A existência atual 
de laços de parentesco biológico entre 
diversos membros da casa é um dos 
esforços constatáveis de resistência do 
grupo ao desaparecimento, à penetração 
pela sociedade envolvente, e pela 
preservação da identidade. Na Casa das 
Minas os homens ocupam posição 
subalterna- como tocadores -, e nas 
famflias biológicas, dos membros do 
grupo, a figura masculina, de modo geral, 
também ocupa papel pouco expressivo, a 
maioria dos encargos sendo assumidos 
pelas mulheres. 

Segundo Eliade17, para o homem 
religioso hã lugares privilegiados, que são 
qualitativamente diferentes. O espaço 
ocupado pela Casa das Minas é 
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considerado como um lugar sagrado, que 
não pode ser transferido, po is ele foi 
plantado ali pelos fundadores. Ass im, a 
casa é um centro do mundo, um espaço 
mftico e sagrado. A soleira da porta é o 
limite entre o mundo de fora e o de 
dentro, entre o profano e o sagrado, 
recebendo por isso ritos especiais. O 
espaço da casa é todo div idido, 
pertencendo cada parte a um grupo de 
divindades, e as violações deste espaço 
estão sujeitas a pun ições. 

1 O. Relações externas 

A Casa das Minas é um grupo fechado 
mas não é um grupo isolado. Relaciona-se, 
por exemplo, com autoridades 
governamentais, a quem eventualmente 
solicita ajuda, o que pode acarretar o 
risco de uma certa dependência 
paternalista em relação ao governo, vindo 
a afetar a autonomia do grupo. Sãq ainda 
lembradas, entretanto, as perseguições 
policiais sofridas no passado pelo grupo. 
Atualmente parece-nos que a persegu ição 
maior decorre de um certo afluxo 
turfstico. Em relação ao tambor de 
mina no Maranhão, como na maior parte 
do Pafs, vigora ainda a prática do controle 
dos cultos afro-bras ileiros pela Secretaria 
de Segurança, que registra as casas de 
culto e cobra taxa de licença para a 
realização de cer imônias fes tivas. Este 
controle - que nos parece contrário ao 
princfpio constituc ional de liberdade 
religiosa - acarreta, sobretudo no interior 
do estado, perseguições e problemas, pois 
os grupos de culto ficam sujeitos à 
arbitrariedade policial. 

Em relação a outras religiões, os 
participantes do tambor de mina se dizem 



católicos. As rei igiões protestantes 
costumam ser mais intransigentes contra 
o tambor de mina. Alguns membros do 
tambor de mina às vezes freqüentam o 
espiritismo. Em relação a outros terreiros, 
muitas vezes pessoas de uma casa assistem 
a cer imôn ias em outras casas. No passado 
hav ia terrei ros antigos na cidade, 
dirigidos por pessoas amigas da casa. 
Entre os te rreiros antigos ainda atuantes 
em São Lu fs destaca-se a Casa de Nagõ, 
na rua das Cr ioulas, no mesmo bairro, que 
junto com a Casa das Minas são as duas 
casas de culto afro ma is trad icionais do 
Maranhão. Embora as relações da Casa 
das Minas com outros terreiros sejam de 
um modo geral amistosas, constata-se 
que cada terre iro constitui um núcleo 
cultu ral e rel igioso autônomo, o que 
reflete talvez um certo anseio de 
liberdade e de pluralidade cultural. 

11. Conclusões 

A cidade de São Lu fs atravessa 
atua lmente uma fase de grande expansão 
popu lacional , estando em 1983 com 
popu lação estimada superior a 600.000 
habitantes ; em 1970 não ultrapassava 
250.000. Este ri tmo de expansão 
popu lac ional acarreta problemas 
sobretudo aos setores marginalizados; 
acarreta mudanças nos padrões de vida, 
deso rgan ização nos pad rões culturais, 
especulação imobiliária, poluição, · 
alterações na cultura popular etc. Em 
r-e lação à Casa das Minas, um dos riscos 
prev is fveis é que ela se transforme de uma 
comunidade viva num museu, no mau 
sentido, estático e sem vida. ~ diffcil 
prever se no futuro o grupo continuarâ 
a ter a mesma consistência que vem tendo 
hã um século e meio. Um dos empenhos 
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manifestos pela continu idade do grupo 
consiste na presença de alguns jovens 
aparentados com os mais velhos. 
Constata-se que o tambor de mina 
constitui em parte uma herança familiar 
com predom(nio feminino. 

Atualmente, no Maranhão - como em 
quase todo o País - observa-se uma 
grande expansão das religiões populares, 
sobretudo entre os membros das classes 
marginalizadas. Embora se constitua em 
um grupo relativamente isolado, a Casa 
das Minas goza de grande presHgio no 
ambiente afro-maranhense, 
constituindo-se em um dos modelos de 
organização de outros grupos de tambor 
de mina. Praticada por pessoas pobres, a 
religião da Casa das Minas não é 
propriamente uma religi.ão popular, 
podendo mesmo ser considerada como 
uma religião de elite, uma vez que só são 
aceitos plenamente no grupo pessoas que 
possuam vodum mina jeje. Assim, entre 
os negros da classe dominada, o pessoal 
da Casa das Minas constitui uma elite 
quase étnica. A discrição, a fidalguia, a 
distinção no tratamento e a boa educação 
em geral são aspectos t(picos do 
comportamento do 'pessoal da Casa das 
Minas, e que de certa forma influenciam 
muito os aspectos do comportamento do 
negro maranhense. 

Consideramos também que outros grupos 
de tambor de mina precisam ser melhor 
conhecidos e que a Casa das Minas pode 
ser objeto de diversas outras áreas de 
estudo, como por exemplo a 
etnomusicologia, a etnolingü (stica, a 
etnobotância, a etnopsiquiatria, a 
etnohistória etc. Verifica-se que a religião 
constitui um traço cultural preservado 
pelo negro como elemento unificador de 



várias etnias. Segundo Manuela Carneiro 
de Cunha111, talvez no Brasil a religião 
seja uma linguagem para se pensar as 
diferenças. A religião é um elemento 
realçado para marcar distinções, da( se 
constituir em um importante verculo de 
organização. O grupo religioso da Casa 
jas Minas é uma comunidade cultural que 
envolve o indivfduo do nascimento até a 
morte. Esta religião é encarada como 
sistema de vida e como elemento de 
preservação da dignidade humana. 
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Entrevista: Cuba e a religião 
Entrevista de 

PEDRO A. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
a Edda Dias e Flávio Lenz, da 

equipe do I SER 

Em dezembro reali zou-se em Cuba o 
11 Encuentro de lntelectuales pela 
Soberanía de los Pueblos de Nuestra 
América. Paralelamente ao Encuentro, 
houve tam bém um seminário com 
brasileiros e intelectuai s cubanos 
interessados no estudo da rel igião e no 
conheci mento da Igreja na América 
Latina. Pedro A. Ribe iro de Oliveira, 
secretário-executivo do I SER , esteve 
presente a esses dois acontecimentos, e 
conta nesta entrevista as impressões de 
sua primeira viagem a Cuba. Fala, entre 
outras coisas, da "revolução dentro da 
Revolução", do motivo de Fidel Castro 
falar sobre rei igião, do lançamento do 
filme Igreja da Libertação, de Sflvio 
Da-Rin, de uma missa da qual 
participaram brasileiros e cu banos, e de 
uma das pessoas com maior prestfgio em 
Cuba, atualmente : Frei Betto. 

Flávio: 
Pedro, vamos começa r do princípio. O 
que você foi fazer em Cuba? 

Pedro: 
Fui convidado para participar do li 
Encontro de Intelectuais pela Soberania 
dos Povos da Nossa América. Houve 
também um convite formulado pelo Frei 
Betto para participarmos de uma pequen~ 
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reun ião com intelectuais cubanos 
interessados no estudo da religião e em 
conhecer a Igreja na América Latina. 
Compúnhamos uma pequena delegação 
de quatro pessoas ligadas ã Igreja Católica 
do Brasil : o padre Oscar Beozzo, a irmã 
Valé ri a, que trabalha na Paraíba junto a 
camponeses, Hél io Pellegrino e eu. Frei 
Betto jã estava lã. Nós fomos pensando 
não só em pa rticipar do Encontro de 
Intelectuais mas também - e 
principalmente - em ajudar nesse 
pequeno ciclo de palestras sobre a Igreja 
e a religião na América Latina. 

Flávio: 
O que você achou mais prove itoso : o 
Encontro ou os seminários? 

