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-APRESENTAÇAO 

Responsável pela decisão de publicar, 
pela editora Vozes, as Obras Completas 
de C.G. Jung, frei Leonardo Boff fala, em 
entrevista inédita, do valor humanrstico da 
obra do analista sufço e da sua 
importância para o teólogo, considerando 
"seu estudo uma espécie de ponte entre o 
fenômeno universal d<;~ expe(iência 
religiosa e.sua tematização cristã". Além 
disso, o teólogo da libertação conta como 
conseguiu adquirir a confiança do grupo 
junguiano de Zurique e da própria famOia 
de Jung para obter a permissão de 
publicação no Brasil, e comenta algumas 
das dificuldades de tradução. 

A teologia da libertação é o tema do artigo 
do sociólogo Michael Lowy, que situa o 
seu aparecimento histórico e contextuai, 
aborda o seu desenvolvimento e avalia 
sua ligação essencial com o Antigo 
Testamento, "na qualidade de relato da 
manifestação de Deus na história". As 
CEBs, que aparecem no artigo de Lowy, 
são também abordadas por Cecilia Loreto 
Mariz, que as compara com as igrejas 
Pentecostais, propondo que as diferenças 
entre esses movimentos estão "mais no 
nrvel dos valores ideais" do que no 
comportamento diário. 

Passando para o campo das religiões 
afro-brasileiras, Roberto Moita postula que 
está em curso uma eclesificação nessas 
religiões, processo que traz em seu bojo -
a exemplo do que acontece na Igreja de 
Roma ou em qualquer reivindicação de 
"autenticidade"' - um projeto de 
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dominação. Já Sergio Ferretti, estudioso 
do Tambor de Mina do Maranhão, discute 
a existência ou ausência da bruxaria, da 
feitiçaria, dos oráculos e da magia nesse 
culto afro-brasileiró, à luz dos trabalhos de 
Evans-Pritchard entre os Azande. A 
Umbanda, por sua vez - e 
especificamente a de Fortaleza - , foi a 
religião escolhida por François Laplantine 
para estudar os sistemas de 
representações da doença e da saúde. 

Chegando a um outro cfrculo de religiões, 
o dos chamados "novos movimentos 
religiosos", Comunicaç6es publica um 
trabalho onde o autor examina a doutrina 
da União oo Vegetal, construfda, segundo 
ele, para promover o desenvolvimento 
espiritual dos discfpulos através da 
implantação do "Astral Superior na 
humanidade". 

Este número traz ainda. "A paisagem 
religiosa em transformação", que observa 
dois movimentos cujo traço comum, para 
os autores, é um individualismo religioso 
cada vez maior. E também um texto de 
Leszek Kolakowski, de 1965, onde o autor 
se pergunta sobre o lugar de Cristo, como 
um homem secular, na formação da 
cultura européia. 

Finalizando, o Vitral traz uma novidade, 
que é um espaço dedicado a informações 
rápidas, o Registro. Já as informações de 
Publicações Recentes não aparecem 
neste número, mas voltam no próximo, 
apresentando uma variedade de tl'tulos 
novos sobre o campo das religiões. 



Boff fala de Jung 
JOSÉ RAIMUNDO GOMES 

Psicólogo - Professor de psicologia junguiana 
na Universidade Gama Filho 

Muito já se escreveu sobre a tradução 
para o português das Obras psicológicas 
de Sigmund Freud. Resultado da versão 
inglesa feita pelo psicanalista londrino 
James Strachey, que a traduziu do original 
alemão a pedido do próprio Freud, que o 
analisou, a edição brasileira é de "utilidade 
duvidosa", na opinião do psicanalista 
paulista Renato Mezan, "que nunca a 
utiliza". 

Ainda muito distante das calorosas 
polémicas e de penetrar na "grande mfdia 
intelectual" com questões não apenas 
relacionadas à qualidade e fidelidade de 
tradução mas também às implicações 
psicológicas que seu pensamento 
representa, está o trabalho do mais dileto 
dos amigos de Freud, o "prfncipe herdeiro" 
que "deveria tirar a psicanálise do gueto 
judeu": Carl Gustav. Jung. 

Em ritmo muito lento - dos 18 volumes da 
futura edição brasileira, apenas oito, em 
mais de dez anos, foram publicados - vem 
sendo editada no Brasil a obra deste sufço 
dissidente (muito mais de Freud do que da 
psicanálise) que cunhou termos 
importantes na psicologia, dos quais 
muitos já cafram em domfnio público, como 
introvertido-extrovertido, inconsciente 
colativo, sincronicidade etc. 
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Esta entrevista com Frei Leonardo Boff 
tem como objetivo iniciar os 
questionamentos sobre o valor 
humanfstico do trabalho de Jung, sua 
repercussão no Brasil e a fidelidade de sua 
tradução. São estes os três pilares 
básicos por onde guiamos a nossa 
conversa. Frei Boff, conhecido lfder 
teólogo da libertação, é também integrante 
da comissão responsável pela tradução 
das Obras Completas de C.G. Jung para o 
português e chefe do Editorial Religioso da 
Vozes. 

José Raimundo 
-:- Frei Leonardo Boff, por que a Editora 
Vozes decidiu publicar as Obras 
Completas de C. G. Jung? 

Leonardo Boff 
- Bom, não houve uma decisão da Editora 
em função disto. Foi mais uma decisão 
minha, já que sou chefe do Editorial 
Religioso. Além disso, sempre me 
interessei pelo estudo de Jung; inclusive 
freqüentei alguns cursos de Psicologia 
Analftica na Universidade de Munique, na 
Alemanha. 

José Raimundo 
- Sobre este seu interesse por Jung, 



Máe-Bhavani-Trimúrti 
Pintura hindu, século XIX ou antes 
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retomaremos ma1s tarde. A Editora Vozes 
consegu1u com facilidade a perm1ssão dos 
editores suíços e da famOia Jung para a 
tradução de toda a obra para o português ? 

Leonardo Boff 
- Absolutamente. Não foi nada fácil, pois 
eles não tinham confiança na tradução 
latino-americana nem na fidelidade do 
contrato. Mas fazendo-me amigo da famnia 
Jung, lentamente ela foi-se desfazendo 
dos preconceitos, e então realizamos o 
contrato. A obra está sendo lançada por 
um grupo de tradutores muito 
selecionados. Essa foi a condição 
estabelecida pelo grupo junguiano de 
Zurique e pela própria famOia Jung. 

José Raimundo 
- Após Jung, existe algum interesse da 
Vozes em traduzir e publicar as obras de 
grandes seguidores da psicologia 
junguiana, como, por·exemplo, Erick 
Neummann? 

Leonardo Boff 
- Penso que esta seria uma segunda 
fase, e que principalmente a obra de 
Neummann deveria ser traduzida logo 
após a de Jung. A pesquisa dele sobre o 
arquétipo da Grande Mãe1 não tem 
paralelos em nenhuma produção 
psicológica. Jung mesmo costumava dizer 
deste seu disdpulo: "Você começa onde 
eu termino". Infelizmente, esse grande 
psicólogo é praticamente desconhecido no 
Brasil. 

José Raimundo 
- O senhor nos disse acima que sempre 
se interessou muito pelas obras de Jung. 
De que maneira a psicologia analftica pode 
contribuir no campo da teologia? 
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Leonardo Boff 
- Eu considero Jung um matenal 
ex tremamente provocador para o teólogo 
na medida em que seu estudo é uma 
espécie de ponte entre o fenômeno 
universal da experiência religiosa e sua 
tematizaÇão cristã. Eu, como teólogo, 
estou interessado em reforçar toda essa 
psicologia pelo lado humanístico que ela 
significa, pois a religião - e isso Jung intuiu 
com grande sensibilidade - possui uma 
enorme função terapêutica. Naturalmente 
que a religião não é somente isso. O 
discurso direto dela é sobre a divindade, a 
relação do homem com o transcendente 
etc. Mas ela, ao fazer isto, repercute na 
psique, e vale dizer ainda que ela (a 
religião) sempre foi a terapia normal de 
toda a humanidade. O mundo secularizado 
e indiferente à religião se priva de um 
conduto terapêutico da maior importância , 
e o perigo é que vêm logo sedativos. 
Porque de certa mane1ra ela é 
insubstituível. Ela nos coloca questões que 
a experiência humana sempre vivenciou ... 
Não é uma questão de querer ou não ... 
Tertium non datur, não há terceiro termo. 
Há momentos na vida em que a situação 
,humana levanta questões últimas, e é aí 
que o ser humano se mostra como tal. 

José Raimundo 
- O volume XI das Obras completas 
articula exatamente essas questões, 
sendo que o universo religioso católico 
ocupa praticamente o centro das 
investigações ... 

Leonardo Boff 
- Exatamente. Jung chega a comentar a 
Missa Católica2 , os símbolos do ofertório, 
da consagração etc. A interpretação que 
ele faz dos dogmas marianas é uma coisa 
lindíssima.3 Na época em que fo1 
proclamado o dogma da Assunção de 



Nossa Senhora ( 1950), houve protesto do 
lado ecumên1co, do lado protestante, e 
Jung fez um dos melhores comentános até 
hoJe realiz ados. Evidente: comenta a partir 
de categonas psicológicas, dos 
arquétipos ... 

José Raimundo 
- Bom, Jung não era católico .. . 

Leonardo Boff 
- Sobre esta questão, gostaria de contar 
uma história que os próprios filhos dele me 
relataram quando estive hospedado em 
sua casa em Zurique. Já no fim de sua 
vida, contaram-me os filhos de Jung: 
"Papai costumava passar quase todos os 
domingos numa abadia beneditina e 
participava da missa e de toda a liturgia. O 
assento religioso de papai pelo universo 
católico era tão grande que certa vez 
resolvemos perguntar-lhe se estava 
pensando em mudar de credo religioso. E 
então ele nos acalmou, dizendo apenas ter 
uma profunda sensibilidade pelo universo 
católico, mas que podíamos ficar tranqüilos 
pois sua opção pelas grandes teses de 
Lutero era patrimônio seu." 

José Raimundo 
- A propós1to: Jung não se considerava 
místico? O senhor pessoalmente o 
considera místico? 

Leonardo Boff 
- Eu pessoalmente considero Jung um 
espfrito mfstico.4 Quando digo mfstico, não 
quero dizer que ele quisesse se 
apresentar como tal, como lfder religioso 
ou outra coisa qualquer. É simplesmente 
porque ele descobriu um código 
psicológico para entender a mfstica, o que 
normalmente só era entendido com 
categorias teológicas, como irrupção do 
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transcendente, a exterioridade de Deus 
que afeta os homens etc. Então, 
percebe-se em Jung uma sensibilidade 

não só do cientista pelos temas religiosos 
mas uma afinidade espiritual, uma 
conaturalidade por este universo. E, neste 
sentido, ele é um dos grandes expoentes 
da mfstica na modernidade. 

José Raimundo 
- Isso nos faz lem,brar a famosa resposta 
que ele deu à televisão inglesa quando lhe 
perguntaram se acreditava em Deus ... 5 

Leonardo Boff 
- Sim. Ele não precisava acreditar - ele 
sabia. E essa é a linguagem do místico. 
Como disse acima, Jung não faz um 
discurso teológico sobre o religioso, pois 
isso implica uma certa ontologia; ele se 
interessa por aquilo qúe a mfstica faz aluar 
dentro da pessoa. E ele mesmo explicava 
isso em alemão, e para o português é 
praticamente impossível traduzir-se. Seria 
"aquilo que atua isso é a atualidade" ou 
"aquilo que realiza, isso é o real". 

José Raimundo 
- Passemos agora a uma outra questão. 
No caso da psicologia, especificamente, o 
senhor acha que há um monopólio por 
parte dos analistas do processo 
terapêutico? 

Leonardo Boff 
- De certa maneira sim. É como Jung 
dizia: o terapeuta tem que estudar tudo, 
procurar ler em todos os campos do saber, 
mas quando estiver diante do paciente 
deve esquecer toda a sua ciência e ser 
absolutamente sensfvel a cada pessoa. É 
por isso que a terapia de muitos clientes 
de Jung - isso os próprios filhos dele me 
contaram, porque eu vi uma horta cheia de 
cebolas no quintal - era trabalhar, por 



exemplo, duas horas na sua horta. Às 
vezes a pessoa não queria porque achava 
humilhante. Outros tinham que ler 
determinado livro para depois discuti-lo, e 
assim por diante. Então os caminhos 
terapêuticos são os mais diversos, e a 
sensibilidade do analista deve explorar o 
seu divã. Deve meter-se lã onde corre a 
vida. 

José Raimundo 
- O universo religioso não poderia passar 
despercebido pelo grande gênio da 
psicanálise, Freud. O senhor acha que as 
leituras de Freud sobre o fenômeno 
religioso foram adequadas? 

Leonardo Boff 
- A impressão que tive quando li os textos 
de Freud sobre a ·religião foi a de que ele 
parece falar de alguma coisa pela qual não 
se sente nada afetado. O psicólogo 
trabalha sempre sobre os fenômenos, e 
pelo fato de a pessoa humana ser humana, 
ela guarda sempre uma espécie de 
conaturalidade com todos os demais 
fenômenos comuns à humanidade. E 
neste sentido Jung é muito mais 
enriquecedor do que Freud. Freud nunca 
teve uma experiência religiosa.6 Ele 
entende a religião como patologia coletiva, 
e por i:5su elaborou uma visão inadequada 
do fenômeno. Ele me~mo nunca se sentiu 
feliz com a sua solução. Levou o problema 
até o final da vida porque via a contradição 
de a religião, como patologia, ter produzido 
e produzir fulgurações humanas da maior 
grandeza. Jung teve a sensibilidade de 
captar o fenômeno religioso como 
sanidade e não como patologia como, 
infelizmente, Freud fez. 

José Raimundo 
- O senhor, como teólogo da libertação, 
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acredita na possibilidade de se fazer uma 
psicologia a partir dos "oprimidos"? 

Leonardo Boff 
- A própria psicologia, pelo tipo de 
discurso que articula, os problemas que vê 
são os conflitos e o mundo da burguesia. 
Então, eu acho que a grande função hoje é 
ver a terapia não como o resultado de um 
processo analrtico, mas como processo 
global da vida. Veja as formas como o 
povo faz suas terapias, os caminhos pelos 
quais os conflitos que são vividos na vida 
humana nas distintas classes sociais são 
resolvidos. E ar a gente começa a 
descobrir que o povo nem precisa dessa 
psicologia que estã ar, porque ele tem 
outros caminhos de integração, de 
resolução de seus problemas. Não quero 
dizer com isso que por ter nascido da 
burguesia a psicologia só vale para essa 
classe. O que quero dizer é que a gente 
tem que chegar ao ponto de descobrir - e 
isso muito me disseram os filhos de Jung·
que a vida cura a vida. 