Pedro: 
Sem dúvida os seminários. O Encontro fo i 
misto em dois sentidos : primeiramente 
porque havia de tudo: intelectuais, 
escritores, artistas, teatr61 ogos, cineastas, 
um jogador de futebol - o Reinaldo, que 
foi como pa rte da delegação brasileira. 
De fato, o conceito de Intelectual era 
muito amplo. Valéria, por exemplo, que é 
uma freira que faz um trabalho excelente 
e que jã escreveu alguma coisa em termos 
de h istória numa visão popular, quando 
viu que no visa dela estava escrito 



"intelectual", falou : "Enfim sou 
admitida como intelectual." Então foi 
misto nesse sentido. Tinha também 
muitos jornalistas. 

Flávio: 
Do mundo todo? 

Pedro: 
Não. Praticamente s6 da América Latina, 
com um ou outro europeu, um ou outro 
canadense. Mas o Encontro foi misto 
também quanto à sua finalidade. 
Conforme as palavras de uma 
participante: "A gente não sabe bem se 
veio fazer um piquenique em Cuba ou se 
veio participar realmente de um 
Encontro." Se fosse um Encontro tinham 
que sair decisões, documentos; se fosse 
um piquenique, deviam ter nos deixado 
mais tempo livre para conhecermos 
melhor Cuba. Então ficamos sem o tempo 
livre e sem um encontro de decisões. 
Participávamos de uma reunião em que 
cada um se apresentava, falava, tinha um 
ou outro debate, e no fim saía um 
relatório do grupo sobre o que havia sido 
dito. 

Flávio: 
Quais eram os temas? 

Pedro: 
Meu grupo era sobre a nova ordem 
informativa relativa ã América, questões 
de controle dos meios de comunicação: 
o controle e a produção da informação, o 
papel do jornalista, a divulgação em meios 
populares ... E foi fraco. O resultado 
poderia ter sido muito melhor se o grupo 
fosse mais homo~neo. 

Edda: 
Só tinha meios de comunicação oficial 
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ou havia também meios de informação 
alternativa ? 

Pedro: 
Boa parte foram experiéncias de 
informação alternativa. Peru , Brasil , 
Bolív fa ... Na Bol ívia existe até televisão 
alternativa ; telev isão dos sind icatos. 
Então não foi perda de tempo, mas 
subaprove itamento das capacidades que 
ali estavam. Se a gente tivesse fe ito 
pequenos grupos de teatr61ogos, 
cineastas, cienti stas sociais para d iscuti r 
a questão, por exemplo, da soberan ia da 
América no dom ínio da cultura, da 
informação, da produção cient íf ica na 
área de ciéncias soc iais etc., teria sido 
muito mais produtivo. 

Edda: 
Os outros grupos discutiam que temas? 

Pedro: 
Um grupo era: cultura, democrac ia .e 
soberania; outro era : ciência e arte como 
fator de desenvolvimento cu ltural ; e o 
meu : domínio da informação e suas 
significações. O problema é que foi mu ito 
misturado. 

Flávio: 
Como é que foi o seminário? 

Pedro: 
O seminário fo i ma is interessante, porque 
era composto de um grupo com três 
instituições cubanas interessadas no 
assunto. Todos os participantes queriam 
conhecer Igreja na América Latina. Foi 
interessante porque havia um pessoal que 
fo i descobrir Igreja como força 
revolucionária depois da Revolução 
nicaragüense. São em geral quadros 
jovens; o principal organizador tem 33 



anos, e aquela formação 
marxista-leninista vinda da Revolução 
- a geração já nascida e criada 
praticamente depois da Revolução, e que 
absolutamen te não estava preparada para 
entender Igreja na América Latina. O 
modelo de Igreja que eles tinham era o 
modelo de Igreja cubana. Agora eles vão à 
Nicarágua e começam a ver que existe 
uma Igreja que é diferente da que se 
pensava. Quando começaram a ler, leram 
a Teologia da Libertação; então é um 
pessoal que entende de teologia mas não 
conhece Igreja. Uma das perguntas feitas 
durante o seminário, pelo responsável (ou 
um dos responsáveis) pelo ensi no do 
marx ismo hoje nas escolas cubanas, que é 
um ex-salesiano, foi a seguinte: 
"Antigaménte se falava muito na 
Sant(ssima Trindade. Hoje parece que a 
Teologia da Libertação dá ênfase à figura 
de Jesus Cristo. Por quê?" !: uma 
pergunta teológica. Alguém para fazer 
uma pergunta dessas tem que ter lido 
muito a Teologia da Libertação e tem que 
entender de teologia. Agora, conhecer 
Igreja ... nada. Esse ex-salesiano só 
conhecia a Igreja de trinta anos atrás, ou 
vinte e cinco anos atrás. Quando eles nos 
pediram um seminário, vieram com 
pe rguntas - digamos - diHceis, querendo 
uma discu-ssão de teologia. 

Edda : 
De alto nível. 

Pedro: 
Tan to assim que chamamos o Enrique 
Dussel, pessoa muito competente que 
estava lá, para talar sobre Teologia da 
Libertação. Ele fez uma primeira 
e'<posição em alto nível. Pelo tipo das 
perguntas pudemos pe rceber que o 
pessoal não tinha entendido quase nada 
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da exposição dele sobre a história da 
Teologia da Libertação. A segunda 
exposição ele já fez num nível mais pé 
na terra, e foi melhor. Ar, na hora do 
almoço, Oscar e eu dissemos : "Não é por 
aL Vamos adotar o método das 
comunidades de base." Combinamos : o 
Oscar iria falar durante qu inze minutos, 
rapidamente, depois obrigar(amos os 
praticantes a fazerem um cochicho e a 
colocarem as questões. Eles nunca t inham 
fe ito isso. ~ sempre uma palestra e depois 
eles fa la m. Então propusemos: " Aqui, 
primeiro vocês colocam as questões e 
depois a gente responde." As perguntas 
deles foram : como é a CNBB? Quantos 
bispos tem no 8 r as ii? Como esses bi!jJ>os 
se reúnem? 

Flávio: 
O bê-a-bá. 

Pedro: 
Eles tinham ouvido falar em comunidades 
de base, conheciam bem a Teologia da 
Libertação e alguma coisa da Nicarágua. 

Edda: 
Uma outra realidade. 

Pedro: 
~- Você não consegue entender a 
Teologia da Libertação no Brasil 
conhecendo a comunidade de base da 
Nicarágua ou de EI Salvador. Então foi 
um diálogo muito interessante, e que 
quando terminou a turma estava ... se 
balançando. Mesmo porque nós faz(amos 
uma abordagem marxista, mas de um 
marxismo d iferente do deles. Foi uma 
confusão mental. 

Flávio: 
Eles eram todos cubanos? 



Pedro: 
Todos cubanos. Todos marxistas. Vamos 
dizer assim: todos são quadros do Partido 
Comunista Cubano. Com exceção de uns 
três ou quatro, já na faixa dos 40, 50 
anos, todos os outros eram jovens. Talvez 
até na faixa dos 20. 

Edda: 
Não tinha ninguém ligado atualmente à 
Igreja? 

Pedro: 
Tinha um casal ligado à Igreja que foi 
convidado para participar. 

Edda: 
Católico? 

Pedro: 
Católico. 

Flávio: 
Eram quantas pessoas? 

Pedro: 
Umas 15. Todo o ambiente cubano é 
muito estranho, porque essa reunião foi 
no Hotel Riviera, antigo hotel de luxo dos . 
americanos, mas luxo dos anos 50. Então 
você entrava nos anos 50 para falar da 
realidade dos anos 80. Toda a decoração 
era dos anos 50, aquele negócio meio 
kitsch - espelhos grandes na parede, 
esculturas que hoje estão inteiramente 
fora de moda -. e um péssimo hábito 
cubano, não sei se para nos agradar : 
sempre usavam ar condicionado. O hotel 
tinha uma vista maravilhosa para o mar, 
mas janelas de vidro fechadas. Você sente 
que os cubanos quiseram nos mostrar : 
" Olha, nós estamos dando importãncia a 
esse seminário." O pessoal foi dispensado 
do trabalho para poder seguir esse estudo 
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com a gente nesses dois dias. E 
escolheram um lugar de luxo. 

'Foi uma celebração da eucaristia 
em que pela primeira vez se teve 

um quadro do Partido 
Comunista Cubano.' 

Flávio: 
Prestígio. 

Pedro: 
Um certo prestígio ... Aliás, nessa nossa 
estadia lã - isso eu não consigo explicar 
bem por que - eles deram todas as 
mostras de deferência para com esse 
grupo de católicos. Hospedagem, por 
exemplo. Nós ficamos hospedados não 
junto com o resto da delegação brasileira, 
mas numa casa especial - chamada Casa 
de Protocolo. É dessas casas que 
pe rtenceram à antiga bu rguesia cubana 
que foi para os EUA e que .então foram 
apropriadas pelo Governo. Lá ficam 
hóspedes de consideração do Governo e 
do Comitê Central do Partido Comunista. 
·Então nós, os cinco católicos brasil e iros, 
ficamos nessa casa especial. Uma outra 
coisa foi fantástica - aliás, várias coisas 
foram fantásticas. No domingo, no final 
da tarde, foi celebrada uma missa, pelo 
Beozzo, para esse pequeno grupo. 
Estavam presentes o responsável pelo 
Partido Comunista que organizara esse 
seminário, Valéria, duas brasileiras
Nélida Pifíon e Adélia Prado - . uma 
amiga delas chilena, um casal cubano 
católico com um filho, Enrique Dussel, 
um padre boliviano, a empregada da casa 
onde nós estávamos e eu. Foi uma 
celebração da eucaristia em que pela 
primeira vez se teve um quadro do 
Partido Comunista Cubano convidado 



a participar da celebração. 

Flávio: 
Quem era ele? 

Pedro: 
Chama-se Rafael. No dia seguinte veio 
fa lar com a gente que tinha sido muito 
emocionante, que ele não imaginava que 
os cristãos celebrassem a eucaristia assim. 
Claro! Ele conhece uma Igreja de 25 anos 
atrás. E foi uma celebração ao nosso 
estilo. Quando terminou, o Hélio 
Pellegrino estava vibrando: "Nós 
precisamos fazer um relato dessa 
celebração para ficar na memória, porque 
é um negócio importantfssimol Essa 
celebração vai marcar a história na relação 
entre o marx ismo e o cristianismo! Uma 
celebração de cristãos em Cuba 
identificados com a Revolução 
Cubana!. .. " Uma coisa meio surrealista, 
que não dã bem para explicar, não .. . 

Flávio: 
Cuba não tem Igrejas? 

Pedro: 
Tem . Abertas, funcionando ... 

Flávio: 
Católicas? 

Pedro: 
Catól icas e protestantes. Nós ficamos no 
bair ro mais rico de Havana. Tem igrejas 
enormes, todas abertas. Nos bairros 
pobres é que não têm igreja. Então a 
Igreja cubana - principalmente a Igreja 
Catól ica - fica muito confinada aos 
setores de classe média e classe alta. ~ 
uma Igreja sem penetração popular. 

77 

Flávio: 
Por uma questão geográfica? 

Pedro: 
Social e geográfica. 

Flávio: 
Mas o Hélio Pellegrino dizia que a 
eucaristia tinha sido ... 

Pedro: 
"Transcendentalmente histórica". E de 
certa maneira foi mesmo, por ter um 
quadro do PC participando. Foi muito 
interessante porque, ao colocarmos as 
intenções da missa, ele falou uns 15 ou 20 
minutos como que para justificar para si 
mesmo porque estava ali. "Estamos aqui 
para estudar, para aprender, com muito 
interesse, com muito respeito." No 
decorrer da eucaristia, ele foi se 
entrosando e se integrando ao grupo. Mas 
volto ao assunto das igrejas. Elas estão 
abertas- e abertas mesmo. Eu não entrei 
em igreja católica por falta de tempo; 
entrei numa igreja metodista para uma 
reunião de cristãos com o Dussel, e onde 
o Betto foi então falar rapidamente sobre 
o livro. Impressionou-me o espaço e a boa 
conservação da igreja. Não estava em 
situação de penúria, não é igreja pobre; eu 
diria até mais bem conservada do que o 
normal das casas. Isso é um negócio que 
a gente observa: a péssima conservação 
das casas, porque elas não têm tinta, não 
têm material de construção. Então você 
anda pelas ruas de Havana e vê muita casa 
em mau estado de conservação. Parece 
desleixo, mas não é : é falta de material. 
Você encontra lajes caindo, a pintura 
descascando, não tem tinta para pintar de 
novo, dã mã impressão. E eles têm 
problema de moradia. Você sente que 
eles moram apertado. Mas a igreja -



metodista estava muito bem conservada. 

Flávio: 
A assisténcia do seminário foi sempre 
composta por essas 15 pessoas? 

Pedro: 
Eu fiquei só um dia. Na parte da 
manhã tinha mais gente do que na parte 
da tarde. No dia seguinte eu não sei se 
aumentou ou se diminuiu. Eu sei que no 
dia seguinte ia ser o lançamento do filme 
do Sflvio Da-Rin. 

Flávio: 
Conta essa história do lançamento. 

Pêdro: 
No primeiro dia do seminário (amos falar 
o Dussel, o Beozzo e eu, porque t(nhamos 
que viajar no dia seguinte. No segundo dia 
o Betto, a Valéria e um padre de EI 
Salvador. Devia ser ao contrário: começar 
com as experiências de base e depois vir a 
visão mais geral; só por uma razão prática 
não pôde ser assim. AI sugerimos que 
para abordar a igreja no Brasil , deveria ser 
visto o filme do Silvio Da-Rin, Igreja da 
Libertação, em que por coincidência há 
uma entrevista dG Betto, a parte do 
Nordeste onde a Valéria trabalha, uma 
entrevista do Hélio Pellegrino e texto de 
narrativa meu . Ou seja : dos cinco que 
estávamos ali presentes, só não estava 
diretamente envolvido no filme o Beozzo. 
O Sflvio chegou lá na véspera e falou : " O 
filme eu tenho; mas exibição, eu não sei 
como." AI, os três responsáveis pelo 
seminãrio disseram : "Olha, consegu ir uma 
exibição de hoje para amanhã, com a 
burocracia cubana, em pleno festival de 
cinema, é quase imposslvel." Mas Betto 
disse : ' 1Então deixa por minha conta." No 
dia seguinte tinha uma sala do Instituto 
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de Cinema disponfvel para passar o filme. 

'O Betto esteve extremamente 
em evidência nessa semana que eu 

passei lá.' 

Flávio: 
Como foi a receptiv idade ao filme? 

Pedro: 
Não sei , porque eu viajei nesse d ia. Mas 
outra coincidência- o Betto ju ra de pés 
juntos que fo i pura coincidência - é que 
o til me que abriu o Festival 
Latino-americano de Cinema fo i Frei 
Tito , praticamente narrado pelo Betto, e 
que foi transm itido pela televi são para o 
pais todo. Então não só passou no cinema 
para todos os conv idados como també m 
na televisão. 

Edda: 
É um documentário? 

Pedro: 
É um curta-metragem sobre a h istória do 
Frei T ito, que dá uma idé ia muito boa da 
Igreja no Brasil. Mostra a celebração, fala 
das torturas e tc. Então o Betto ficou 
extremamente em evidê ncia em Cuba 
nessa semana que eu passei lá . Ele mesmo 
não conseguia se dar bem conta do que 
estava acontecendo. Um livro com uma 
t iragem de 350.000 exemplares, e que só 
teve coisa semelhan te de corrida às 
livrarias com o Diário de Che Guevara. Só 
que a corrida ao Diári o d o Guevara não 
fo i tão grande quanto a corrida ao livro 
Fidel e a Religião. Uma livrari a vender 
2.500 livros só na pa rte da manhã? A 
turma ficou reclamando: " É um absurdo 
~ger esse livro no mercado livre ! Devia 



ser racionado! Cada um só devia poder 
comprar um!" Eles têm fila para tudo 
entravam em fila, mas podiam comprar 
quantos quisessem. 

Flávio: 
Isso em plena segunda·feira, dia de 
trabalho ... 

Pedro: 
O pessoal faltando ao trabalho para 
comprar o liv ro. Bem verdade que era 
barato: um peso e meio - dá um dólar e 
meio, um pouquinho mais, vinte mil 
cruzeiros. 

Flávio: 
A ed ição foi feita lá? 

Pedro: 
Foi . 

Flávio: 
Subvencionada pelo Governo? 

Pedro: 
Certamente, já que é editora do Estado. 
E o interessante é que a edição cubana 
tem uma introdução feita pelo Ministro 
da Cultura, que é mais ou menos como se 
vocé fizesse em torno de Igreja Católica 
uma entrevista do Papa com uma 
introdução do Ratzinger. " O Fi dei está 
aqui expressando suas posições pessoa is .. . 
vocês podem ler ... O Partido Comunista 
não está se expressando aqui, não~ nem o 
Governo Cubano. É uma entrevista · 
pessoal." Uma introdução muito sóbria, 
feita para o contexto cubano. 

Flávio: 
A ed ição brasileira não está com essa 
introdução? 
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Pedro: 
Não, a introdução é muito sóbria, foi 
feita para o contexto cubano. 