Notas 

1 Frei Boff se refere ao livro The Great Mother, 
traduçáo do original alemáo por Ralph Manhein, 
Princeton University Press/Brol/ingen Senes, 19 7 4. 
Até o momento, nenhum livro de Neumman foi 
traduzido para o porlugués. Em Pais e mães, 
vilrios autores, Ediç6es Sfmbolo, 19 7 4, pode ser 
encontrado um artigo seu intitulado "A Lua e a 
Consciéncia Matriarca!". 

20 comentário sobre a missa católica se encontra 
no livro O slmbolo da transformação na Missa, 
que faz parle do volume XI das Obras completas. 

3A Assumptlo Marlae {Assunçáo de Maria) fo i 
elevada à categoria de dogma peta Constituição 
Apostólica Manuflcentlsslmus Deus (Acta 
Apostollcae Sedlr, Roma, }{LI/, p. 753 es.) do 
Papa Pio XII (nota de Jung ln Psicologia da 
religião ocidental e oriental, parágrafo 252, 15). 



O comentário que Jung faz ar sobre a Assunç,qo de 
Nossa Senhora é anterior a 1950, portanto él 
proclamação do dogma. Sugestão para leitura: L. 
Boff, O rosto materno de Deus, Petrópolis, 1979. 
(A parte V deste livro é um estudo 
"mitológico-comparativo" das diversas express6es 
do sfmbofo Maria); E. Schi/lebeeckx, Maria Mãe da 
Redenção, Petrópolis, 1968; N. da Silveira, 
"Deus-Mãe", Ouatérnlo, 1975; A. Marques dos 
Santos, "Maria", Ouatérnio, 1973; vários autores. 
O culto de Maria hoje, São Paulo, 1980. 

4Ver "A Psicologia Analflica é uma Religião?". 
conferência improvisada de Jung em Nova York 
em 1935. Traduçáo para o português em C.G. 
Jung: entrevistas e encontros, p. 100 es. 
Organizado por Williams McGuire & R. F. C. Hui/, 
São Paulo, Cultrix, 1982 

5A resposta "I do not believe, 1 know" acabou po1 
se tornar polémica na Europa, e Jung decidiu 
"explicar" o que queria exprimir com ela. Esta 
"explicaçáo" se encontra no volume XI das Obras 
completas, p. 644. 

6Ao afirmar que Fred mio fizera a "experiência de 
Deus", possivelmente frei Boff queria apenas 
expressar uma certa dose de "pessimismo· · 
presente nos escritos de Freud sobre a religião, e 
mio no sentido estrito do termo. É claro que a 
religiáo pode se tornar fonte de patologia e 
Deus-Pai apenas uma projeção dos desejos 
infantis reprimidos. Não é sempre assim. O mérito 
de Jung foi ter explorado a positividade presente 
na psique humana de um relacionamento "normal 
com o numinoso: o self como arquétipo de Deus 
ou Deus como arquétipo do self? Vale a pena 
cotejar a opinião acima de frei Boff com a que 
desenvolve num trecho inédito desta entrevista. 
" quando a morte é assumida, e um exemplo 
luminoso disto é o próprio Freud que foi fiel ao sev 

, projeto antropológico até o fim, mesmo com o 
r:ãncer corroendo-lhe toda a boca. Assim mesmo 
nunca perdeu a ternura. Entáo há uma grandeza a' 
que náo pode ser destrufda. " Ver: G. Zilboorg, 
Psicanálise e religião, Ed. Vozes; P.L. Assoun, 
"Freud e a Mfstica", Religião e Sociedade, 12111 
outubro 1985; O. Steim, "Parricfdio e Deus-Pa1 na 
Obra de Freud". Conclllum, 163 (3). 1981 
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Religião e pobreza: 
wna cotnparação entre CEBs e igrejas Pentecostais 

CECÍLIA LORETO MARIZ 
Professora de Ciências Sociais - UFPe 

Introdução 

Procuro neste trabalho comparar as 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) 
com as igrejas Pentecostais a fim de 
levantar algumas hipóteses sobre a 
influência sócio-económica e política 
destes movimentos nas populações 
pobres do Brasil. 

As comparações feitas entre estes 
movimentos têm enfatizado suas 
diferenças (Ramalho, 1977; Rolim, 1980), 
e especialmente se tem mostrado suas 
orientações politicas e ideológicas 
divergentes. A maioria dos estudos sobre 
CEBs são entusiásticos quanto às suas 
potencialidades como fator de mudança 
social (ver lreland, 1986; Duarte, 1983; 
Rolim, 1980; Petrini , 1984; Adriance, 
1986). Em contraste, a maior parte das 
análises sobre o Pentecostalismo tem 
destacado seu conservadorismo (ver 
Bobsin, 1984; Rolim, 1985; Gomes, 1985; 
Hoffnagel, 1978). 

Estas opiniões, no entanto, têm sido 
criticadas. Tanto tem-se criticado o poder 
revolucionário das CEBs (ver Fernandes, 
1985; Stoll, 1986; Hewitt, 1986) quanto 
tem-se relativizado o conservadorismo dos 
Pentecostais (ver Novaes, 1985; Brandão, 

1980). Estas críticas inspiraram este 
estudo. 

No presente artigo procuro, através da 
ênfase em certas semelhanças entre 
estes movimentos, questionar a hipótese 
de que eles tenham num longo prazo 
conseqüências sócio-económicas 
opostas. Procuro mostrar que estes 
movimentos propiciam a seus 
participantes experiências subjetivas muito 
semelhantes. Chamo de experiência 
subjetiva o aspecto psfquico ou mental de 
vivências concretas. As semelhanças no 
nível desta experiência levarão a que os 
participantes destes movimentos se 

. comportem de forma parecida e adotem 
concretamente valores similares. Distingo 
então os valores ideais, que são 
explicitados no discurso, daqueles 
concretamente vividos e expressos no 
comportamento diário. Tento mostrar neste 
ensaio que as diferenças entre as CEBs e 
o pentecostalismo estão mais no nível dos 
valores ideais. 
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A presente comparação se baseia numa 
revisão bibliográfica sobre o tema e 
também em dados primários que tenho 
coletado no Recife, para minha tese de 
doutorado. 



Diferenças de valores ideais 

Como observei anteriormente, a literatura 
sobre o tema tem enfatizado valores 
opostos nestes movimentos. Estes 
estudos têm notado que, enquanto os 
Pentecostais defendem uma religiáo 
apolt1ica, uma aceitação incondicional da 
autoridade e uma interpretação 
individualista e sacral da realidade, as 
CEBs propõem politizar a religiáo, criticar 
autoridades, além de defenderem uma 
visão socialista e racional. Não nego que 
existam estas oposições. Acredito, 
contudo, que esta divergência de valores 
diminui quando se substitui a análise dos 
valores presentes no discurso pela análise 
dos valores vividos ou reais. A ênfase na 
identi ficação de elementos ideológicos 
distintos tem obscurecido a análise das 
semelhanças das experiências vividas 
pelos participantes destes grupos. 

Passo agora à discussão destas 
experiências, suas semelhanças e 
diferenças e suas relações com os valores 
explícitos de cada movimento. Além disso, 
tento, através desta análise, inferir os 
comportamentos sócio-políticos que 
possam ser gerados a partir destas 
experiências. 

Experiência de renovação 

As igrejas Pentecostais e as CEBs são 
formas de re!igiosidade recentes que 
têm-se difundido no Brasil especialmente 
entre os pobres, depois das décadas de 
50 e 60. 

Ambos os movimentos implicam uma 
experiência subjetiva de descontinuidade: 
nisto o Pentecostalismo e as CEBs se 
distinguem das formas tradicionais de 
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religiosidade tais como o Catolicismo 
Popular e o Xangô (e o Espiritismo afro em 
geral). Esta descontinuidade subjetiva se 
refere a uma mudança na forma de 
interpretar a realidade que faz parte de um 
processo tipo conversão, que é observado 
tanto no discurso dos membros de CEBs 
quanto no dos Pentecostais. 

Embora não haja mudança de religião para 
o novo participante éte CEBs (em geral, 
este sempre foi católico), ele experimenta 
também um sentimento de conversão. Os 
membros de CEBs, como mostram 
Duarte, Macedo e Petrini, relatam uma 
experiência de descoberta, renovação. 
Referem-se a um "antes" e um "depois" ao 
seu engajamento no grupo. Este 
engajamento se torna um marco na sua 
forma de ver a vida, tal como ocorre com 
os Pentecostais. 

Nas formas de religiosidade tradicional, a 
adoção de uma religião não é uma 
escolha. Ao contrário, para participar das 
igrejas Pentecostais e das CEBs, é 
necessário uma escolha consciente. A 
exigência da escolha consciente faz com 
que estes movimentos sejam específicos 
de adultos. 

Esta experiência de escolha revela uma 
crença na capacidade de o indivíduo 
mudar sua vida e supõe uma atitude 
antifatalista. Os indivíduos se sentem 
capazes de divergir, de se rebelar. 

Neste sentido, o Pentecostalismo surge de 
um comportamento crítico, e não fatalista. 
Por isso, sugiro que a idéia de aceitação 
incondicional da autoridade presente no 
discurso dos Pentecostais seja 
enfraquecida pelo tipo de experiência por 
eles vivida no processo de conversão. 



Esta experiência de mudança ou alteração 
{para usar o conceito de Berger, 1966) 
pressupõe uma quebra da visão de mundo 
do senso comum, um questionamento e 
uma crítica. Independentemente do 
conteúdo da visão adotada, o indivíduo que 
experimenta uma conversão viveu uma 
experiência crítica e de escolha. Desta 
forma, a experiência de renovação cria, 
em princípio, um solo fértil para valores 
antitradicionais e pró-mudanças. Passa-se 
a valorizar as mudanças em geral, tanto no 
nível político-social quanto no individual de 
ascensão social. Em ambos os casos, 
esta experiência de uma mudança e 
descoberta da capacidade de mudar pode 
se transformar num instrumento positivo 
de enfrentamento da pobreza. 

Experiência de 
uma reflexão religiosa 

Desde que a opção religiosa não é mais 
fruto da tradição, ela precisa ser 
justificada. Dar a necessidade de uma 
reflexão e conhecimentos religiosos. 

Observei que, embora nos relatos de 
conversão apareçam elementos afetivos e 
mágicos {tais como cura ou desejo 
irracional de entrar em um templo, emoção 
com música) que o novo membro da igreja 
Pentecostal e da CEB não sabe explicar, 
há toda Lima elaboração posterior de uma 
raciona/e que justifica a superioridade da 
religião escolhida. O elemento irracional é 
considerado como explicação apenas da 
atração inicial; a participação posterior tem 
outro tipo de justificativa. Por isso, há nos 
dois grupos uma ênfase no conhecimento 
da religião. Os Pentecostais são 
admirados por conhecer bem sua fé: os 
membros de CEBs reconhecem isso. e 
criticam os católicos tradicionais por 

desconhecerem sua doutrina. A reflexão 
religiosa não ocorre nas religiões 
tradicionais ; estas tendem a ser mais 
compo11amentais do que reflexivas, como 
mostra Motta ( 1983) no caso do Xangô no 
Recife. 

Motta destaca que o Xangô é uma religião 
mais dançada, cantada e sentida do que 
pensada e refletida. Este também parece 
ser o caso do Catolicismo Popular. Nestas 
religiões, há pouca ênfase na leitura e na 
palavra. Em contraste, nas igrejas 
Pentecostais e nas CEBs, a leitura da 
Bíblia é fundamental. 

Em ambos os casos, o uso da palavra é 
algo muito importante. Observa-se nos 
encontros de CEBs o freqüente uso de 
cartazes, faixas com frases escritas. 
Também é comum haver frases da Bíblia 
nas paredes de templos Pentecostais . Na 
religiosidade tradicional , as palavras não 
têm função tão importante. Não há faixas 
com dizeres nas procissões tradicionais 
nem frases nos centros afro-espíritas . 

O missionário Pentecostal tenta converter 
f!'llando, argumentando. Esta ênfase na 
palavra revela também uma concepção de 
que o comportamento humano é racional. 
Apesar de sua interpretação sacra! da 
realidade, os Pentecostais pressupõem 
uma escolha racional da religião. Esta é a 
suposição de todo trabalho missionário. 
Este pressupõe que o homem pode usar 
sua razão para escolher fé e estilo de vida. 

A ênfase no uso da palavra e na 
elaboração teórica da fé tem como 
conseqüência não apenas o estímulo para 
a leitura, mas também o estrmulo para o 
desenvolvimento da habilidade de falar . 
Petrini (1984) e Macedo (1986) ci tam 



participantes de CEBs que descrevem seu 
processo de aprender a se expressar e a 
formular opiniões e idéias. Novaes (1985) 
e Rolim ( 1985) observam algo semelhante 
entre os Pentecostais. A participação 
neste movimento tem desenvolvido em 
seus membros a habilidade de falar em 
público. 

O estímulo para ler, o desenvolvimento da 
capacidade de expressão, tanto pode ser 
útil no processo individual de ascensão 
social quanto na organização de 
movimentos sociais. Neste sentido, sugiro 
que os movimentos analisados oferecem 
uma vantagem relativa no enfrentamento 
da pobreza. 

A experiência de buscar unir 
a fé com a vida 

A união da fé com a vida é valorizada 
explicitamente no discurso dos dois 
grupos. Tanto para as CEBs quanto para o 
Pe11tecostalismo, a religião deve modificar 
o cotidiano. Nisto, estes movimentos 
também se distinguem da religiosidade 
tradicional e se aproximam do modelo do 
Protestantismo descrito por Weber (1958). 

Embora as religiões tradicionais estejam 
presentes no cotidiano como forma de 
interpretar o mundo, elas não exigem 
militância da fé, nem uma orientação 
especial para a vida. Esta orientação de 
vida é, nas religiões tradicionais, requerida 
apenas para os líderes ou outras poucas 
pessoas. 

Embora Pentecostalismo e CEBs exijam 
igualmente uma articulação da religião com 
o cotidiano, esta tem significados 
diferentes para cada um destes 
movimentos. Entre os Pentecostais, a 

união de cotidiano e religião se revela na 
procura de uma mudança de estilo de vida 
e moralidade individual que é sustentada 
por um isolamento em comunidades 
fechadas. Os Pentecostais partem do 
pressuposto de que há uma rfgida 
separação entre a vida espiritual e os 
interesses materiais. Por isso, ao tentar 
unir sua fé com a vida, eles procuram se 
"apartar das coisas do mundo". Isto 
significa que, em principio, os Pentecostais 
não devem participar de lutas económicas 
ou políticas. 
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As CEBs, contudo, têm pressupostos 
contrários. A união fé com vida, para este 
movimento, implica o uso da Q10tivaçao 
religiosa para resolver os problemas do 
cotidiano. Conseqüentemente, isto 
conduzirá os membros das CEBs a um 
maior engajamento político ou maior 
atuação assistencial, dependendo do grau 
de politização. 