Flávio: 
Você estava falando da repercussão do 
livro. 

Pedro: 
A repercussão que a gente pôde sentir, na 
verdade foi de muito pouca gente. Essa 
repercussão a gente ouviu dos dois 
motori stas com quem a gente andou, que 
são func ionários do Governo; mas 
interessante é que um é membro do 
Partido Comunista e outro não. Um é 
católico, e dizia : " Isso é uma revolução 
dentro da Revolução." Eu acho que é de 
fato isso. Essa é a repercussão que a gente 
ouv iu nessa reunião com cristãos; eles 
disseram que o livro de·spertou um 
enorme interesse porque esse é um 
assunto que toca a todos, cristãos e 
não-cristãos, e que nunca foi falado 
abertamente. A impressão pessoal que eu 
tive foi de que Fidel aproveitou o tema 
da religião como um tema que abre para 
todos os outr-os: liberdade de expressão, 
busca de não-sectarismo, 
não-dogmatismo. Minha impressão é que 
Fidel Castro, através da religião, estava 
querendo combater o dogmatismo que 
está presente na sociedade cubana, ou no 
Pa rtido Comun ista Cubano. 
Ev identemente isso ainda vai trazer 
problema no interior do PC, e há alguns 
sintomas de reações contrárias. Por outro 
lado, no interior da Igreja também have rá 
problemas, porque a imagem de 
cristianismo que Betto passa é uma 
imagem mu ito positiva, mas a Igreja 
cubana de fato é uma Igreja conservadora; 
é uma Igreja amedrontada pelos 
problemas dos primeiros anos da 



Revolução. ~uma Igreja que ainda tem 
como grupo de referência os cristãos que 
estão em Miami. Os padres de lã são mais 
fechados à Revolução do que os próprios 
bispos, e sempre perguntando: "Mas isso 
não será uma traição nossa para com 
aqueles que foram para o exflio, que 
estão em Miami?" Fora o contraste entre 
uma imagem positiva da Igreja, e a 
realidade de uma Igreja de 25 anos atrãs. 

Edda: 
Isso em termos de Igreja Catblica E em 
termos de Igreja Protestante? 

Pedro: 
Mesmo em termos de Igreja Protestante, 
o que eu soube é que alguns grupos
creio que são os batistas, principalmente 
-tenderiam inteiramente à Revolução, 
sem crftica. Nas outras Igrejas 
Protestantes não houve assim um 
processo de renové!Ção ... Claro que a 
imagem que o Betto passa da religião no 
livro é a melhor possfvel. E agora os 
não-cristãos vão procurar a Igreja para ver 
se encontram isso. Será que eles vão saber 
responder? E ar nbs sentimos tanto de 
católicos quanto de protestantes um 
esforço: "Bom, vamos fazer um esforço 
para melhorar nossas Igrejas." Mas eles 
não tem preparação, e a formação 
religiosa é muito fraca. Um cubano nos 
dizia inclusive que é muito diffcil você 
conseguir uma Bfblia em Cuba para 
comprar, para ler, mesmo emprestada. E 
Betto e Fidel citam a Bfblia o tempo 
todo. Imagine: no livro Fidel e s Religião, 
os dois citam a Bfblia; os dois fazem até 
a exegese do camelo que passa pelo 
buraco da agulha; para as 
bem-aventuranças, Fidel prefere a versão 
de Mateus, e Betto responde com Lucas. 
Imagine um cubano lendo aquilo ... 
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Edda: 
E não ter a fonte. 

Pedro: 
Ele agora vai querer ler a Bfblia. E não 
tem. Quem é que va i imprimir b(blias 
para vender em Cuba? O Estado? 

Flávio: 
Como é que voc6 situa a 'revolução 
dentro da Revolução'? 

Pedro: 
Eu acho que a revolução dentro da 
Revolução está começando. Vou fazer 
uma comparação: quando o Betto falou 
da religião com Fidel, saiu-se bem porque 
a 'primeira pergunta era: " Fale da sua 
infé1ncia, a religião do lugar em que você 
nasceu. Fale da religião do seu pai e da 
religião da sua mãe." A religião abrange 
tudo na vida do indivfduo. Eu tenho 
impressão que essa entrev ista - não sei se 
foi intencional ou não do F ide I - sqbre 
religião, em que se abre o campo para 
discutir religião, começa a abrir campo 
para discutir tudo: sexo, famflia, poHtica, 
partido, sectarismo e tudo mais. ~ nesse 
sentido que eu vejo uma revolução dentro 
da Revolução. O Hélio Pellegrino, por 
exemplo, ficou muito impressionado 
como eles lá não têm psicanálise. Tem um 
hospital psiquiátrico maravilhoso. Então 
o Hélio ficou espantado: "Eu pude ver 
como loucos irrecuperáveis são tratados 
como pessoas humanas. Acaba com essa 
idéia de que comunista não dá 
importância à pessoa humana. Porque 
como fator de produção, eles são zero; 
são uma nulidade. Disso eu entendo. Sei 
que são irrecuperáve is. A gente aqui no 
Brasil é internado para o resto da vida 
porque não serve para nada. Lá, todo 
tratamento é para que essas pessoas 



aprendam a gostar delas mesmas, ou seja, 
âmor pela pessoa." Mas psicanálise não 
tem; psicoterapia de grupo, sim, e olhe lã. 
Um dia ele foi falar com a pessoa 
responsável pela educação sexual em 
Cuba. Então teve uma conversa, diz ele 
que muito boa. Há um fechamento, um 
dogmatismo ainda muito forte. Freud não 
é nem ao menos citado em bibliografia. 
Dar educação sexual sem falar de Freud é 
estar por fora, né? 

Edda: 
Mas isso tem muito do moralismo 
socialista, não é? 

Pedro: 
Olha, a impressão que eu tive de Cuba foi 
a de um colégio de freira. A maneira ~a~ 
pessoas se vestirem, das mulheres se 
vestirem, é uma maneira - eu não vou 
d ize r dura, não - latino-americana: 
tem sua graça, mas um pudor à toda 
prova : tanto o pessoal na rua quanto 
mulher de gente do Partido, vestidas até 
elegantemente, mas de uma sobriedade, 
de um pudor à toda prova. 

Flávio: 
Um pudor ch inês. 

Pedro: 
Não chega a isso; um pudor 
lat ino-americano, enquanto a mulher 
latino-ame rica na se veste pudicamente. 

Flávio: 
Anos 40 ou 50? 

Pedro: 
50. 

Edda: 
É como o Uru~ai, ainda. 
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Pedro: 
Voc6 não tem esses apelos eróticos da 
propaganda, das lojas etc. Você não sabe 
onde é que tem loja em Havana porque 
não tem nenhum chamariz especial. 
Todas as lojas (e são poucas) vendem 
praticamente as mesmas coisas e 
exatamente pelo mesmo preço. De 
modo que todo mundo vai na loja do 
bairro. Você não tem por que ir numa 
grande loja se você vai encontrar as 
mesmas coisas em todos os lugares. 

Edda: 
Não existe a competição capitalista. 

Pedro: 
Você não tem cartaz de propaganda com . 
estfmulos eróticos. 

Edda: 
Na realidade, o socialismo é uma coisa 
muito moralista. 

Pedro: 
O que o pessoal diz é isso: eles têm uma 
educação sexual, que deve ser moralista, e 
uma liberdade sexual também grande. 

Edda: 
Há prostituição? 

Pedro: 
Dizem que acabou, e eu não vi nada que 
se parecesse. 

Edda: 
É que ninguém precisa vender o seu corpo 
para poder viver. 

Flávio: 
Mas num lugar em que o moralismo é 
grande, a repressão sexual é grande, é 
onde há melhores condições de florescer 



a prostituição. 

Pedro: 
Mas acontece que lã não. Tem moralismo, 
mas não repressão sexual: você não tem é 
apelo erótico. Você não tem nenhum 
cartaz de propaganda, inclusive hã pouca 
propaganda polftica. 

Flávia: 
No jornal e na televisão não tem 
propaganda? 

Pedro: 
Não vi propaganda nenhuma. Só "Vamos 
aumentar a produção ... ", que não tem 
nenhum apelo erótico. Lã se vende pflula 
barat(ssima, e o aborto é livre. Até a sexta 
semana não tem nenhum problema de 
fazer ó aborto. Para pegar um pouco o 
moralismo: conversando com um membro 
do Partido, a gente perguntou: "O que é 
que precisa para ser do Partido?" E ele 
falou que tem que cumprir tudo 
direitinho. Quando voe~ faz alguma coisa 
errada, o núcleo do Partido pune. Eu 
mesmo perguntei : "Que tipo de coisa 
errada?" Os erros que ele falou nunca 
foram erros pol(ticos, sempre erros 
morais: bater na mulher, se embebedar, 
tratar mal os vizinhos ou os filhos ou 
praticar a bigamia. Se tiver um filho com 
outra mulher, é um problema. O Partido 
nisso é rigoroso: se você quer ter uma 
outra mulher, desquita, divorcia -
também você pode se divorciar à vontade 
- e casa com a outra. Adultério, só 
debaixo da cerca. 

E dela: 
Eu me lembro quando a minha irmã 
morava na URSS. Ela e meu cunhado -
ela é urutJJaia, também- nlo podiam 
mor.ar juntos. Tinham que casar, e casar 
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com anel no dedo. Na URSS não se 
concebe - como aqui - um casal que 
decide morar junto. Tem que casar com 
papel passado, tudo bonitinho, porque 
senão é muito mal visto. 

Flávio: 
O que eu acho curioso no seu ponto de 
vista, Pedro, é o seguinte: você fala de 
apelo erótico, e voe~ quase que vincula o 
desejo das pessoas com o apelo erótico. 
Até que ponto isso é verdade iro, quer 
dizer, o apelo erótico poderia talvez ser 
estimulante mas não ser a base do sujeito 
ter desejo. 

Pedro: 
Ah, não. Nós víamos muitos estudantes 
passando na rua, o rapaz abraçado com a 
moça, namorando. O que você não tem 
é propaganda, cartazes etc. que lhe 
despertem sexualmente. 

Flávio: 
Revistas tipo Playboy? 

Pedro: 
De jeito nenhum. Se você entra na parte 
da imprensa, aí é uma tristeza. A revista 
que seria a Manchete deles chama-se 
Bohemia. 

Edda: 
Bohemia tem mais de 40 anos e continua 
igual à da época do Batista. 

Pedro: 
Duvido. 

Edda: 
Igual em aparência. 

Pedro: 
Está pior, na certa. 



Edda : 
Eu vi a Bohemia em 1979/80, e na minha 
casa nós a recebíamos quando eu tinha 
dez anos. O papel, a impressão e o 
formato eram exatamente iguais. Mudou 
o conteúdo, mas a apa rência - pelo 
menos até 80 - era exatamente igual à 
da minha infância. 

Pedro: 
Mas a revista é muito chata. Um dia 
resolvi ler um jornal, o Gramma. t: a 
mesma linguagem do pessoal de PC, os 
mesmos adjetivos, a mesma estrutura de 
frase, a mesma gramática, tudo. Só a linha 
oficial do Partido. Você não encontra 
nada contra. Li dois jornais : Juventud 
Revolucionaria e Gramma. As matérias 
não são iguais, mas são as mesmas. No 
dia em que cheguei, estava lá: "A 
importância da ajuda soviética à Cuba por 
conta do furacão". Nas duas tinha na 
primeira página entrevistas com cubanos 
sobre a importância da ajuda. Dois 
jornais, independentes um do outro, com 
as mesmas matérias. 

Flávio: 
Ambos do Estado? 

Pedro: 
S im. 

Edda: 
Não ex is te im prensa ai ternativa? 

Pedro: 
Eu não sei . Você tem que estar muito 
dentro de Cuba para conhecer. 

Edda: 
Aí é censura mesmo. 
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Pedro: 
O que há é uma uniformidade. Esse aí é 
que é o problema que eu senti em Cuba 
um problema sério: nós sabemos que se 
forma um quadro na luta, no debate. Se 
você corta a possibilidade do debate, se 
você não tem debate na imprensa, nem na 
universidade nem em lugar nenhum, o 
que acontece? Forma quadros 
burocráticos. Esse é o problema. 

Edda: 
Nesses jornais, por exemplo, quais são as 
informações com relação à política 
internacional? 

Pedro: 
Eu diria que você tem o inverso da 
informação que tem deste lado, como ó 
destaque dado aos êxitos da guerrilha 
salvadorenha, às vitórias da Nicarágua. 

Flávio: 
Você chegou a ir a livrarias? 

Pedro: 
Só fui numa livraria, a livraria do Palácio 
das Convenções. Lá vi muita obra 
soviética traduzida para o espanhol, mas 
muito pouca literatura marx ista-leninista. 
Eu pensava em encontrar ·1á a literatura 
marxista baratíssima, mas não: 
pouquíssima coisa. Muita coisa do 
pensamento de José Marti. Estive numa 
livraria pequena, então não posso fazer 
idéia do que se pode ler ou não. Mesmo 
na livraria da Casa das Américas, são 
quase sempre autores cubanos, alguma 
antologia latino-americana, romances etc. 

Flávio: 
Vamos voltar à repercussão do livro do 
Betto. 



'Fidel Castro deu mostras de que 
está investindo alto no 
lançamento do livro.' 

Pedro: 
Pri meiramente, o contexto do 
lançamento do livro foi um contexto -
digamos - de quem está investindo alto. 
Porque foi na abertura do li Encon tro de 
Intelectuais, presentes todos os 
intelectuais convidados, ou seja - 400 
especialistas em critica r trabalho dos 
outros. O corpo diplomático, os bispos 
cubanos, o Governo cubano - Fidel 
Castro estava presente -, vários ministros, 
imprensa nac ional e estrangeira e 
convid.ados cubanos. Cerca de mil 
pessoas. Quando terminou o lançamento, 
houve uma distribuição gratu ita do livro a 
todos os presentes. A abertu ra do 
Encontro ficou a cargo de Gabriel Garcia 
Marquez, que fez um discu rso 
mararilhoso ironizando os encontros de 
intelectuais, dizendo que ele recebe 
convite para participar de 2.000 
encontros por ano, o que permitiria a 
alguém começar a viver de encontro em 
encontro até que num desses morresse . 
AI i ás, um outro brasileiro já ria dos 
encontros em Cuba. Se você consegui r 
um convite, você vive em Cuba 
participando cada semana de um 
simpósio, porque eles têm um avião que 
sai na quarta-feira e volta na quinta. Na 
terça termina um encontro e na quinta 
começa outro. O Betto saiu-se muito 
bem. Falou de improviso, num sofrível 
portunhol, mas no essencial se fez 
entender. Esse lançamento mostra que 
houve um investimento alto em torno do 
livro, e dois dias depois ele deu uma 
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en trevista coletiva à imprensa cubana e 
estrange ira. Este foi outto sinal do 
investimento alto porque a entrev ista do 
Betto mereceu mais de meia página do 
Gramma. De fato, o Betto sabe falar a 
linguagem que essa gente entende. E Fidel. 
Castro deu mostras de que estava 
gostando. Isso eu garanto. Ele está 
investindo nisso. 

Flávio: 
A TV não deu nada? 

Pedro: 
Pois é. Na TV saiu pouca coisa. O que nos 
faz pergu nta r: por quê? Podia ser a 
questão da direção da TV, que talvez 
estivesse em mãos de um grupo que não é 
tão favorável a essa abertu ra religiosa. ~ 
possível que em Cuba haja um grupo que 
esteja apoiando essa abertura e um ou tro 
que não esteja. Outra coisa interessante 
foi a ausência de algu ns responsáveis do 
PC, que normalmente estariam presentes. 
Então dá pra gen te se perguntar um· 
pouco: um pronunciamento do Fidel 
Castro desse teor não pode ter 
unanim idade em Cuba. Vai ter gente a 
favor e gente con tra . En tão quem é 
contra ainda não se manifestou, mas 
qualquer sociólogo pode desconfiar que 
vai se man ifesta r. Nós só consegui mos 
captar sintomas, porque o problema de 
uma soc iedade poli t icamente fecha da é 
ma is ou menos como nós tínhamos aqu i 
no per íodo militar, daquela censura 
braba, e que quando um general 
conversava com outro, o especialista 
sabia: está acontecendo isso e isso, e o 
pedestre comum não sabia de nada . Em 
Cuba, a gente era pedestre comu m: talvez 
um estivesse dando um recado para o 
ou tro através de gestos e a gente não sabia 
decifrar que gestos eram esses. 



Flávio: 
Nem o Betto? 

Pedro: 
Nem o Betto. Outro sinal intrigante era a 
delegação brasileira nesse encontro de 
intelectuais. O que você deveria esperar? 
Oue tivesse uma presença marcante do 
pessoal dos PCs. E não tinha. Por incrfvel 
que pareça , coincidência ou não, o grupo 
que mereceu mais destaque era ligado à 
Igreja e ao PT. Você acredita que seja 
coincidência? Penso que estão querendo 
um t ipo de relação ar que não são os 
contatos tradicionais. O Geraldo Sarno 
esteve também no I Encontro, e foi ele 
que observou a ausência de gente ligada 
aos partidos comunistas. 