Em ambos os movimentos, se procura 
aplicar a Bfblia ao dia-a-dia. No entanto, 
além das diferenças na forma desta 
aplicação, que já foram vistas, há 
diferenças no modo de se interpre tar a 
Bfblia. Nas CEBs se procura dessacralizar 
e secularizar o Evangelho, identificando os 
milagres, anjos e demónios lá descritos 
com as vitórias, lutas, líderes e injustiças 
sociais. Já entre os Pentecostais, a leitura 
da Bfblia é lateral. A sua articulação com a 
vida leva a uma sacralização do cotidiano 
(Bobsin, 1984; Souza, 1969). Os 
acontecimentos do dia-a-dia são vistos 
como milagres ou ação de Deus e do 
demónio. 

Na visão ensinada pelas CEBs, a fusão 
religião e vida significa uma secularização 
da fé através do uso da racionalidade 



científica. Esta visão se caracteriza pelo 
uso das ciências sociais (Petrini, 1984). 

Ao contrário das CEBs, os Pentecostais 
rejeitam os pressupostos das Ciências 
Sociais e a secularização da religião. No 
entanto, segundo Torres ( 1982), a 
dessacralização e secularização da Brblia 
é antes característica dos agentes 
pastorais do que dos participantes das 
CEBs. Os últimos muitas vezes não 
aceitam as interpretações propostas pelos 
agentes pastorais, e os acusam de 
"destruir" a Brblia. 

A despeito de partir de pressupostos 
diferentes e ter intenções opostas, acredito 
que a tentativa de unir fé e vida destes 
dois grupos levará a resultados similares. 
Isto porque os participantes vivem as 
mesmas condições de vida e possuem os 
mesmos interesses: Essas condições e 
interesses limitam a adoção de estilos 
muito diferent~s de vida. 

Quando os Pentecostais tentam se 
restringir ao mundo espiritual e as CEBs 
tentam transformar as questões espirituais 
em questões do cotidiano, ambos 
experimentam os limites de seus valores e 
conceitos ideais. Os Pentecostais não 
conseguem viver uma vida unicamente 
espiritual sem se "contaminar" com as 
coisas do mundo. Por exemplo: terminam 
se envolvendo em política, e suas igrejas 
se transformam em grupos de pressão 
(Hoffnagel, 1978; Stoll, 1986; Kliewer, 
1982). 

No caso das CEBs, a idéia de que todas 
as necessidades espirituais e materiais 
possam ser satisfeitas ao mesmo tempo, 
no desempenho das mesmas atividades, é 

também contradita. São exemplos da 
contradição desta idéia o conflito nas 
CEBs entre os rezadores e os políticos. 

Outro limite desta concepção ideal é 
exemplificado pela observação de Frei 
Betto (1980) de que o povo aceita o 
discurso religioso mas desconfia do 
político. Frei Betto interpreta este fato 
como conseqüência da dificuldade dos 
padres e agentes pastorais de camada 
média de unir o político ao religioso. 
Acredito, porém, que esta dificuldade seja 
antes fruto de uma impossibilidade real da 
identificação total de experiências místicas 
com políticas e/ou cotidianas. 

Sugiro, então, que. embora teoricamente 
os dois grupos percebam diferentemente a 
relação entre vida espiritual e cotidiana, na 
prática seus comportamentos tendem a se 
aproximar. Tanto a separação absoluta 
dessas experiências quanto a identificação 
total parecem não ter expressões 
concretas. 

Essa semelhança no comportamento 
prático tambél!l ocorre no nível da 

. moralidade individual. Embora as CEBs 
não exijam a adoção de um estilo de vida 
ascético, como os Pentecostais, 
observa-se que os membros de CEBs 
também levam uma vida bastante sóbria. A 
participação nas CEBs requer dedicação e 
compromisso com "coisas sérias", ou 
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seja, com necessidades utilitárias do 
grupo. Assim, membros de CEBs deixam 
em segundo plano o seu lazer e prazer 
pessoal, ou questões de caráter mais 
hedonista. Por isso, as CEBs atraem 
pessoas que já possuem este estilo de 
vida sóbrio. Nas CEBs, essas pessoas 
encontram apoio e re forço para mantê-lo. 
Ao oferecer motivação e estrutura de 



~laus1billdade para adoção e manutenção 
de um esti lo de vida ascético, ambos os 
movimentos religiosos se transformam em 
um instrumento útil de enfrentamento da 
pobreza. 

Experiência da vida em comunidade 

Devido às suas organizações em grupos 
relativamente pequenos, estes 
movimentos oferecem uma vivência de 
comunidade. Esta vivência leva à 
formação de uma rede social de apoio e de 
aJuda mútua e ao desenvolvimento de 
1nteresses grupais. Isto não é exclusivo 
destes grupos re ligiosos: o mesmo ocorre 
tanto nos grupos re lig1osos tradicionais 
como. nos grupos de parentela e de 
vizinhança. Além do mais, esta atitude de 
ajuda mútua e uso de redes sociais de 
suporte faz parte do esti lo de vida das 
populações pobres no Brasil (ver Leeds & 
Leeds, 1970: Campbell , 1980). 

Neste sentido, Pentecostais e CEBs não 
inovam, apenas oferecem uma rede de 
apoio alternativo, que não substitui as 
redes familiares e de vizinhança. No 
entanto, há d1ferenças entre as redes de 
apo1o mútuo do parentesco, da vizinhança 
e grupos religiosos tradic ionais e aquelas 
oferecidas pelas CEBs e Pentecostais. As 
últimas, como mostram Novaes (1985) e 
Macedo ( 1986), têm alcance e dimensões 
naciona1s. Além do mais, têm base num 
dever sagrado de ajuda mútua. Nisto se 
diferenciam, por exemplo, dos grupos 
relig iosos airo, como apontam Fry & 
Howe (1975). 

Os Pentecostais e as CEBs oferecem a 
seus membros não apenas um apoio 
psicológico mas também material , como 
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lugar para morar, emprego, escolas para 
crianças etc. 

Petrini (1984) descreve como a vivência 
em pequenos grupos conduz ao 
desenvolvimento de laços de amizade e de 
uma consciência de comunidade entre os 
membros das CEBs. Este despertar da 
consciência comunitária, que Macedo 
(1986) chama de "construção social da 
comunidade", reforÇa a ênfase no trabalho 
coletivo. 

A rede de apoio das CEBs funciona 
diferentemente da dos Pentecostais. Os 
membros de CEBs se ajudam trabalhando 
juntos e buscando uma solução coletiva; 
são exemplos desses trabalhos a 
construção de casas ou pontes em 
mutirão, e a organização de compras 
comunitárias (Petrini, 1984; Macedo, 
1986). Os Pentecostais ajudam-se 
mutuamente de forma individual ; 
geralmente é um Pentecostal que ajuda 
outro irmão. No caso das CEBs, há 
também ajuda individual. Esta, em geral, é 
oferecida pela comunidade a pessoas não 
participantes das CEBs ainda mais pobres 
que os membros das CEBs. Esta ajuda 
tem um caráter assistencial. 

O apoio psicológico oferecido por estes 
movimentos toma duas formas, 
basicamente. A primeira seria a das 
orações grupais, cultos e cantos; a 
segunda seria a conversão, discussão e 
aconselhamento que é dado ao que 
enfrenta problemas. Tanto entre 
Pentecostais como nas CEBs é comum a 
prática de orações espontâneas em voz 
alta por aqueles que enfrentam alguma 
crise. 

Como já foi anteriormente observado, a 



vivência em grupos transforma os 
Pentecostais em grupos de pressão 
polftica que elegem candidatos e lutam por 
seus interesses. Como as CEBs, as 
igrejas Pentecostais se transformam em 
canais de participação polftica. Isto não 
significa, contudo, que os interesses que 
defendem sejam idênticos. O que se tem 
observado, a curto prazo, é que os 
Pentecostais parecem defender interesses 
mais especlficos de seus pequenos 
grupos, enquanto as CEBs abraçam lutas 
mais amplas que interessam ao pobre em 
geral. 

Da mesma forma que o reforço a um estilo 
de vida sóbrio e a uma responsabilidade e 
moralidade do indivfduo parecem ser 
conseqüência não intencional do 
movimento das CEBs, a consciência 
grupal e organização parecem ser um 
resultado não intencional do 
Pentecostalismo. Por· isso, acredito que, 
na vida cotidiana, os comportamentos dos 
participantes destes movimentos tendam a 
se aproximar. 

A experiência da revelação 

Os dois grupos religiosos analisados 
também se assemelham por compartilhar 
uma orientação profética. Como mostra 
Lancaster (1987), o conhecimento 
revelado e a possibilidade de uma relação 
direta com Deus sem a mediação de 
lfderes e santos estão presentes tanto na 
Visão Pentecostal quanto na Teologia da 
Libertação. Neste aspecto, estes 
movimentos se afastam da religiosidade 
tradicional, onde a comunicação com Deus 
é mediatizada tanto por padres ou 
pais-de-santo como por santos ou 
diferentes tipos de espírito. 
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Esta crença na possibilidade de uma 
relação direta com Deus faz com que os 
participantes de ambos os movimentos se 
sintam competentes para interpretar a 
Bfblia, pregar e liderar. Gera também um 
sentimento de responsabilidade pelo 
grupo; porisso esta crença permite o 
desenvolvimento de uma liderança leiga e 
de uma relativa autonomia dos pequenos 
grupos. Além do mais, a experiência de 
possuir uma revelação gera um sentimento 
especial de dignidade e aumenta a 
auto-estima. 

De fato, observa-se que as lideranças 
leigas são importantes tanto nas CEBs 
como nas igrejas Pentecostais. Estes 
movimentos também possuem um modelo 
de organização do tipo congregacional, 
cuja base são pequenos grupos 
relativamente independentes. 

Estes elementos permitem o 
desenvolvimento de lideranças e da 
capacidade de organização e de 
mobilização popular. Neste sentido, a 
participação nesfes grupos possui um 
caráter pedagógico, que pode ser útil tanto 
em movimentos sociais quanto nl.!m 
processo individual de ascensão social. 

Experiência de um sentimento 
de dignidade 

Outro elemento fundamental comum às 
duas visões de mundo é a autovalorização 
dos participantes destes grupos. Macedo 
(1986) e Petrini (1984) enfatizam que, nas 
CEBs, os pobres perdem a vergonha de 
ser pobres. Nesta visão, eles são o povo 
escolhido por Deus. Algo similar é 
observado entre os Pentecostais por 
Bobsin (1984) e Gomes (1985). O crente 



Pentecostal pode ser pobre materialmente, 
mas se sente rico espiritualmente por estar 
cheio do Espírito Santo. 

Por se sentirem possuidores de 
conhecimentos revelados, os participantes 
destes grupos experimentam um 
sentimento de superioridade em relação ao 
resto da sociedade. Este sentimento de 
distinção é reforçado entre os 
Pentecostais pela adoção de um estilo 
peculiar de vestir. Desta forma, ambas as 
experiências religiosas elevam a 
auto-estima daqueles socialmente 
desprivilegiados; oferecem a essas 
populações um sentimento de dignidade 
que é um pré-requisito para qualquer 
busca de melhoria de vida, seja através de 
luta política ou de ascensão econômica 
individual. 

Conclusões 

Baseada nesta análise comparativa, 
levanto a hipótese de que, a longo prazo, 
as diferenças de comportamento 
sócio-económico e polftico dos membros 
das CEBs e dos Pentecostais não serão 
muito grandes. Argumento que, apesar dos 
valores opostos de seu discurso, os 
participantes destes movimentos na sua 
vida cotidiana valorizam coisas 
semelhantes porque têm experiências 
subjetivas semelhantes. 

Nesta análise das semelhanças das · 
experiências subjetivas, identifiquei sete 
elementos que podem desempenhar um 
papel importante nas estratégias de 
sobrevivência e de enfrentamento da 
90breza. São eles: 

1 - Adoção de valores que aumenta a 
auto-estima do pobre; 
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2 - Uma rede social de apoio de 
dimensão nacional; 

3 - O desenvolvimento da habilidade de 
liderança, de falar em público e de 
organização e mobilização popular; 

4 - Estfmulo e motivação para aprender 
a ler; 

5 - Estrmulo para adotar um estilo de vida 
sóbrio, utilitário e ascético; 

6 - A formação de um canal de defesa de 
interesses grupais e/ou de classe; 

7 - Apoio psicológico durante crises 
pessoais. 

Estes elementos são não apenas úteis 
para enfrentar a pobreza no nível 
individual, mas também no polrtico. Sugiro 
que estes movimentos ofereçam 
experiências subjetivas semelhantes 
porque, além de recrutarem o mesmo tipo 
de pessoas, possuem uma organização 
social semelhante. 

Como conclusão final, destaco que a 
análise da experiência vivida oferece 
melhor entendimento da motivação dos 
indivíduos de participar nestes movimentos 
e dos efeitos desta participação do que a 
análise dos valores ideais. 
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O · catolicismo latino·americano 
radicalizado 

MICHAEL LOWY 
Sociólogo - CNRS 

Uma das primeiras críticas da 
Congregação para a Doutrina da Fé à 
teologia da libertação visa ao seu 
"imanentismo/historicista": a identificação 
da vinda do Reino de Deus com o 
movimento de libertação humana. 
Respondendo ao Vaticano, os irmãos Boff 
(Leonardo e Clodovis) destacam que a 
teologia da libertação identifica a história 
de Deus na história humana, sem, 
necessariamente, confundi-las ou 
separá-las. Para alguns representantes 
desse pensamento, a libertação histórica 
representa uma antecipação da salvação 
total (Scannone); para outros, existe até 
mesmo uma relação causal entre ambas 
(Segundo). Todos, porém, criticam a 
teologia dualista que retira Deus da 
história. Segundo Hugo Assmann, essa 
concepção é basicamente antibíblica, e se 
baseia, principalmente, na filosofia 
grega ... 1 

O Antlmodernismo Católico ... 
Modernizado! 

É na qualidade de relato da manifestação 
de Deus na história que o Antigo 
T8stamento se torna parte essencial da 
teologia da libertação. Para 
compreendermos essa leitura do Antigo 
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Testamento, precisamos, inicialmente, 
examinar a concepção de história atual da 
teologia da libertação - que comporta, 
simultaneamente, aspectos 
"antimodernistas" (crítica da modernidade 
capitalista, nostalgia da comunidade 
orgânica) e aspectos radicalmente 
"modernistas": valorização da liberdade, 
da igualdade, da democracia, do 
socialismo. Em vez de se contradizerem, 
esses aspectos acabam tornando-se 
complementares, inseridos numa proposta 
coerente e original , como veremos em 
alguns exemplos: 

1'2) Critica da modernidade económica: 
a crítica ao capitalismo e ao liberalismo é 
antiga tradição da Igreja Católica. Max 
Weber, sociólogo alemão, contemporâneo 
de Marx, não examinou especificamente a 
relação entre a ética católica e o espírito 
capitalista, mas, em seu estudo sobre o 
protestantismo, podemos descobrir 
algumas indicações bem marcantes sobre 
as causas da antipatia fundamental que 
existe entre a racionalidade ética do 
catolicismo e a racionalidade económica 
impessoal do capitalismo. Eis o motivo 
essencial: 

"Toda e qualquer relação do ser humano, 
inclusive a escravidão, pode ser 



eticamente regulamentada. postulados 
éticos podem ser estabelecidos. v1sto que 
a estrutura dessa relação depende da 
vontade pessoal dos participantes, o que 
permite o desenvolvimento da virtude da 
caridade. Porém, não é esse o caso das 
relações comerciais racionais, que são 
ainda mais diferençadas, do ponto de vista 
racional(. . .). O universo capitalista, 
compartimentado em funções, não deixa 
espaço para essa orientação caridosa. 
Quase sempre as exigências da caridade 
cristã se chocam com a má vontade e as 
imperfeições das pessoas concretas, 
perdendo-se. por esse motivo. o sentido 
da proposta original. À ética religiosa se 
opõe um mundo de relações impessoais 
que, em princípio, não se pode curvar a 
suas ,exigências originais( .. .). Por isso, 
com ambigüidade característica, o clero 
sempre deu apoio ao patriarcalismo. 
favorecendo o tradicionalismo. em 
detrimento das relações impessoais de 
dependência. Deve-se. porém, levar em 
conta que, sob um ângulo diferente, a 
profecia pode quebrar elos patriarcais "2 

Alguns SOCiólogos brasileiros pensam que 
a análise weberiana se aplica diretamente 
ao Brasil, permitindo-nos compreender as 
críticas da Igreja em relação ao 
desenvolvimento capitalista no campo. 
Essa não é a minha opinião, v1sto que 
essa Igreja não apóia ma1s o 
patriarcalismo: no entanto, a Indicação de 
Weber a respeito da profunda oposição 
entre a racionalidade ética católica e a 
racionalidade económica do capitalismo 
parece-me constituir um ponto de partida 
positivo para que se possa compreender a 
conJuntura da América Latina. 

Herdeira dessa tradição católica, a teologia 
da libertação a mova e a modern1za das 
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segumtes mane1ras 

radicalizando-a e aplicando-a. de torma 
geral, ao capitalismo 

- acrescentando uma análise econôm1ca 
à leitura· moral do capitalismo 

passando do conceito de candade para 
o de Justiça social : 

de1xando de valonzar um modelo do 
passado e promovendo a caminhada para 
o futuro (utop1a soc1al) 

Portanto. const1tu1na erro grosse1ro querer 
explicar un1camente através da ·'influêncta 
do marx1smo" a hosl11idade da teolog1a da 
libertação (ou dos b1spos que com ela 
ma1s se Identificam) em relação à ordem 
econôm1ca v1gente. Ao reJeitarem o 
"espírito do capitalismo". assumem atitude 
tundamentalmente cét1ca e remontam às 
fontes antigas e pré-modernas da cultura 
católica - que se torna, dessa forma, mUlto 
mais Intransigente do que a cultura de 
muitas correntes marxistas. Basta um 
exemplo para ílustrar esta afirmação 
aparentemente paradoxal. Nas resoluções 
de seu VI Congresso (1967), o Partido 
Comunista Brasileiro afirmava que "a 
socialização dos meios de produção não 
corresponde ao nível atual da contradição 
entre forças produtivas e relações de 
produção ". 1sto é: o capitalismo industnal 
ainda poderia desempenhar. no Bras1l, 
papel progress1sta. Porém, os b1spos da 
região Centro-Oeste do Brasil 
estabeleciam. num documento ("0 Clamor 
das IgreJas"), em 1973, esta conclusão "É 
preciso vencer o capitalismo: ele constitw 
o mal maior. o pecado acumulado. a raiz 
apodrecida, a árvore que produz todos 
esses frutos que 1á conhecemos pobreza. 



tome, doença. morte. Para tal. é 
necessáno que a propnedade pnvada dos 
meios de produção (das fábncas. do 
campo, do comércio, dos bancos) seJa 
ultrapassada.. "3 

22) Crítica do liberalismo: os teólogos da 
libertação reestudam a separação 
existente entre o fato político e o fato 
re ligioso, que 1nduz a uma privatização da 
fé, forma típica da religião burguesa. 
Nesse ponto, eles representam a 
continuidade de uma corrente de 
pensamento Intransigente, e criticam a 
teologia liberal, que se circunscreve à 
esfera da consciência pnvada -
exatamente onde a sociedade burguesa 
deseja mantê-la. Nesse sentido, o 
sociólogo norte-amencano Ivan Vallier 
considera que a influência do padre 
revolucionáno é retrógrada e 
tradicionalista . Ao contrário. penso que a 
teolog1a da libertação 1nova relativamente à 
tradição, ao afirmar a necessidade de 
separação entre Igreja e Estado, rejeitando 
a 1déia de um partido católico e defendendo 
a 1déia da autonomia dos movimentos 
soc1ais e políticos.4 Para Gutierrez. não se 
trata de um retorno ao catolicismo 
pré-crítico (referência explícita à filosofia 
do Iluminismo) . 

J!?) Crítica do individualismo moderno: 
os teólogos da libertação rejeitam a idéia 
da pnvatização religiosa e, paralelamente, 
fazem uma crítica mais ampla do 
Individualismo moderno. Para Gustavo 
Gutierrez, "o individualismo é o aspecto 
mais importante da ideologia moderna e da 
sociedade burguesa. Para a mentalidade 
rnoderna, o homem é um começo absoluto, 
um centro autónomo de decisões. A 
m1ciativa e o interesse individuais 
representam um ponto de partida e o motor 
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da atividade económica " Dentro desse 
contexto, faz menção dos trabalhos de 
Luc1en Goldmann, que havia destacado a 
opos1ção entre religião (como sistema de 
valores transindividuais) e a problemática 
estritamente individualista do Iluminismo e 
da economia de mercado. Assim, 

conclui-se que "o espiritual (para usarmos 
uma expressão corrente) não se opõe ao 
social. A •verdadeira oposição é a que 
existe entre o individualismo burguês e o 
espiritual, segundo a Btblia ". 5 A alternativa 
autêntica a uma posição egoísta, que 
privi legia o individual, é, indubitavelmente, 
a comunidade - cuja forma concreta atual 
é representada pelas comunidades 
eclesiais de base. Que comunidade é 
essa? Uma comunidade orgânica, 
tradicional , pré-moderna? Sim e não. Sim, 
levando-se em conta, segundo Leonardo 
Boff, que a sociedade moderna "engendra 
uma atomização da existência e o 
anonimato geral das pessoas". Portanto, 
torna-se necessário criar "comunidades 
em que as pessoas se conheçam e se 
reconheçam", tendo como característica 
··relações diretas, reciprocidade, 
fraternidade profunda, ajuda mútua, 
comunhão nas idéias evangélicas e 
igualdade entre seus membros". No 
entanto, a comunidade integral representa 
uma utopia, cuja concretização, em termos 
absolutos, nos dias aluais, é impossível : 
em termos de Igreja, não vamos negar a 
instituição, mas simplesmente lutar pelo 
renascimento de sua dimensão 
comunitária, correspondente a uma 
"legitima e antiga tradição", que 
permaneceu, durante muito tempo, "em 
estado latente, como uma brasa debaixo 
das cinzas". 6 Essas comunidades se 
apóiam também sobre tradições e 
costumes populares (notadamente de 
origem rural), que resistiram ao processo 



de urbanização e modernização; no 
entanto, elas não constituem uma mera 
reprodução de relações sociais 
pré-modernas. Harvey 
Cox afirma, com propriedade, que elas 
contêm um fator de escolha individual, que 
é tipicamente moderno e que engendra 
novas formas de solidariedade, que não 
têm qualquer relação com as estruturas 
arcaicas tribais ou rurais. 7 Por esse 
aspecto moderno, podem ser 
consideradas como agrupamentos 
voluntários utópicos, de acordo com o 
sentido dado por Jean Seguy a esse 
conceito, isto é, agrupamentos dos quais 
as pessoas participam, voluntariamente, e 
que visam, implícita ou explicitamente, à 
transformação - de forma radical - dos 
sistemas sociais globais existentes.8 

42) Do pobre ao "pobretarlado": 
chegamos agora ao núcleo mais 
importante e inovador da teologia da 
libertação, em seu enfoque da história 
atual, presente na América Latina: a 
autolibertação dos pobres como um 
movimento histórico a caminho do Reino 
de Deus. O interesse pelo pobre, enquanto 
vítima inocente e digna de misericórdia, 
característica da tradição da Igreja, 
artiçula-se, neste ponto, com a idéia 
moderna do pobre como classe social 
explorada e oprimida, que está buscando 
sua libertação. Isso não significa que a 
teologia da libertação esteja reduzindo o 
pobre à condição de proletário: este 
conceito tem, aqui, um sentido muito mais 
amplo, tanto por suas conotações morais 
quanto por sua extensão social. Segundo 
Gutierrez, é o conjunto das classes 
exploradas, das raças desprezadas e das 
culturas marginalizadas.9 Corresponde, 
igualmente, à realidade social da América 
Latina, composta - tanto nas cidades 
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como no campo - de uma massa imensa 
de pobres que estão excluídos do sistema 
de produção formal : são os 
desempregados, semidesempregados, 
marginais, trabalhadores por temporada, 
vendedores ambulantes etc. Os 
sindicalistas cristãos /marxistas de El 
Salvador inventaram um termo que 
associa todos os componentes da 
população pobre e dominada: o 
"pobretariado". 

O interesse pelo pobre é, efetivarnente, 
uma antiga tradição cristã, que atualmente 
se completa com uma afirmação nova: os 
pobres serão os agentes de sua própria 
libertação e os sujeitos de sua própria 
história. Antes , eram considerados como 
objeto de um tipo de interesse paternalista, 
caridoso e assistencial.10 Em termos mais 
profundos, essa atitude implica também 
uma ruptura com todas as concepções 
passivas ou conciliatórias em relação à 
intervenção divina. No documento de · 
1973, os bispos e superiores religiosos do 
Nordeste do Brasil criticam a imagem que 
é freqüentemente transmitida a respeito de 
Deus: "um 'Deus mágico', que substitui o 
homem e assume sua responsabilidade 
histórica". 11 A idéia-motriz da 
autolibertação dos pobres. tem uma 
evidente afinidade com certos temas 
"clássicos" do marxismo ("a emancipação 
dos trabalhadores será efetuada por eles 
mesmos") ; é lógico que esse conceito 
abre um enorme campo de ação para os 
cristãos engajados, além de constituir, 
socialmente, o elemento mais explosivo da 
teologia da libertação. Do ponto de vista do 
Vaticano, trata-se, naturalmente, de um 
caminho maculado pelo imanentismo 
historicista, contra o qual a Instrução da 
Congregação para a Doutrina da Fé 
levanta sua própria hermenêutica da Bíblia: 



·-os Salmos nos encammham para uma 
exper1ência religiosa essencial. é somente 
de Deus que provém a salvação e o 
consolo. É Deus - e não o homem - que 
pode transformar situações de sofnmento. 
Assim, os 'pobres do Senhor' vivem numa 
dependência totalmente confiante da 
providência amorosa de Deus. ··l2 Outra 

crítica significativa contra esse aspecto da 
teologia da libertação provém de um letgo 
tnglês. Date Vree: "Gutierrez pretende 
dizer que o Reino de Deus vindouro é, 
antes de tudo, um dom; deve-se, porém. 
concluir, de acordo com suas palavras, 
que o Reino vindouro é, antes de tudo. 
produto da açéío humanr1. "13 

A Bíbli!l Judia Redescoberta 

É a partir dessa concepção da história 
atual e da realidade sociJI na América 
L attna que a teologia da l1 bertação antec1pa 
uma determinada leitura do Antigo 
Testamento. Em pnmen o lugar, na teologia 
da libertação o An t1go Testamento 
desempent1a papel de mu1to maior 
1mportânc1a do que aquele que a teolog1a 
católica lhe atr:buía habitualmente. 
Segundo a Congregação para a Doutnna 
da Fé, aquele enfoque "leva à negação da 
novidade radical do Novo Testamento ". 14 

Para alguns adeptos da teologia 
lat1no-amencana, como o leigo Adolfo 
Abascai-Jaen, é , pelo contrário, a corrente 
conservadora que peca por marcionísmo: 
"A leitura da Bíblia, segundo essa 
perspectiva, diminui de tal forma a 
importância do Antigo Testamento, que 
chega a lembrar a atitude do herético 
Marcião, no século 11. "15 Sem dúvida 
alguma, o fascínio que o Antigo 
Testamento exerce sohre os teólogos da 
libertação sP. deve a seu cari'lter histórico e 

social, como testemunho da presença de 
Deus dentro da história. São três 
momentos da mensagem bíblica que 
atraem especialmente: 19) A palavra dos 
profetas, enquanto crítica aos poderosos e 
denúncia da injustiça social; 29) A 
promessa messiânica do Reino de Deus: 
39) O Êxodo. Limitar-me-ei, aqui, a 
examinar este último momento. 