'Desconfio que há uma abertura 
de Cuba para a América latina 

extravasando os canais tradicionais 
dos partidos comunistas.' 

Edda: 
De onde partiram os convites? 

Pedro: 
Da Casa das Américas. Por que a Casa das 
Américas convidou esse tipo de gente? 
Não sei. Eu tenho certeza de que os 
nomes da Valéria, do Hélio Pellegrino, do 
Oscar e o meu foram indicados pefo 
Betto. Se ele indicou mais gente eu não 
se i. Ouem indicou os outros também não 
sei. Mas tem coisa aí a decifrar. A 
abertura para a religião não é só uma 
abertura para a religião, isso me parece 
certo. Não é uma questão apenas de Fidel 
talar sobre religião porque ele estava com 
vontade de falar sobre rei igião, e nem é 

uma questão apenas de abrir uma nova 
relação com a Igreja cubana. Está 
havendo todo um processo de abertura. 
Eu vi alguns bispos cubanos saindo muito 
alegres do lançamento do livro e entrarem 
em um carro - muito bom, por sinal; se 
não era um Mercedes, era por a L Pode ter 
a( uma abertura para a Igreja cubana, mas 
eu diria que é muita banana por um 
tostão. Eu desconfio que há alguma coisa 
no ar. Uma abertura de Cuba para a 
América Latina extravasando os canais 
tradicionais dos partidos comunistas. 

Edição: Jorge Moutinho Lima 
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Resenha 1 

CARNEIRO DA CUNHA, Manuela 
Negros estrangeiros. Os escravos libertos e sua 

volta • .Africa. Editora Brasiliense, S6o Paulo, 

/985. 231 p. 13 fotos pf'flto e branco. 

Após uma longa pesqu isa, iniciada na 
Nigéria em 1975, chega-nos o livro de 
Manuela Carneiro da Cunha, apresentado 
originalmente como tese de livre-docência 
na Universidade de São Paulo. 

Muito já se publicou no Brasil sobre a 
escravidão e a dispersão proposital a que 
eram submetidas as várias etnias africanas 
aqui chegadas. O grande mérito deste 
livro é mostrar não a situação do escravo, 
mas a posição do liberto e as inúmeras 
perseguições às populações livres de cor, 
baseadas, fundamentalmente, na ameaça e 
perigos constantes que, aos olhos dos 
senhores brancos, esta população 
representava. 

Numericamente a população negra e 
parda excedia, até a Abolição, a 
população branca, e, entre a primeira, os 
li bertos eram mais numerosos que os 

escravos. O primeiro capftulo do livro 
trata, exatamente, de mostrar como esta 
população de libertos coexiste com o 
sistema escravagista, "qual o espaço que 
lhe é reservado, quais suas alianças e 
lealdades" (p. 18) . 

Como o .escravo passa à cond ição de 
liberto? Manuela mostra que a alforria e 
os caminhos que levam a ela são mais 
facilmente compreendidos a partir das 
grandes subdivisões da esc ravaria. Entre 
os escravos urbanos, os negros de ganho 
podiam mais facilmente comprar sua 
alforria; já os escravos domésticos, sem 
acesso ao dinheiro, dependiam das boas 
relações que consegu issem estabelecer 
com seus senhores para chegar à alforr ia. 
A terceira categoria dos escravos urbanos, 
constitu fda por aqueles que poderiam ser 
alugados, podia "estabelecer um contrato 
de serviços ( ... ) com seu alugador, 
mediante o qual este lhes emprestava o 
dinheiro da alforria, em troca de certo 
número de anos de trabalho" (p. 35) . 
Quanto aos escravos do eito, a autora 
afirma apenas que " a diversidade é 
grande, conforme o tipo de agricu ltura e 
a organização do trabalho" (p . 38) . 

. Muitos dos escravos emprestavam, das 
irmandades religiosas de negros e pardos, 
dinheiro para a sua alforria (p. 25) . 
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O ponto central deste prime iro capítulo 
é a demonstração de que a alforria é, 
essencialmente, uma questão privada, 
dependente da vontade do senhor, com 
uma interferênc ia mfnima do Estado ou 
mesmo da Igreja. É sabido que há uma 
maior incidência de alforrias em épocas 
de recessão econômica, " quando o 
mercado não absorv ia os escravos, ou 
estes se tornavam um peso" (p. 49). Para 
que este peso econômico não se 



transformasse numa ameaça social aos 
senhores, a alforria é apresentada como 
uma dádiva dos senhores que, 
" generosos" e "afeiçoados" aos seus 
escravos, procuravam transformá-los em 
clientes ou agregados. Esta situação de 
dependência dos libertos aos senhores era 
ainda garantida pela exclusão dos homens 
livres do acesso <l terra, o que assegurava 
uma reserva de mão-de-obra aos 
proprietários rurais. 

No segundo capftulo a autora retoma, 
rapidamente, as obras mais significativas 
que trataram do estudo comparado da 
escravidão nas Américas, e, em seguida, 
aponta criticamente as falhas desta 
I iteratura. Neste sentido, Manuela procura 
demonstrar que a alforria não equipara 
legal'mente libertos e livres (como 
pretendiam os autores anteriores), que 
houve competição entre brancos e 
liber tos por pequenos trabalhos, e, 
finalmente- argumento central de sua 
tese-. que "um medo muito palpável do 
negro liberto( ... ) pe rcorreu o Brasil, 
resultando em projetos de deportação 
análogos aos dos EUA( ... )" (p. 67). 

À sujeição pessoal, descrita no primeiro 
capftulo, some-se a sujeição pol ftica, 
tema do segundo. Os libertos sofriam uma 
série de restrições legais à sua plena 
I iberdade, aos seus direitos de cidadania. 
Há toda uma legislação sobre os libertos 
que acabava por restringir seus direitos e 
que visava garanti r a seg..~rança da · 
população branca, assim como um melhor 
abastecimento de mão-de-obra, 
pr incipalmente nas zonas agrícolas. 

" Havia, desde antes da Independência, 
uma tradição de antiescravismo ancorada 
no medo do aumento incontrolado da 
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população negra. O perigo negro era 
uma preocupação real dos estadistas até a 
supressão do tráfico" (pp. 71-72). A 
emigração negra para a África diminui 
após a Abolição, o que mostra que eles 
não iam porque não queriam (entrevista 
da autora ao Jornal da Tarde, 18/5/85) . 

Naquela época os libertos eram vistos 
como os fomentadores e organizadores 
das insurreições, como articuladores da 
aliança com os escravos. 

"Dentre os libertos, os africanos eram 
alvo da maior suspeição e sofriam 
restrições legais muito mais estritas, 
facilitadas pelo seu estatuto legal de 
estrangeiros, ou mais apropriadamente, 
apatriadas." (p. 74.) Dar o nome do livro: 
Negros estrangeiros, pois também ao 
voltar à África se estabelecem 
distintamente da comunidade local e são 
considerados, também lã, como 
estrangeiros. Muitos dos libertos são 
expulsos sumariamente, sob simples 
suspeita, e aqueles que não se 
estabelecessem nas grandes propriedades, 
vivendo independentemente dos senhores 
rurais, e fossem de origem africana, 
estavam proibidos de adquirir bens de 
raiz, alugar ou arrendar casas (p. 77). 

O segundo capítulo trata ainda de 
mostrar que a exclusão dos africanos 
estava também ligada à questão da 
viabilidade e legitimidade da nova nação 
brasileira, que começa a se colocar a 
partir da Independência. No que diz 
respeito à população de libertos, a autora 
mostra que "A nação para existir 
legitimamente - ( ... ) - tem de supor, 
neste começo do século XIX, a 
homogeneidade .. . physica e civil (José 
Bonifácio)" (p. 83) . Homogeneidade esta 



que passava pela exclusão dos negros. 
"Uma nação de livres, sim, mas de livres 
brancos." (p. 84.) Manuela mostra, de 
modo extremamente feliz, que a tentativa 
era "fazer coincidir status e cor de pele", 
e, neste sentido, "negro e escravo eram 
pensados como categorias coextensivas" 
(pp. 86-88) . 

O final deste capítulo situa a 
problemâtica dos dois últimos: "havia, a 
partir de 1830, duas opções para os 
I ibertos: o trabalho agrfcola ou a exclusão 
do país" (p. 100). O retorno à África não 
é espontâneo, mas estimulado pelas 
autoridades brasileiras. 

Esta população de libertos que retorna à 
África constitui o tema do terceiro e 
quarto capítulos do livro. A autora se 
concentra nos libertos que voltaram para 
Lagos, a cidade mais opulenta da África 
Ocidental. Os dados utilizados são o 
resultado de nove meses de pesquisa na 
Nigéria e nos Arquivos Missionários da 
Societé des Missions Africaines, na 
I ri anda e em Roma, além de dados das 
comissões parlamentares de inquérito 
sobre a escravidão, obtidos em 
Cambridge. 

As fontes disponíveis são crítica e 
rigorosamente analisadas, e o objetivo 
principal destes dois capítulos é mostrar 
como este grupo de africanos libertos se 
transforma em uma comunidade de 
estrangeiros- "os brasileiros"- que vai 
aos poucos construindo uma identidade 
diferenciada da população local. A 
presença marcante destes " brasileiros" é 
analisada no cenário comercial de Lagos, 
onde este grupo passa a ter grande 
importância política e econômica. 

Tanto o comércio de Lagos com o Brasil 
(tema do capítulo 3) quanto as relações 
de Lagos com os missionários (tema do 
capítulo 4) são descritos detalhadamente, 
a partir de material em grande parte 
inéd ito, com o objetivo expl feito da 
autorade contribuir, assim, para a 
historiografia da Nigéria do ~éculo XIX. 

Ainda no capítulo 3, Manuel a vai mostrar 
as opções (o termo é adequado) culturais 
da comunidade brasileira na Nigéria, que 
se organiza em torno dos seus " grandes 
homens" . Dentre estas opções, a autora 
destaca a moral austera, a pressão para 
que os brasileiros se casassem dentro da 
comunidade, a participação em 
associações religiosas e de ajuda mútua. 

"A origem da comunidade, baseada na 
experiência compartilhada da escravidão, 
era metamorfoseada num mito de heróis 
civilizadores. Os brasileiros se percebiam 
como focos de luzes e de progresso (. .. ). 
Mas não era a escravidão, sobre a qu.al 
muitas vezes se silenciava, que era 
pensada como o elo da comunidade, e sim 
o Brasil como um todo. Os brasile iros, de 
certa form a, se consideravam como uma 

. etnia do mesmo tipo que as etnias da 
região. Etnia com uma origem específica, 
a brasileira, uma língua própria, o 
português, roupa ocidental, cozinha, 
festas e cultos religiosos singu lares" (p. 
145) 
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Essa cultura dos brasileiros tem, segundo 
a autora, duas dimensões: uma que diz 
respe ito à comunidade como um todo, e 
outra mais específica da burguesia, que se 
formou francamente associada aos valores 
ocidentais (p. 146-147). É desta última 
(compreensivel mente) que vai sair a 
primeira contestação pol ftica, um 



protonacionalismo que se manifesta numa 
revalorização dos traços iorubanos. 

Não ter lamos aqui, de certa forma, uma 
analogia com a apropriação ideológica 
que faz a população brasileira - no Brasil 
pós-lndependéncia - da imagem do (ndio 
como o elemento que fornece as raízes 
simbólicas que marcam o território da 
nova nação, dando-lhe a legitimidade 
necessária à sua viab ili zação? 

Não é mesmo de se estranhar que esta 
valor ização da cu I tu r a iorubana pareça 
"ter passado ao largo dos brasileiros mais 
modestos. que preservam seus 
sobrenomes, seu gosto pela carne do 
sertão e mantém, o quanto podem, seus 
conhec imentos de português" (p. 149). 

No final do terceiro capitulo, Manuela 
afirma que a manutenção de uma 
id entidade separada era uma forma de 
ajustamento à sociedade hospedeira. A 
forma que assume esta identidade implica 
na existência de alguns sinais culturais 
que devem estar disponíve is (não sendo 
usados por outros grupos) e se articular, 
se contrapor aos sinais já em uso (p. 151) . 

O objet ivo do quarto capítulo é 
exatamente mostrar que a " religião 
cató lica fo i o foco principal. o sinal por 
excelência da identidade brasileira em 
Lagos, que para tanto a reservou 
ciumentamente para si" (p. 151) . A 
anál ise sobre o catol icismo dos brasileiros 
em Lagos é extremamente interessante, 
mas não nos deteremos nos seus detalhes. 

Interessa-nos aqui di scu tir o capítulo 
final, onde a autora procura analisar as 
implicações dos capítulos precedentes em 
term os da questão da identidade étnica. 
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Manuela resume as contribuições dos 
estudos sobre etnicidade e identidade 
étnica a alguns tópicos: 1) A identidade é 
constru Ida de forma situacional; 2) A 
identidade "repousa numa taxonomia 
social, resulta de uma classificação, deriva 
daí que ela é um lugar de enfrentamentos" ; 
3) É pela tomada de consciência das 
diferenças, e não pelas diferenças em si, 
que se constrói a identidade étnica - as 
diferenças passam a sinais diacrlticos; 
4) A identidade étnica refere-se a uma 
origem histórica, que se reafirma através 
de sinais tangíveis : a cultura (p. 206) . 

Segundo a autora - e este é um ponto 
discutlvel -,"os estudos de identidade 
étnica, essa construção de uma cultura da 
diferença, põem em causa a própria noção 
de cultura" (p. 207) . A "cultura da 
diáspora" (a dos brasileiros de Lagos) 
altera essencialmente a natureza da 
cultura original, uma vez que os 
elementos por ela utilizados (o português, 
o catol icismo, a vestimenta, a culinária, 
as festas e cultos religiosos) "não serão 
mais estritamente o que foram na 
origem" (p. 207) . 

Mas, se sabemos que a cultura é, por 
excelência, dinâmica e adaptativa, por 
que espe rar que elementos ou traços 
culturais perdu re m estritamente como o 
foram na origem? Se os símbolos 
culturais trad icionais "não marcam mais 
relações e privilégios que distinguem entre 
si os membros do grupo" é porque eles 
agora são adaptados a um novo contexto, 
e por isso mesmo "é em bloco, agora, que 
eles passam a marcar relações e privilégios 
entre todos desse grupo e um grupo 
outro" (p. 207 , grifos da autora) . 

Manuela parece estar confundindo dois 



planos distintos ao afirmar: "A produção 
cultural em uma sociedade dada é uma 
inovação constante e perceptfvel : a E!nfase 
está na continuidade e não na 
imutabilidade do produto. Ao contrário, 
na etnicidade, há uma descontinuidade 
real e uma ênfase na imutabilidade 
aparente do produto." (p. 200.) A 
confusão, a meu ver, é que a cultura é 
sempre uma inovação constante e 
perceptfvel, e disso sabemos todos os 
antropólogos. Esta inovação, esta 
dinamica, independem, entretanto, da 
ênfase que seus agentes culturais possam, 
circunstancialmente, atribui r-lhe -
continuidade, imutabilidade, tentativa de 
retorno a um passado mftico, renovação 
dos costumes etc. 

A conclusão é o anticlfmax do livro e 
denota um certo desencantamento da 
autora. Na introdução, MaAuela 
afirma que "a identidade entre os 
brasileiros de Lagos e os libertos africanos 
da Bahia não ficou demonstrada. Há 
continuidade, sim, mas identidade, em 
que sentido?"(p. 15.) Sua última frase. 
na conclusão, parece negar todo seu 
esforço de análise : "A questão 
interessante é que talvez a história não 
faça sentido e que a identidade seja uma 
condição supérflua" (p. 209). 

56 é possfvel pensar a identidade como 
condição supérflua (mesmo no caso da 
comunidade brasileira de Lagos) se se tem 
em mente um conceito matemático de 
identidade- relações de igualdade válidas 
para todos os valores das variáveis 
envolvidas. Quando se pensa na 
identidade a partir de um ponto de vista 
antropológico - como uma categoria de 
representação-, sua condição deixa de 
ser supérflua e passa a ser fundamental. 
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~ exatamente porque esta comunidade de 
Lagos se representa a partir de sua 
identidade brasileira que ela pode se 
adaptar satisfatoriamente no seu novo 
ambiente, dando continuidade e sentido 
à sua história. 

Sy/via Caiuby Novaes 

Resenha 2 

ROLIM, Francisco Cartaxo 
Pentecostais no Brasil: uma interpretação 

sbcio-raligiosa. Petrópolis, Vozes, 1985. 