O Êxodo é o livro-bíblico por excelência, 
no qual Deus "se revela nos 
acontecimentos históricos", no qual Deus 
·"salva dentro da história ". Ora, essa 
história se refere a uma libertação social e 
política onde "o fato religioso não aparece 
como algo à parte ", Situando-se no 
"contexto total" e "dando a toda a narração 
seu sentido mais profundo ". 16 A 
Congregação vaticana não havia deixado 
de enfatizar sua discordância quanto a 
esse ponto: "A nova hermenêutica das 
'teologias da libertação ' leva a uma 
releitura essencialmente política das 
Escrituras. Assim, o Êxodo é visto como 
um acontecimento de importância 
fundamental, uma vez que representa a 
libertação da opressão política". 17 Os 
teólogos latino-americanos, em resposta, 
enfatizam a unidade que deve existir entre 
o espintual e o material, a salvação 
religiosa e a libertação social, a ação de 
Deus e a história humana: "sem que se 
confundam, mas também sem que se 
separem - segundo o desejo do Concílio 
de Caledõnia ". É precisamente por esse 
motivo que o Êxodo constitui, para os 
teólogos da libertação, um "modelo de 
qualquer processo de libertação" e o 
primeiro núcleo querigmático de uma 
teologia da libertação.18 
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A hermenêutica de Gutierrez, à 
semelhança de todas as outras, é, 



Inevitavelmente, seletiva: os aspectos 
etnocêntricos e as terríveis punições 
previndas da cólera divina são 
propositadamente desprezadas, em 
proveito da dimensão universal e 
humanista de auto-emancipação dos 
escravos (com a ajuda e inspiração 
divinas). Para Gutierrez, a "lição do 
Êxodo" é, preliminarmente, a lição da 
"construção do homem -por si mesmo -
através da luta polftica histórica".19 

Durante um encontro nacional das 
comunidades eclesiais de base em abril de 
1981, Carlos Mesters, destacado exegeta 
biblico brasileiro, explicou desta forma o 
significado histórico-religioso do Êxodo: 
"Deus não abandona o seu povo. Ele 
escuta o clamor do povo e ajuda-o a se 
libertar. Deus é pai, mas não é 
paternalista. É preciso que o povo tome 
consciência da opressão sob a qual vive, 
unindo-se em torno da esperança na 
libertação. Liderados por Moisés, os 
hebreus se revoltaram contra o faraó e 
abandonaram o Egito, atravessando o Mar 
Vermelho". 20 Para a teologia da libertação, 
o Êxodo se tornará um texto paradigmático 
- justamente porque pode ser interpretado 
(com acerto ou erradamente - pouco 
1mporta) como um texto libertador e 
também porque, dentre todas as 
passagens das Escrituras, é a que parece 
corresponder, da forma mais di reta 
possível, à idéia-motriz da autolibertação 
dos pobres. 

Na realidade, não estamos nos deparando 
com uma comparação histórica efetiva, 
mas com a atualização de uma herança 
espiritual e religiosa milenar, revestida, em 
todos os fatos da história, de uma 
significação própria para aquele exato 
momento: um tempo presente (para 
utilizarmos um conceito de Walter 

BenJamim, que me parece pertinente). É 
nesse mesmo sentido que Gutierrez pode 
afirmar que o povo miserável da América 
Latina está "exilado em sua própria terra", 
mas, paralelamente, "marchando do êxodo 
para a sua libertação". 21 O padre chileno 
RolandoMunoz, um dos conselheiros 
teológicos da CLAR (Confederação 
Latino-Americana de Religiosos), refere-se 

à "linha de continuidade" entre o povo 
oprimido da atualidade e o povo de Israel, 
oprimido no Egito.22 Desta maneira, o 
Êxodo serve de exemplo biblico para uma 
salvação que não é individual e particular, 
mas comunitària e "pública", tendo como 
alvo não a alma do indivíduo, como tal, 
mas a consumação da redenção, no duplo 
sentido religioso e soc1al do conceito 
hebraico gue'ulah, relativo à totalidade de 
um povo. 

Como em todo círculo hermenêutico, o 
tema deste estudo se refere ao texto do 
Antigo Testamento, e "lê" sua própna· 
r~alidade à luz das Escn111ras: "A partlf de 
uma análise hermenilutica, torna-se 
perfeitamente legftimu que 
compreendamOs nessa maneira de ser 
através do Éxodo bfblico e, especialmente, 
que compreendamos esse fato a partir do 
núcleo da nossa situação, isto é, de povos 
submetidos à escravidão económica, 
polftica, social e cultural. "23 Portanto, essa 
leitura do Antigo Testamento é parte 
inseparável de uma tomada de posição 
social e ético-religiosa: a opção 
preferencial pelos pobres - ou melhor, a 
solidariedade para com seu movimento de 
auto-emancipação. Segundo Pablo 
Richard, teólogo chileno que vive na 
América Centra l, "a Bfblia pertence à 
memória htstórica e subversiva dos 
pobres. Estes devem apropriar-se dela, 
nas igrejas, lendo-a a partir de sua própria 
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história, de suas lutas de libertação. A 
exegese, a explicação cientffica da Bfblia, 
tem sentido na medida que ela se põe a 
serviço dessa primeira leitura, feita pelos 
pobres".24 

Não se deveria, porém, concluir que a 
teologia da libertação se baseia 
prioritariamente numa leitura do Antigo 
Testamento. Pelo contrário, as fontes 
neotestamentárias e a cristologia ocupam 
lugar de maior destaque em seu sistema 
de referéncias escriturais. Portanto, 
Gutierrez está certo ao rejeitar como 
"patentemente inexata " a afirmação de que 
a teologia da libertação estaria "centrada 
exclusivamente no tema do Êxodo e no 
Antigo Testamento".25 

Um movimento que parte da 
periferia para o centro 

Em termos sociológicos, como explicar a 
apanção dessa nova corrente, em ruptura 
com uma longa tradição conservadora e 
retrógrada? Por que essa teologia (e sua 
le1tura da Bíblia) surgiram no seio da IgreJa 
latino-americana, num determinado 
momento histórico? 

Em primeiro lugar, levemos em conta que 
a teologia da libertação representa a parte 
visfvel de um iceberg, a expressão 
espiritual sistemática de uma mudança 
profunda no seio da Igreja e do "povo 
cristão", que se manifesta bem antes da 
publicação das primeiras obras dos novos 
teólogos. Leonardo Boff está certo ao dizer 
que a teolog1a da libertação é um reflexo 
de e uma reflexão sobre uma práxis 
preliminar. Ou melhor, enquanto sistema 
coerente de valores e idéias, é a 
expressão de todo um movimento social 
que atravessa a Igreja e a sociedade -

que poderíamos denominar a Igreja dos 
pobres ou o cristianismo da libertação. 
Esse movimento social assume forma de 
uma vasta rede informal, uma corrente 
longa e diversificada de renovação 
religiosa, cultural e polrtica, tão presente 
"nas bases", nas comunidades, nas 
paróquias, associações de bairros, 
sindicatos e ligas camponesas, como nas 
"cúpulas", nos episc<;>pados, nas 
comissões pastorais, nas conferências 
episcopais nacionais ou regionais. Por 
razões que ainda devem ser 
determinadas, esse movimento social 
desempenha papel determinante na Igreja 
e/ou no "povo cristão" de certos pafses 
(notadamente no Brasil, Peru e América 
Central), enquanto que, em outros (como a 
Argentina e a Colômbia), tem carâter 
minoritário e isolado. De qualquer maneira, 
alterou profundamente a vida de uma Igreja 
que durante séculos havia se constitufdo 
numa "peça do sistema" (segundo 
Gutierrez), numa força de legitimação da 
ordem social estabelecida.26 Mas desde o 
infcio da década de 70, a teologia da 
libertação contribuiu, de maneira decisiva, 
para a legitimação, desenvolvimento e 
aprofundamento desse movimento social 
no âmbito de toda a América Latina. 
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O enfoque que explica, de forma mais 
eficaz, o aparecimento, na América Latina, 
do movimento social cristianismo da 
libertação, tem como ponto de partida a 
articulação ou convergência entre as 
mudanças internas e externas da Igreja no 
final dos anos 50. As mudanças internas 
dizem respeito à totalidade da Igreja 
Católica: desde a época da Segunda 
Guerra Mundial, desenvolveram-se novas 
correntes teológicas (Bultmann, Metz, 
Rahner, Congar, Chenu, Duquec), novas 
formas de cristianismo social 



(padres-operários, economia humanista do 
padre Lébret) e uma crescente margem de 
abertura às indagações da filosofia 
moderna e das ciências sociais. O 
pontificado de João XXIII e o ConcOio 
Vaticano 11 vão legitimar e sistematizar 
essas novas orientações, que irão 
constituir o ponto de partida para uma nova 
fase na história da Igreja. 
Simultaneamente, uma profunda mudança 
social está ocorrendo na América Latina: 
sob o impulso dos capitais multinacionais, 
a industrialização do continente, a partir 
dos anos 50, irá "desenvolver o 
subdesenvolvimento" (segundo a fórmula 
bem conhecida de André Gunder-Frank), 
isto é, irá agravar a dependência, 
aprofundar as contradições sociais, 
estimular o êxodo rural e o crescimento 
das cidades, concentrando nas zonas 
urbanas um imenso "pobretariado". Com a 
revolução cubana de 1959, inicia-se, na 
América Latina, um novo período histórico, 
que se caracteriza pela intensificação das 
lutas sociais, pelo aparecimento dos 
movimentos de guerrilha, pela sucessão 
de golpes militares e pela cnse de 
legitimidade do sistema político. A 
constelação entre esses dois tipos de 
mudança criará condições para a 
emergência da nova Igreja dos pobres, cuja 
origem antecede o Vaticano 11. 

O novo movimento social apareceu, 
primeiramente, entre os grupos localizados 
na interseção das duas mudanças: nos 
movimentos leigos (e em certos membros 
do clero), que eram ativos entre a 
juventude estudantil, nos bairros 
penféri cos, nos sindicatos urbanos e rurais 
e na~ comunidades de base. Em outras 
palavras: o processo de radicalização da 
c u!tur~1 católi ca latino-americani'l, que 
contribuiu pma a formação da teologia da 
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libertação, não provém das cúpulas para 
as bases da IgreJa (como parecem sugerir 
as análises funcionalistas sobre a buscél 
de influência por parte da hierarquia): 
tampouco provém das bases para éiS 

cúpulas (como propõem certas 
interpretações "populistas") ; pelo contráno: 
esse processo provém da periferia para o 
centro. As categorias ou setores sociais 
no campo religioso-ecles iástico, que serão 
os elementos propulsores dessa 
renovação, podem ser considerados, de 
certa forma, como marginais ou periféricos 
em relação à instituição: o apostolado lc1go 
e seus capelães, os técnicos le1gos, os 
padres estrangeiros, as ordens re lig1osas. 
Entre os primeiros bispos sensibi lizados 
para o movimento, contam-se aqueles que 
estavam ligados él uma ou outra das 
categorias já mencionadas. Em ce rtos 
casos, o mov imento chega <10 "centro" P 

influencia as confe rênrias episcopais 
(notadamente no Bras!!), em outros, fica 
bloqueado nos "l1mites" da instituição. · 

O novo movunento soc ial. que n;1sce t1 IHJ 

início dos anos 60, somente se 
transformou num fenômeno influente 
,depois da conferência dos bi spos 
latino-americanos, real1zada Pm Medellí11 
(1968). Nessa época, desenvolvem-se 
simultaneamente as comunidades de basr 
e a teologia da libertação, a parti r da 
publicação do livro de Gutierrez A teologia 
da libertação, em 1971. Durante os anos 
70, as comunidades de base vão const11tm 
um dos temas centrai s da nova teologia, 
paralelamente à leitura do Antigo 
Testamento. Desde os anos 60, alguns 
teólogos latino-americnnos. corno José 
Miranda e Severino Creatto, demonstram 
interesse pelo Antigo l estamcnto, mas 
essa inicl3tiva foi relotivamente 1soladé1 . O 
desenvolvimento das comunidades de 



base irá despertar crescente interesse 
pela Blblia judaica: nesse ponto, pode-se 
também dizer que a experiência social 
precedeu a reflexão teológica; como diz, 
acertadamente, Daniel Levine, a leitura da 
Blblia (especialmente o Antigo 
Testamento) representa uma caracterfstica 
nova, que unifica todas as comunidades 
de base cristãs do continente: "Eles lêem 
regularmente a Blblia, discutem-na em 
comum e buscam nela inspiração e 
orientação. Nada disso acontecia, em 
escala significativa, no perfodo anterior a 
1965. A promoção dos estudos blblicos 
causou enorme impacto na qualidade da 
vida religiosa e sua prática ·quotidiana. "27 

Nessa leitura - orientada por leigos - , a 
preferência dos animadores de grupo se 
orientava especialmente para os textos e 
imagens blblrcas que pareciam mais 
próximos da realidade atual do continente 
- como exemplo, as denúncias proféticas 
e o Êxodo. Para os animadores e 
participantes de comunidades de base, "a 
Bfblia deve ser lida no presente e não no 
passado, atribuindo-se às suas palavras 
todo o peso da realidade. Os profetas -
Moisés, em primeiro lugar - falam do 
cativeiro e da escravidão e anunciam o 
caminho aberto por Deus para seu povo, 
em direção da liberdade. Essas palavras, . 
para eles, iluminam o presente e o futuro. 
A dimens~o espiritual dessa promessa não 
pode p6r de lado a dimensão histórica e 
concreta ". 28 Em outras palavras: as 
comunidades cristãs de base estão· 
participando de uma prática emancipadora 
e de um movimento social libertador. Por 
isso mesmo, seus animadores e 
participantes vão reinterpretar certas 
passagens das Escrituras (desprezadas, 
com certa freqüência

1 
pela exegese 

católica tradicional). E o que acontece com 
o Êxodo. A interpretação do Antigo 
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Testamento a respeito da teologia da 
libertação, para retomarmos a fórmula de 
Leonardo Bofl, é reflexo de e reflexão 
sobre essa nova experiência religiosa e 
social das comunidades de base. 

lntervençáo náo revista pelo autor feita 
durante a sessão anual da Association Française 
de Sociologie Religieuse (AFSR), em dezembro 

de 1986. 
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A eclesificacão 
' 

dos cultos afro· brasileiros 
ROBERTO MOTTA 

Fundaçáo Joaquim Nabuco, Recife. 

Universidade Federal de Pernambuco 

Pode-se dizer dos cu ltos afro-brasileiros -
principalmente do Candomblé-Xangó - 1 

que se encontram em processo de 
eclesificação. Passam, na terminologia de 
Joachim Wach ( 1944), do estágio de 
sociedade mais ou menos secreta, da 
irmandade ou da ecclesiola in ecclesia (as 
quais, apesar de certas caracterrsticas 
específicas, reconhecem a abrangência e 
a superioridade da igreja-mãe),2 à 
condição de igreja de pleno direito, com 
seu próprio corpo de doutrina ou teologia, 
código ritual, sacerdócio ou corpo 
ministerial etc. A seguinte citação de 
Wach, salvo pelas referências ao 
cristianismo e ao islamismo, parecena 
baseada na observação direta do 
Candomblé aluai e de mais de um desses 
encontros em que se tem procurado fixar a 
autêntica tradição dos orixás: 

"O grupo, quando se une e se organiza 
para agir como uma corporação estável , 
precisa justificar sua existência e sua 
vontade e capacidade de sobreviver. Tal 
necessidade leva ao surgimento da 
apologética e das polêmicas. Na igreja 
cristã primitiva, as idéias judaicas e gregas 
contribulram para a formação de uma 
teologia sistemática; todos esses três 
elementos - cristão, JUdaico e grego -
foram combinados no desenvolvimento da 
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teologia maometana. Dar se segue, com a 
continuação do processo de reflexão e de 
discussão, a sistematização e a 
elaboração da doutrina, a adoção de um 
'credo' ou regra de fé, a estandardização 
das formas de culto. ( ... ) A tradição oral é 
colocada por escrito, a tradição escrita é 
colecionada e sistematizada, a doutrina é 
redefinida e as opiniões que não ficarem 
de acordo com o ensinamento oficial 
passam a ser classificadas como heresia" 
(Wach, 1944:142-3). 

Notemos - e este conceito não remonta 
necessariamente a Bourdieu (1974)- que 
a teologia ou as teologias eventualmente 
vitoriosas3 prendem-se a uma tradição ou 
a algumas tradições em concorrência com 
outras tradições. Ora, quem diz tradição 
diz memória, e quem diz memória diz 
comunidade. Logo, a concorrência entre 
diversas tradições pelo controle da 
ortodoxia (ou "autenticidade"), a disputa 
pelo poder de definir o que é de fé e o que 
corresponde à correta prática ritual, 
representam concorrência entre diversos 
grupos constitufdos por gente de carne e 
osso, com seus muitos interesses de 
caráter económico, polftico, ou 
simplesmente lutando por essa forma sutil 
de poder - talvez a mais sutil e mais 
preciosa - , que é o poder de manipular 



símbolos e representações. 

E esta é justamente a tese central deste 
trabalho. Não há memória que não 
consista na supra-estrutura de interesses 
concretos de pessoas ou de grupos. Por 
conseguinte, quando uma memória 
reivindica primazia sobre outras memórias, 
tal reivindicação traz no bojo um projeto de 
dominação de um grupo sobre outros 
grupos. Para antecipar um exemplo, a 
partir do momento em que a Igreja de 
Roma (ou a Igreja de Pedro) reivindica (cf. 
Mateus, 16:13-20) a primazia de memória, 
que equivale à reivindicação de "pureza", 
"autenticidade" ou, como se diz na 
linguagem eclesiástica, de "ortodoxia", 
seguem-se, de modo quase imediato, a 
reivindicação de jurisdição sobre as outras 
igrejas, bem como (com maior lentidão) a 
da superioridade de seu sacerdócio sobre 
os outros sacerdócios, com o 
conseqüente poder dé confirmar, destituir 
e substituir.4 

A atitude de alguns membros, sobretudo 
de alguns teólogos-antropólogos, 
passados e presentes. de terreiros 
baianos como o Axê Opô Afonjá, o 
Engenho Velho, o Gantois, reivindicando 
pureza e autenticidade,5 é análoga às 
reivindicações de Roma. Daí também se 
segue a pretensão ao poder universal de 
definir o certo e o errado em matéria de 
doutrina, moral, filosofia e metafísica (e 
noutras matérias) para a "diáspora 
africana" ou mesmo para todo um suposto 
éonjunto cultural, formado pelos iorubas da 
África Ocidental e seus presumidos 
descendentes raciais e/ou sócio-culturais 
em áreas do Novo Mundo.6 Segue-se 
também, por parte do sacerdócio desses 
terreiros, a reivindicação do poder de 
confirmar ou ordenar o sacerdócio de 
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outros terreiros da "diáspora", pretensão 
esta, aliás, que tende a ser largamente 
aceita em todo o domínio do 
Candomblé-Xangô, como atesta a 
quantidade de devotos, alguns deles pais e 
mães-de-santo de grande prestígio em 
suas próprias comunidades, que vêm 
fazer visita ad limina em Salvador e 
aproveitam a ocasião para repetir, da capo 
ai fine , seu processo de inic iação. 

Ás pretensões da Bahia (a "Roma 
Negra"), em plano "pan-brasileiro" e até 
pan-americano, com suas ialorixás, seus 
babalaôs, seus ogãs e seus obás da 
direita e da esquerda, seus 
antropólogos-teólogos e demais 
parafernália, correspondem, embora de 
modo menos parti cular, as aspirações de 
muitos outros terreiros, espalhados pelo 
país. No Recife, tem-se como regra da boa 
memória e da boa práti ca o chamado Sítio 
de Pai Adão ou Sítio de Água Fria - seu 
aluai babalorixá, Manuel da Costa, 
possuindo bons motivos genealógicos 
para considerar-se não apenas na 
qualidade de neto paterno do famoso Pai 
Adão7 como Príncipe da Nação Nagô (com 
jurisdição em todo o território nac1onal), 
mas também por ser neto materno de 
Dona Lídia de Orixalá, do terreiro do 
Bonfim, como Chefe da Nação Xambá 
(com autoridade que também se 
estenderia a todos os Estados da 
Federação). Em São Luís - sem nem falar 
nas famosas casas de Mina e de Nagô,8 

que, a estarem corretas as conJectu ras de 
Pierre Verger (1952) , rivalizariam (pelo 
menos a primeira) com o Engenho Velho, 
de Salvador, pelo título de "terreiro mais 
antigo do Brasil" - , Pai Euclides Ferreira, 
líder da "Casa de Fãnti-Ashãnti", não 
hesita em declarar- se guia supremo pelo 
menos de sua própria vertente da memór1a 



africana no Brasil. Ele gosta de expressar, 
por via oral e escrita, a opinião de que a 
casa sob seu comando remonta, já com a 
atual denominação, a fins do século XVIII , 
tendo sido fundada (apesar das aparentes 
diferenças étnicas) por uma irmã carnal de 
lá Nassô, provável fundadora do Engenho 
Velho ("llê lá Nassô") em Salvador.sa 

Em seu terreiro de lansã Egun Nitá , em 
Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, o ilustre 
José Ribeiro - talvez o pai-de-santo mais 
lido do Brasil , um verdadeiro "doutor da fé" 
(na acepção estritamente teológica, sem 
conotar diploma da Universidade de Paris) 
- desempenha com muito brio o papel de 
guardião da memória afro-brasileira e até 
afro-indo-brasileira.9 Seus muitos livros 
publicados (trata-se, seguramente, de um 
dos autores mais vendidos do Brasil, 
embora não existam estatísticas 
confiáveis) exibem não só a forte marca 
das tradições orais de Pernambuco10 

como a influência de autores eruditos, feito 
Pierre Verger (na caracterização dos 
orixás) e René Ribeiro (cuja exposição do 
sistema de adivinhação pelos búzios 
reproduz integralmente).11 

A eclesificação dos cultos afro-brasileiros. 
que implica todo um processo de seleção, 
organização e codificação da memória, 
quando teria começado no Brasil? 
Baseando-me na data presumida do 
estabelecimento, em Salvador, do 
Engenho Velho e do Alaketu 12 , e, em São 
Lufs, da Casa das Minas,128 e numa 
brilhante adivinhação13 de Gilberto Freyre 
em Sobrados e mocambos, penso que o 
passo inicial para a ecles ificação do 
Candomblé-Xangô remontaria às primeiras 
cécadas do século XIX . Teria sido af que. 
Já como resposta à maior distância social 
conseqüente a um primeiro 

enfraquecimento do patriarcalismo rural, 
surgiram os terreiros com caráter 
permanente,14 com sua própria 
estruturação, seus ciclos rituais, já 
separados (apesar dos vfnculos 
sincréticos que até hoje subsistem) da 
religião dos engenhos e das irmandades 
urbanas. 

É muito provável que o aparecimento , na 
década de 40 deste século, de 
candomblés do modelo "Goméia"15 tenha 
representado um forte reforço da tendência 

· eclesificadora. Isso nem tanto por tratar-se 
de programa consciente de pais-de-santo 
como João da Goméia - o qual, a 
acreditarmos em seu biógrafoPaulo 
Siqueira, sempre foi "muito religioso" ,158 

isto é, muito católico -. mas antes devido 
às circunstâncias sociológicas da 
instalação desses candomblés no Rio 
como no Recife (e creio que também em 
São Paulo), localizados em áreas 
periféricas, ocupadas sobretudo por 
migrantes desenraizados e, portanto, mais 
ainda que nos antigos terreiros da Bahia, 
de Pernambuco e do Maranhão, 
distanciados de "estruturas de apoio" 
como irmandades e festas de igreja.16 
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Outra vertente da eclesiogênese é a que 
se encontra do lado da Umbanda, 
entendida como tentativa de 
sistematização dos cultos populares 
afro-indo-católicos à luz de certos 
princfpios teológicos (reencarnação, 
karma, desenvolvimento, mediunidade, 
doutrinação mútua dos vivos e dos 
desencarnados etc.), ligados sobretudo ao 
espiritismo kardecista. Também af há 
vários paradigmas em conflito, e a 
constituição de uma igreja (ou de algumas 
1grejas afins). dotada de pelo menos um 
módico de auto-suficiência teológica, ritual 



e hierárquica, 17 parece ainda longe de 
completar-se. 

Pode-se finalmente apontar uma tendência 
ec lesiogenética ligada ao trabalho de 
antropólogos e outros pesquisadores. Já 
neste ~rtigo salientei a influência da 
literatura erudita sobre os autores de obras 
de divulgação. 1e. Eu mesmo, num artigo 
cuja primeira versão data de 1975, frise1 
que 

"Direto e vivido, carente da organização 
racional do dogma que caracteriza as 
igrejas cristãs, o Candomblé busca sua 
teologia nos estudos antropológicos. 
Assumimos o papel de doutores da Igreja, 
categoria problemática no catolicismo, 
sujeita a excomunhões e canonizações, 
mas que não se confunde com a igreja 
hierárquica, que define, sem 
necessariamente os elaborar, símbolos e 
confissões de fé" (Motta, 1982:3). 

Retomei o tema noutro artigo, publicado 
em 1976, onde me referi ao 

"Processo simbiótico entre pais ou 
mães-de-santo e pesquisadores (que) 
parece ser extremamente comum na 
etnografia do Candomblé e do Xangô. 
Estabelece-se um acordo tácito pelo qual a 
informação é trocada pelos certificados de 
ortodoxia implícitos nas obras de 
numerosos pesquisadores (Motta, 
1976:62).19 

No último artigo, que versava 
principalmente sobre Édison Carneiro e 
Ruth Landes, eu em parte me baseava em 
trabalho anterior de Vivaldo da Costa Lima 
(1971 ), sobretudo quando trata do conceito 
de nação. Pois Lima me parece ter sido o 
primeiro que (sem talvez se aperceber de 

que lançava um novo paradigma de 
pesquisa afro-brasileira) se insurgiu contra 
a interpretação "memorialista" - a tese da 
memória una, pura, autêntica e ortodoxa -
gue, no Brasil, remonta a Arthur Ramos e 
Edison Carneiro. Ramos, é bem verdade, 
tinha a atenuante20 de que seu vested 
interest fosse antes o estabelecimento da 
psicanálise no Brasil (de que foi um dos 
pioneiros)21 do que algum terreiro em 
particular. A seu freudianismo' junguianizado 
(as distinções entre as escolas 
psicanalíticas não seriam, pelo menos no 
Brasil, tão nítidas nos anos 30 e 40 quanto 
hoje) interessava a noção de uma Memória 
correspondente ao Inconsciente Coletivo 
Negro. O próprio índice da que é talvez a 
obra principal de Arthur Ramos, O negro 
brasileiro, já indica o Zeitgeist que o 
inspira: "O Ciclo da Mãe: Os Mitos das 
Águas"; "O Ciclo do Pai: Os Orixás 
Fálicos"; "O Ciclo do Totemismo";"O Ciclo 
do Eu: O Culto dos Gêmeos" (Ramos, 
1940:305-412). 

Pressuposto esse Inconsciente e 
pressuposta a probidade dos autores 
anteriores (Bowen, Ellis etc.) que 

.descreveram seu conteúdo, Ramos se 
sentia perfeitamente à vontade para tiradas 
como esta: 
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"Já os afro-brasileiros não sabem quem é 
Odudua. Ficou sepultada22 no inconsciente 
coletivo, pois pertence a fases primitivas 
da seriação mítica" (Ramos, 1940:305)228 . 

Édison Carneiro e, por extensão, Ruth 
Landes (salvo, talvez , nos artigos sobre 
homossexualismo, as idéias de Landes 
foram praticamente todas extraídas do 
ensinamento de Carneiro, conforme se 
atesta pela obra que este já havia 
publicado antes que chegasse à Bahia a 



antropóloga norte-amencana) 
encontravam-se em acintosa simbiose 
com Martiniano do Bonfim e com os 
terreiros do Engenho Velho, Gantois e Opô 
Afonjá.23 Daí a observação de Vivaldo da 
Costa Lima: 

"O extremado ponto de vis ta de Carneiro 
foi retomado por Ruth Landes ... 
defendendo a tese de ser o candomblé um 
'offcio de mulher' e que neles a posição do 
homem é secundána. Os dados desta 
pesquisa contrariam essas interpretações, 
mas convém lembrar que tanto Carneiro 
como Landes foram visivelmente 
influenciados pelos preconceitos 
etnocêntricos do famoso babalaô 
Martiniano Eliseu do Bonfim, que tinha seu 
Oxosse assentado e portanto não recebia 
santo ou não dançava com santo" (Lima, 
1971:128). 

Ora, estava escrito que o memorialismo24 

de Carneiro teria um ilustríssimo destino, 
atravessando o Oceano e influenciando as 
idéias dos mais bri lhantes africanólogos. 
Refiro-me, já se vê, à adoção das idéias 
de Édison Carneiro por Roger Bastide. 
Trechos e mais trechos, sobretudo de O 
Candomblé da Bahia (rito Nag6) , 
encontram-se em direta dependência das 
formulações anteriores de Carneiro e 
Landes. Vou, em seguida, transcrever 
algumas passagens do baiano e da 
nova-iorquina: 

"A verdade é que esses candomblés 
(bantus) .. . vão-se degradando, perdendo a 
sua precária independência. Muito 
provável será, portanto, a afirmação de 
que esses candomblés só se mantenham, 
3 custa, à sombra dos candomblés 
gege-nagôs, aproveitando a sua mftica, o 
seu ri tual fetichista. Nada mais. Até 
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mesmo as largas facilidades que se 
permitem os negros bantus concorrem, 
enormemente, para a difusão do 
charlatanismo" (Carneiro, 1937:33). 

"Uma mãe nagó deve passar, pelo menos, 
por sete anos de árduo treinamento, antes 
que suas colegas sancionem sua 
ascensão ao cargo: em regra passam 
muito mais" (Landes, 1967:290). 

"Os homens25 levaram para a atmosfera 
do candomblé um elemento até então 
estranho, uma espécie de terrorismo que 
se exprime na maneira intratável e severa 
com que dirigem o grupo, no emprego 
furtivo, mas bem conhecido, da feitiçaria e 
do chicote contra as sacerdotisas 
(filhas-de-santo). A mãe sabe empregar a 
feitiçaria e tem um chicote ou bastão 
sagrado no quarto dos altares, mas não 
usa nenhum desses instrumentos, pois 
basta uma simples ordem sua" (ibidem) . 