Creio poder afirmar, sem risco, que 
Francisco Cartaxo Aolim é quem mais 
entende de Pentecostalismo nestes nossos 
espaços brasileiros. E convenhamos que 
entender Pentecostalismo no Brasil não 
é tarefa muito fácil, dada as múltiplàs 
facetas de tal fato religioso que se 
entranha nos diversos grupos atuantes por 
aqui. Pentecostalismo no Brasil: uma 
interpretação sócio-religiosa (Ed. Vozes) é 
que nem um cu rso ao qual se obrigam 
todos os que pretendam conhecer bem o 
Pentecostalismo Brasileiro, 
particularmente os Pentecostais, e, mais 
especificamente, avaliar o fenômeno das 
migrações, da urbanização ou , neste caso, 
a desruralização de áreas rurais 
interpenetradas por grupos rei igiosos 
d fspares mas animados por uma espéc ie 
de veia central que é o que chamamos 
Pentecostalismo. Convém entender 
também que não é apenas necessário 
conhecer os Pentecostais; antes, o 
fenômeno do Pentecostalism o. E ·isso o 
professor Rolim ens ina e transmite com 



caracterfsticas de mestre e escritor. O seu 
texto (260 p) é ao mesmo tempo um 
sério livro didático e uma agradável prosa, 
quase romance, que se devora e assimila. 
Acresce ainda que Rolim, por ser 
católico, pôde dar-nos uma visão 
cientffica e desapaixon ada do analista não 
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envolvido por "descobertas" apriorfsticas, 
mas que nos induz, com paciência e 
segurança, a penetrar no mundo 
fantástico do fenômeno religioso. 

Carlos Cunha, pastor 
Moderador da lg. Presbiteriana Un ida 



, 
NOTICIAS 

Democracia na América Latina 

A Democracia na América Latina é o 
tema do XVI Congresso 
Latino-Americano de Sociologia, que se 
realizará no campus da UERJ; no Rio, de 
02 a 07 de março de 1986. 

Esta é a primeira vez que a ALAS 
(Associação Latino-Americana de 
Sociologia), que terá. como 
co·patrocinadores a FESP e a UERJ, 
realiza seu Congresso no 8 r as ii. 

Os seis dias de atividades terão 35 
seminários- entre eles As Lutas de 
LifJ;.(tação e a Democracia na América 
Central, O Socialismo como Alternativa 
Democrática, As Sociedades Oprimidas, 
Violência, Direitos Humanos e 
Democracia, As Lutas Democráticas e 
os Movimentos Populares, Educação e 
Democracia, Movimentos Religiosos e 
Lutas Democráticas, A Mulher e a Luta 
pela Democracia -, 7 mesas redondas -
Crise Econt5mica e Democracia, Reforma 
Agrária e Democracia e Polémicas sobre a 
Democracia na América Latina são 
algumas delas-, além da Assembléia 
Geral da ALAS. 

~ntre os participantes brasileiros 
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encontram-se: Marcus Arruda, Carlos 
Nelson Coutinho, Joel Rufino dos Santos, 
Francisco Weffort, Paulo Krishke, Celso 
Furtado, Lel ia Gonzalez, Octavio lanni, 
Vanilda Paiva, Charles Peçanha, Marilena 
Chau f, José Arthur G ianotti, Pedro 
Ribeiro de Olive ira, Rubem César 
Fernandes, Sergio Miceli e Bolivar 
Lamounier. 

Outras informações e inscrições podem 
ser obtidas na FESP : Av. Carlos Peixoto, 
54 - Rio - tel. : 295 -9448. 

Reunião analisa 
atuação do SI L no Brasil 

Reuni u-se em São Pau lo, no dia 11 de 
outubro, um grupo constitufdo por 
antropólogos e I ingüistas representantes 
de insti tuições de pesqu isa e de entidades 
de apoio ao fndio com o objet ivo de 
analisar a presença e atuação do SI L 
(Summer lnstitute of Linguistic) no 
Brasil , uma vez que o convén io firmado 
entre a FUNAI e esta entidade termina 
neste més de dezembro. 

Da reunião resultou a " Minuta de 
Documento Repudiando a RenovaÇão 
do ~onvênio FUNAI /S I L", pois as 



entidades de pesquisa que trabalham em 
área ind fgena se posicionaram tanto 
contra a forma e conteúdo do convênio 
vigente - nem seque r foram consultadas 
- como contra a sua renovação. Elas 
alegam que o SI L, apesar de se apresentar 
como uma sociedade civil de caráter 
assistencial e filantróp ico, é na realidade 
uma organização rel igiosa de caráter 
missionário, complementar da Associação 
Wycliffe para a Tradução da Bfblia; 
portanto, o convênio foi feito com uma 
entidade religiosa vinculada a uma 
organização estrangeira. 

Outro ponto de discordância é que o 
convênio atribui ao SI L praticamente 
todo tipo de assistência e interferência 
junto a mais de 50 povos ind fgenas do 
Brasil - apróximadamente 60.000 
índios-, e apesar de o SI L se 
comprometer a " evitar qualquer 
interferência nos assuntos estritamente 
comunitários e religiosos da vida 
indfgena" (cláusula 3\1, alfneas f eg), 
sabe-se que o objetivo dos seus membros 
- simultaneamente membros da 
Associação Wycliffe - é criar condições 
para a catequese evangélica dos fndios, 
a parti r do pressuposto de que os povos 
ind ígenas são povos " sem religião". 

Os partici pantes da reunião não querem 
que este convênio com uma entidade 
estrange ira leve a transformações drásticas 
do modo de vida, de auto-representação 
e de auto-estima das sociedades atingidas. 
F!or isso solicitam às autoridades 
governamentais que olhem com mais 
atenção para as entidades existentes no 
Brasil plenamente habilitadas para realizar 
um perfeito contato com os fndios, como 
os doze centros de pós-graduação em 
I ingü fstica, duas instituições tradicionais 
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e várias instituições emergentes. 

Repudiam a renovação do Convênio 
FUNAI/SIL: 

ABA - Associação Brasileira de 
Antropologia; CPIISP - Comissão 
Pró-fndio de São Paulo; CT/- Centro de 
Trabalho lndigenista; Departamento de 
Antropologia, Política e Filosofia -
UNESP!Araraquara; G.rupo de Estudos 
Indígenas - UNESP!Araraquara; UNI
Coordenação Nacional - Regional Sul/ 
São Paulo - Prof. Dr. Aryon D. 
Rodrigues. 

Pentecostais no Brasil 

O ISE R e a Editora Vozes lançaram, em 
outubro, o livro Pentecostais no Brasil
Uma interpretação sócio-religiosa, de 
Francisco Cartaxo Rolim. O estudo tem 
por base a tese de doutoramento em 
ciências sociais do autor, 
"Pentecostalismo - Gênese, estrutura e 
funções", apresentada à Universidade do 
Estado de São Paulo. 

Rolim é sociólogo e professor adjunto de 
Sociologia da Universidade Federal 
Fluminense. 

O lançamento foi na sede do ISE R, no 
Rio . (Veja, a propósito , comentário de 
Carlos Cunha na seção Publicações 
Recentes deste número de 
Comunicações .) 



A Reforma em curso 

O ISER promoverá, na segunda quinzena 
de março, um curso sobre a Reforma 
Protestante, com o objetivo de retomar a 
importância histórica e social do 
movimento bem como seus 
desdobramentos teológicos e 
institucionais. Estarão em pauta reflexões 
críticas provenientes dos campos das 
Ciências Sociais, da Filosofia, da 
Teologia , da Literatura etc. 
O curso terá duração de três meses. 
Informações ma is detalhadas pelo 
telefone 265-5747 (ISER) com Edda ou 
Luiz. 

Vídeo 

O artigo "Direito à informação, 
informação dos direitos, via vfdeo", de 
Claudius Ceccon, publicado no n9 16 de 
Comunicações, tem um erro a ser 
ressalvado. Na página 85, no primeiro 
parágrafo da segunda coluna, deve-se ler : 

" Um cfrculo restrito dos fntimos do 
poder foi agraciado por critérios que 
permanecem um mistério insondável. 
Mesmo assim, por via das dúvidas a 
titulo precário - garantia de uma' ainda 
maior subserviência". 

Confira. 
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VI Encontro lntereclesial das CEBs 

Será realizado em Trindade-Go, nos dias 
21 a 25 de julho, o VI Encontro 
I ntereclesial. O ISE R foi convidado para 
assessorar sua preparação, tendo já 
participado de duas reuniões com a 
equipe de coordenação e representantes 
das CEBs. Este encontro deverá marcar 
uma nova fase na caminhada das CEBs, 
pois terá ampliado o número de 
participantes: 70 pessoas de cada um dos 
14 regionais da CNBB (na proporção de 5 
representantes das bases para um agente 
de pastoral), além de bispos e convidados 
(inclusive de outros países e Igrejas) . Os 
representantes têm sido escolh idos em 
encontros regionais de CEBs, e espera-se 
que o próximo intereclesial seja uma 
grande assemblé ia da Igreja que nasce 
do Povo. 
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