"Circunstâncias incomuns encorajaram 
certos homossexuais passivos a forjar um 
novo e respeitado status para si 
mesmos"26 (ibidem:284). 

Vejamos agora como, cerca de 20 anos 
depois, esses conceitos se refletem na 
obra de Bastide: 

"Acima de todos se encontra o babalorixá, 
ou pai-de-santo, se a seita é dirigida por 
homem - ou a ialorixá, ou mãe-de-santo, 
sacerdotisa suprema, se a seita é dirigida 
por mulher ... O chefe do culto tem ... por 
conseguinte toda a autoridade sobre o 
conjunto dos fiéis ... embora não seja 
senão o chefe espiritual das iaô, insinua-se 
também em sua vida privada, graças à 
autoridade moral que possui, e dirige-lhes 
amigavelmente os negócios ... Embora os 



babalorixás sejam mais numerosos que as 
ialorixás, na Bahia dominam principalmente 

as seitas banto; nas seitas que nos 
interessam, as ioruba, são ao contrário as 
ialorixás que presidem a vida do 
candomblé .... A ascensão na hierarquia 
depende, em última instância, da 
participação mais ou menos completa à 
civilização africana, do tesouro de 
conhecimentos reunidos no decorrer dos 
anos ... Para descobrir a metafísica ioruba 
é àqueles que ocupam os graus mais 
elevados que devemos nos dirigir. São em 
geral pessoas extremamente inteligentes, 
perspicazes, de uma polidez consumada e 
que sempre nos acolheram como a um 
"filho" (Bastide, 1978:56). 

"Este caráter teatral do transe religioso 
poderia levar o leito~ a imaginar que em 
geral é ele antes simulado que verdadeiro. 
Não negamos que casos de simulação 
possam se produzir nos terreiros não 
tradicionais" (ibidem: 204). 

"Os casos de pederastia passiva (são) 
assaz numerosos em certos terreiros 
banto; mas constituem casos patológicos" 
(ibidem: 251). 

O memorialismo de Bastide, entretanto, 
não se prendia apenas às formulações de 
Landes e Carneiro. Aliás, é este o contexto 
para observar que, para um pesquisador 
com /'embarras du choix entre diversos 
terreiros e "ritos", é muito conveniente 
''canonizar" um ou alguns desses terreiros 
e ritos como o único ou os únicos 
autênticos, de tal modo que os demais, 
reduzidos a "degenerações", não 
precisariam constituir objeto de maior 
atenção. Mas não se tratava para Bastide 
- repita-se - apenas de uma questão de 
comodidade. É que ele havia, na própria 
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França, sofrido o impacto de um outro tipo 
de memorialismo que andava muito em 
moda entre 1930 e 1950. 

Para os propósitos deste artigo, não é 
necessário penetrar na história da 
metafísica memorialista europé;a. Basta 
dizer que influências de Henri Bergson, de 
Émile Durkheim e da fenomenologia de 
Edmund Husserl confluem em Maurice 
Halbwachs, que parece ter representqdo 
uma influência determinante sobre a obra 
de Roger Bastide. Acompanhemos este 
raciodnio: para Durkheim - sobretudo o 
Durkheim de As formas elementares da 
vida religiosa (Durkheim, 1925) -,a 
religião, exprimindo a representação ou a 
consciência que a sociedade toma de si 
própria, significa a essência da 
sociedade.27 Passemos agora a 
Halbwachs, 
que já acrescenta ingredientes 
fenomenológicos ao sociologismo de 
Durkheim. 
Se a sociedade se manifesta na 
consciência social, então a sociedade é a 
consciência social.28 Ora, a consciência 
que dura através do tempo equivale à 
.memória (Halbwachs, 1925, 1950). Porém, 
para o bom entendimento do tema deste 
artigo, convém notar que o problema da 
memória, tal como o formula Halbwachs, 
não se confunde com o problema da 
"autenticidade",29 tal como formulado pelos 
estudiosos do Candomblé-Xangô. A 
memória, em Halbwachs, não deixa de 
possuir o caráter de uma forma a priori, 
projetada em certo tempo e espaço. A 
questão da autenticidade tem, portanto, 
nessa perspectiva, pouca ou nenhuma 
importância. "Há ar· - escreveu Halbwachs 
- "um dado 1mediato da consciência 
social, que prevalece sobre todos os 
outros dados e que não fo1 suficientemente 



reconhecido pelos sociólogos" 
(Halbwachs, 1946, in: Alexandre, 1949:6). 

Se, portanto, uma questão como a da 
"pureza nagô" é, do pon to de vista 
estritamente sócio-antropológico, de 
interesse nulo ou secundário,30 não se 
segue daí que seja insolúvel do ponto de 
vista crítico-histórico. O importante é 
separar as perspectivas. Toda memória é 
manipulada. No que diz respeito ao 
Candomblé-Xangô, o processo de fabricar, 
formular, reformular, destruir e reconstruir 
a memória começa já na África e não 
apenas devido ao Padre Ba!Jdin e a seus 
êmulos europeus (Verger, 1982:8), mas 
também aos próprios africanos, tanto 
quando movidos pelo desejo de agradar ao 
pesquisador europeu31 como quando 
assim motivados por seus interesses 
étnicos e políticos.32 

Eu proporia, por conseguinte, uma 
distinção - tão simples, que acredito que já 
tenha sido proposta mu1tas vezes antes, 
embora não me conste exatamente por 
quem, nem onde - entre memória e crítica 
histórica. A primeira reflete 
necessariamente os interesses 
económicos, polít1cos e simbólicos de uma 
comunidade ou de pessoas enquanto 
membros de uma comunidade. Á memória 
assim entendida, é acidental -
provavelmente até prejudicial aos 
interesses que pretende promover -:- que 
seus conteúdos sejam corroborados .pela 
crítica histórica objetiva. Em qualquer 
hipótese, qualquer que seja a sua origem, 
a memória significa, do ponto de vista 
sócio-antropológico, um paradigma 
mitológico em competição com outros 
J)arad1gmas mitológicos. 

Como. porém, estou d1sposto a admitir a 

possibilidade de uma crítica objetiva (cujos 
resultados serão ou não incorporados aos 
mitos da memória), eu então sugiro que a 
pesquisa sobre as tradições 
afro-brasileiras incorpore - e já com o 
atraso de várias décadas _ 33 os métodos 
de crítica que, usando essas expressões 
no sentido mais amplo possível, são 
conhecidos como Formgeschichte e 
Redaktionsgeschichte , tão 
proveitosamente aplicados à análise das 
tradições "canonizadas" tanto no Novo 
Testamento quanto no Antigo. 

Bultman - o grande Rudolf Bultman - .num 
trabalho clássico e indispensável a 
quantos se interessam pelo estudo da 
formação de quaisquer tradições 
religiosas, define a Formgeschichte como 
baseada 

"na idéia de que a literatura na qual se 
exprime a vida de uma comunidade -
inclusive a comunidade cristã primitiva -
tem sua fonte nas manifestações e nas 
necessidades específicas da existência 
dessa comunidade ... Esse 'Sitz im 
Leben' ... é uma situação tfpica ou uma 
maneira de ser no contexto da vida da 
comunidade" (Bultman, 1973: 18-9).34 
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Gerhard von Rad aplica prindpios 
análogos à crítica do Pentateuco:35 

"A maior parte das antigas narrações era 
composta de etiologias, cuja finalidade era 
explicar tal particularidade tribal, local ou 
ritual. ( ... ) A existência dessas narrações 
fora do santuário era impensável, já que só 
podiam ser contadas e revividas no 
desenrolar do culto .... era delas que este 
vivia e elas que conferiam às festas seu 
conteúdo e suas formas. Pode-se imaginar 
a profunda mudança que ocorreu quando 



se começou a colecionar em conjuntos os 
materiais dos diferentes lugares de culto. a 
modificá-los em seu conteúdo pela 
introdução de idéias coordenadoras ou, em 
uma palavra, quando começou o processo 
de sua manipulação literária" (Von Rad, 
1968:13). 

A citação de Von Rad nos remete à 
citação inicial deste trabalho, à citação de 
Wach. e à problemática da eclesificação. E 
esta em muito contribui para dar aos 
estudos sobre o candomblé uma dimensão 
de universalidade maior do que poderia 
suspeitar grande parte dos pesquisadores 
e dos críticos. Porém, na perspectiva da 
eclesificação repita-se que não possui 
muito sentido o problema da autenticidade 
nem o da pureza. E isto pela simples e boa 
razão de que tudo que existe, existe 
autenticamente. 36 

Não compete, portanto, ao antropólogo ou 
ao sociólogo, enquanto antropólogo ou 
sociólogo, conferir certificados de 
ortodoxia, pureza ou autenticidade, como 
fizeram Édison Carneiro e Ruth Landes 
com seus muitos imitadores, vivos e 
falecidos. De fato, o pesquisador que 
assim procede estará, com toda 
probabilidade, não apenas tentando 
legitimar determinado centro em detrimento 
de outros centros; estará também, através 
da legitimação do centro, pretendendo 
legitimar seu próprio poder simbólico - ou 
seu poder de manipular símbolos - e sua 
preeminência sobre outros pesquisadores. 
Por outro lado, aludir, como faz Pierre 
Verger, ao "risco de contaminar as 
tradições transmitidas oralmente, ainda 
conservadas nos meios não-eruditos" 
(Verger, 1982:10), parece-me indicar forte 
dose de ingenuidade. Nenhuma memória, 

38 

nenhuma tradição habita num mundo 
platónico de essências puras. Toda 
memória é, por conseguinte, memória 
contaminada. O próprio Verger sabe 
perfeitamente que "as extravagâncias" não 
começaram com o Padre Baudin, Ellis e 
outros ·~compiladores e intelectuais 
diversos" (ibidem) , europeus e 
sul-americanos. Por mais longe que 
conseguíssemos remontar, já 
encontraríamos a "contaminação" como 
produto autenticamente africano, a serviço 
do interesse de famnias, clãs e etnias. 

A ligação - muitas vezes a simbiose entre 
pesquisadores e terreiros - constitui, em 
plena acepção durkheimiana, um fato 
social. E os fatos soc iais são coisas , com 
suas próprias leis, irredutíveis aos 
aspectos éticos e psicológicos de que 
pareçam estar revestidos.37 É jogar pedras 
à lua (e, diz o ditado, "quem com muitas 
pedras bole, uma lhe cai na cabeça') 
querer anular um fato social ·através do 
uso de conceitos como "probidade", 
"contaminação", "pureza" e análogos. Não 
se trata, na base, de problema 
ético-jurídico. As questões mais relevantes 
são de outra natureza. Oue interesses 
coletivos - económicos, políticos, 
simbólicos - fazem com que determinado 
terreiro ou determinado grupo de terreiros 
afins busque legitimar-se ou eclesificar-se 
pela adoção de um logos, de um discurso 
sistematizador derivado de teorias 
elaboradas pela antropologia ou pela 
filosofia de raízes européias? Ou, de 
maneira mais ampla ainda, que forças ou 
que circunstâncias económicas, societais, 
políticas ou culturai s, no contexto da 
sociedade global brasileira,36 determinam 
ou condicionam a eclesiogênese dos 
' ultos de origem africana? 



Notas 

1 A expressão candomblé-xangõ conota não 
apenas o candomblé da Ba!Jia, transplantado 
para diversos outros pontos do Brasil, como 
também o xangõ da área que se estende de 
Sergipe ao Rio Grande do Norte. Na maior parte 
dos casos, a express5o também conota o tambor 
de Mina do Maran!Jão. 

2No caso, a Católica. Sabe-se que, para grande 
despeito de alguns antropólogos-teólogos, até 
hoje as mais conhecidas ialorixás de Salvador 
declaram-se filhas muito submissas da Igreja de 
Roma. 

3 A existência - mesmo sem contar com as que 
resultaram da Reforma - de várias igrejas cnstãs, 
com suas d1versas tradições teológicas (romana. 
greco-ortodoxa, monofisita, nestoriana): a d1visão 
do Islã nas correntes sumta e xiita; o movimento 
carafta no Judafsmo (a reJeição das tradiçóes em 
nome da Tradição) e fenômenos análogos noutras 
religiões, indicam que a estandardização teológica 
pertence sobretudo à categoria dos tipos ideais. 

4 É o que, no I Concf1io do Vaticano, veio a 
exprimir-se na definição da jurisdição "ordinária e 
imediata " do Sumo Pontífice sobre a Igreja 
Universal. 

5Mas sem nenhuma promessa de assistência 
sobrenatural permanente. como a que Roma 
reivindica. 

6A idéia de uma d1áspora afncana, sobretudo 
ioruba, em continuidade com a religião e a cultura 
da África Ocidental (e às vezes até preservando 
alguns elementos obliterados na mãe-pátria pela 
dominação colonial) encontra-se, mais do que 
implícita , em Roge r Bast1de ( 1978), Jean Ziegler 
(1972) e, eminentemente, Juana Elbein dos 
Santos (1976) . Ora, o conceito de diáspora Implica 
o conceflo de retorno, de um "s1omsmo", pelo 
menos no plano místico. O "s1onismo", que é a 
confirmação por excelência das teses de 
Halbwac!Js sobre a memória coletiva, implica não 
apenas o triunfo de uma memória sobre outras 
memórias, mas a criação de toda uma sociedade a 
partir da memóna e da tradição. 

7 
P81 Adão, entre outros. tflulos à fama, lena o de ter 

sido amigo pessoal de Gilberto Freyre, e do 
Gilberto Freyre da melhor safra. que fo1 o da 
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década de 30. 

B Alguns puristas, às denominações Casa de Mina 
e Casa de Nagô, prefeririam as de Casa de 
Mina-Jeje e Casa de Mina-Nagô. 

BaAté onde estou informado, a denominaç5o 
F ânti-AsMnti, que certamente não é tradicional no 
Brasil, seria um produto relativamente recente da 
antropologia social britânica. 

9 José Ribeiro não é daqueles que, por qu~s(tio p~ 
princípio, desprezam as contribuições dà catimbó 
e do candomblé de caboclo para a religiosidade 
dos terreiros. 

10 José Ribeiro é natural do recifense bairro da 
Torre, tendo se passado ao Rio de Janeiro, ao que 
tudo indica, em princípios da década de 50. 

1 'Compare-se Renê Ribeiro (1952:87-94) com 
José Ribeiro { 1963?:23-7). De origem mais 
di reta mente oral têm aparência de ser as 
indicações, também sobre o jogo dos búzios, 
proporcionadas por outro ilustre babalorixá 
pernambucano emigrado para o Centro-Sul, José 
Paiva de Oliveira, em seu livro O ritual na 
Um banda e no Candomblé {Oliveira, 1975?). 

12Eu aqui me baseio sobretudo nas indicações 
esparsas de Viva /do da Costa Lima em A famma 
de santo nos candomblés Jeje-Nagô da Bahla 
(Lima, 1971). 

12aLouvo-me, como já assinalei, no artigo de 
Verger sobre a mãe do Rei Ghezo (Verger, 1952). 

13 "Quando a paisagem social começou a se 
alterar, entre nós, no sentido das casas grandes se 
urbanizarem em sobrados mais requintadamente 
europeus, com as senzalas reduzidas quase a 
quartos de criado, as moças namorando das 
janelas para a rua, as aldeias de mucambos, os 
"quadros ", os cortiços crescendo ao lado dos 
sobrados, mas quase sem se comunicarem com 
eles, os xangôs se diferenciando mais da 
religião católica do que nos engenhos e nas 
fazendas, aquela acomodação quebrou-se e 
novas relações de subordinação, novas distâncias 
sociais, começaram a desenvolver-se entre o rico e 
o pobre, entre o branco e a gente de cor, entre a 
casa grande e a casa pequena " (Freyre, 1981: xii). 



140s trabalhos de Lu,z R. Molt, sobretudo o 
recentíssimo "Raízes Setecentistas do Sincretismo 
Afro-Brasileiro" (Mott, 1986), demonstram a 
existência de práticas afins às do 
Candomblé-Xangó em data bastante anterior à 
estimada por mim para o surgimento dos terreiros 
como grupos permanentes. E justamente na 
permanência se encontra a nota típica dos 
terreiros que aparecem na primeira metade do 
século XIX. Antes daí não se registram candomblés 
plenamente institucionalizados, devido ou à maior 
interpenetração de etnias, culturas e classes 
sociais (como queria Gilberto Freyre), ou 
simplesmente por causa da repressão inquisitorial 
(e, em geral, eclesiástica), que não se abate até o 
período do Marquês de Pombal, na segunda 
metade do século XVIII. Dessa repressão que, em 
relação a práticas depois chamadas de fetichistas, 
parece nunca ter sido de extrema severidade, o 
artigo mencionado de L uiz R. Molt constitui ótima 
descrição. 

I S Os candomblés do modelo "Goméia " têm como 
principal foco de difusão a periferia do Rio de 
Janeiro, sobretudo alguns municfpios da Baixada 
Fluminense, como Duque de Caxias, Nova lguaçu 
e Nitópolis. Esses candomblés (nem todos 
necessariamente filiados à própria Goméia de 
João da Goméia, localizada em Nova lguaçu) não 
deixam de considerar-se tão ou mais autênticos do 
que qualquer outro. Como expressão intelectual do 
movimento da Goméia, poderfamos mencionar o 
excelente trabalho de Giséle Binon-Cossard, 
Contrlbutlon à I'Étude des Candomblés au 
Brésll: Le Candomblé Angola - sem dúvida uma 
das melhores descrições de um Candomblé que já 
tive ocasião de ler -, de onde extraio a seguinte 
passagem: "Não há nada de realmente puro na 
esfera do Candomblé do .Brasil. Ou e casa pode 
dizer que transplantou inteiramente a África? 
Quantas nações cruzaram' o mar? Onde estão os 
Geledês? Onde estão as nozes sagradas e os 
babalaós?" (Binon-Cossard, 1970:285). 

158 "Desde menino, Joãozinho da Goméia foi 
muito religioso. Freqüentava sempre a Igreja e era 
amigo de padres e freiras. Devoto de Nossa 
Senhora Aparecida, nunca deixou de comparecer 
às cerimónias católicas, mas jamais permitia que 
se misturassem o candomblé com a ret1gião, 
mesmo aquela que ele praticava . ... Mesmo 
dedicando a maior parte de sua vida ao 
candomblé, jamais abandonou sua reflg1ão. ( . .) 
Candomblecista e católico convicto. Joãozinho da 
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Goméia fnsa va sempre que o candomblé não 
impõe uma mora l, como as demais relig1ões, e não 
se preocupava com o que lhe sucederia após a 
morte " (Siqueira , 1971:9 1-2). 

16René Ribeiro tem todo um artigo sobre '"As 
Estruturas de Apoio e as Reações do Negro ao 
Cristianismo na América Portuguesa ·· (Ribeiro, 
1957), alguns de cujos conceitos básicos 
também se encontram no livro Religião e relações 
raciais (Ribeiro, 1956) . Roger Bastide, em estrita 
dependência de Ribeiro, retoma o tema em As 
religiões africanas no Brasil (Bastide, 197 1). 
Veja-se também Devoção e escravidão. de Julita 
Scarano (1978) . 

17 Sem que se prejulgue, no caso da hierarquia da 
Umbanda, se se tra ta de um sacerdócio ou de um 
corpo ministerial. 

18Não me consta que já se tenha feito no Brasil um 
trabalho de levantamento, classificação e anál1se 
critica (utilizando inclusive métodos afins aos da 
Formgeschlchte) da vasta litera tura popular 
sobre Candomblé e Umbanda. 

19Publicado originariamente numa rev•sta bastante 
obscura - o que não o 1mpediu de chegar às mãos 
de alguns cognoscenti - . eu tornei a apresentar 
este trabalho no Encontro Anual da ANPOCS de 
1984. A professora Beatnz Góis Dantas não me 
cita nem me menciona em seu artigo de 1982, 
"Repensando a Pureza Nagõ ", publicado em 
Religião e Sociedade (Dantas, 1982), como 
(ampouco cita ou menciona. neste contqxto. o 
artigo de Viva/do da Costa Lima sobre o conceito 
de nação (Lima, 197 1). Segundo a professora 
Dantas, "[a] legitimação peta África se torna 
possfvel na medida em que existe na soc1edade 
mais ampla um espaço em que o afncano é 
valorizado, espaço este que é garant1do. ao menos 
no Nordeste, por toda uma produção mtelectual. 
[. ] englobando não só os seguidores da chamada 
escola de Nina Rodngues, como Artlwr Ramos e 
Éd1son Carneiro, mas também muitos outros, como 
Gilberto Freyre e Roger Bastide ··(Dan tas. 
1982: 16). Em seu célebre artigo, Dantas expressa 
1déias bastante semelhantes às minhas. mas o fa1 
apenas sete anos depOis da publicação de meu 
art1go "Bande~ra de A lairá. A Festa de São 
Joáo-Xangõ e os Problemas do Smcret1smo 
Afro-Brasileiro" (Moita, 1975) seis depo1s de outro 
artigo meu, sobre 'Carneiro, Ruth L andes e os 
Candomblés Bantus" (Moita, 1976) e quatro depo1s 



de ainda outro artigo, "De Nina Rodrigues a Gilberto 
f- reyre: t:studos Afro-Brasileiros 1896-1934" 
(Motta , 1978), em que falo do memorialismo de 
Arthur Ramos. Eu retomaria o problema da 
memória e de sua "canonizaçáo" (com, em germe, 
as idéias que desenvolvo no aluai artigo) numa de 
minhas comunicações ao Congresso 
Afro-Brasileiro de 1982, realizado no Recife sob 
minha coordenação (Moita, 1985). Mas náo será 
que a própria memória da Antropologia, pelo 
menos a que prevalece durante certo perfodo, 
faz-se também a partir de certos "santuários" e de 
um certo "sacerdócio", sendo assim, ao menos 
inconscientemente, a self-servlng memory? 

200u a agravante .. 

21 Ramos, 1931, 1933, 1943 etc. são exemplos de 
obras de Arthur Ramos dedicadas à divulgação da 
psicanálise. 

22Porém, Odudua ressuscitou de seu túmulo no 
inconscie.nte coletivo do negro brasileiro graças 
precisamente a trabalhos como o de Arthur Ramos 
(1940) 

22aJá em meu artigo de 1978, obviamente anterior 
a Verger (1982) , eu discuto a legitimidade da 
metodologia e das conclusões de Arthur Ramos. 

23Para a discussão ex professo da "nagofilia" e 
do rac1smo antibanto de Carneiro e Landes. 
veja-se o artigo Motta. 1976. 

2 4Pouco importa que a palavra "memória " e seus 
derivados raramente apareçam nos escritos de 
Carneiro. 

250 contexto do art1go de Landes indica que os 
homens pertencenam aos "terreiros banto " ou aos 
"candomblés de caboclo", enquanto as máes 
chefiariam os " terreiros nagó" tradicionais. 

26 O novo e respeitado status dos homoss~xuais 
passivos seria o de pai-de-santo em terreiros sem 
tradiçáo. Para os outros terreiros, honnl solt qui 
mal y pense. 

27Embora eu esteja certo de que este é o 
pensamento de Durkheim, o vocabulário é 
cArta mente meu. 

28 " Esse est percipl" . ser é ser percebiclo. dizia 
Berkeley 
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29Logo, a confusão que Bastide estabeleceu entre 
memória e autenticidade não pode ser atribufda 
simplesmente à influência de Halbwachs. 

30Entretanto, é plenamente de interesse 
antropológico a saborosa questão em torno da 
"pureza nagó". 

31 "A pessoa entrevistada pega rapidamente o 
sentido e o pensamento do pesquisador e, cheia 
de boa vontade, dá as respostas que casam com a 
hipótese da pesquisa desejada" (Verger, 1982:8). 

32 "O culto dos orixás está ligado à noçáo de 
famflia, à famflia entendida como originária de uma 
cidade bem determinada. Resultam da(, de acordo 
com as diversas regióes, variações locais onde os 
orixás que ocupam uma posição dominante em 
certos lugares sáo inteiramente desconhecidos em 
outros. O culto de Xangó, que ocupa o primeiro 
lugar em Oyó, é oficialmente inexistente em /fé, 
onde um deus local, Oramfé, é ligado ao trovão em 
seu lugar. Oxum, cujo culto está muito em 
evidência na naçáo ljexá, é ausente na nação 
Egbá etc." (1982:9). Este trecho de Verger -
cujas declaraçóes de que "eu náo pretendia com 
essas histórias provar quaisquer teorias 
preestabelecidas" (lbldem:8) me parecem 
representar mais uma figura de estilo do que 
qualquer outra coisa (é preciso ter um sólido lastro 
teórico para que se consiga, de maneira estável e 
coerente, náo pretender provar teorias 
preestabelecidas) - aproxima-se de passagens de 
Durkheim como aquela :em que se refere à 
"indecisáo que possibilitou os sincretismos e os 
desdobramentos nos quais os deuses se 
fragmentaram, desmembraram, confundiram-se de 
todas as maneiras" (Durkheim, 1925:287). 

33Creio, entretanto, que o grande IIVfo de Verger, 
Notes sur le Culte des Orlsa et des Vodun 
(Verger, 1957), já adota traços essenciais dessa 
metodologia. 

34 Um comentador mais recente interpreta nos 
seguintes termos os princfpios básicos da 
Formgeschlchte: "Descobrir a situaçáo de vida 
da comunidade, o 'Sitz im Leben' de onde safram 
as narrações e as palavras conservadas em 
nossos Evangelhos. Além das formas e dos 
gêneros, ou antes, através deles, a 
Formgeschlchte tem portanto a esperança de 
reencontrar as preocupaçóes e as tendências da 
comunidade" (Potterie, 1967:8). 



35 Eu próprio, em meu artigo de 1985. Já havta me 
referido a Von Rad e ao problema do 
remanejamento de tradições e de genealogtas 

36 Ao dizer que tudo que existe, existe 
autenticamente, inspiro-me na sentença atribuída a 
Guilherme Ockham, " nil existi! praeter 
slngulare" 

3l Como diria Ourkheim, "É um postulado 
essencial da sociologia que nenhuma instituição 
humana pode repousar sobre o erro e sobre a 
mentira . Se assim fosse, não poderia durar. (. . .) 
Não há portanto religiões que sejam falsas. Todas 
são verdadeiras a seu modo; todas respondem a 
condições determinadas da existência humana ·· 
(Ourkheim, 1925: 3). 

380 paradigma que aqui proponho possw 
algumas afinidades com o adotado, entre outros. 
por Lapassade & Luz (1972) em O segredo da 
macumba; Renato Ortiz {1978) em A morte 
branca do feiticeiro negro; pelo próprio Roger 
Bastide em certas passagens de As religiões 
africanas no Brasil (Bastide, 1971:419-72); e, 
sobretudo, com o de Diana Brown ( 1986) em 
Umbanda: Class and Politics ln Brazil. 
Entretanto, parece-me que nenhum desses autores 
(nem, ao que me conste, quaisquer outros) pensou 
no problema em termos de "eclesificação ", nem 
atinou com a possível relevãncia do fenómeno no 
contexto geral da história e da tipologia das 
religiões. 
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Bruxaria, oráculos, magia e feitiçaria 

no Tambor de Mina do Maranhão 
SERGIO FIGUEIREDO FERRETTI 
Pós-graduação em Antropologia da USP 

Entre os grandes expoentes da 
antropologia social inglesa, 
Evans-Pritchard está interessado em 
compreender o fenômeno religioso, 
relacionando-o com questões de poder e 
conflito e com a lógica interna da cultura da 
sociedade em estudo. Segundo Pritchard, 
para os Azande, a bruxaria é algo ffsico, 
hereditário, inato. Oráculos e magia são 
modos de enfrentar a. bruxaria. Os Azande 
distinguem a magia para combater a 
bruxaria, que é socialmente aprovada, da 
magia maligna e anti-social, usada na 
feitiçaria (1978:227-8). Para os Azande, a 
diferença entre um feiticeiro e um bruxo é 
que o feiticeiro usa as técnicas da m'agia e 
assenta o seu poder nas drogas, enquanto 
o bruxo age sem ritos e encantações, 
usando poderes hereditários. Bruxos e 
feiticeiros são inimigos .da humanidade e 
são combatidos pela l::loa magia. Tanto a 
magia boa quanto a ruim são feitas em 
segredo, com o mfnimo de publicidade. Um 
Azande jamais dirá que é feiticeiro; eles 
não gostam nem de discutir o assunto. 
Consultam amplamente adivinhos e 
oráculos de vários tipos. "Os Azande 
falam dos sonhos como se fossem 
oráculos, pois estes revelam coisas 
ocultas" (1978:225). Muitas drogas e 
venenos são também conhecidos e 
utilizados. Segundo Ev.ans-Pritchard, a 
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crença em bruxarias desempenha papel 
fundamental nas atividades diárias, 
atingindo todos os elementos da cultura 
zande. Tais crenças fornecem uma 
filosofia capaz de explicar as relações 
entre os homens e o infortúnio e um 
sistema de valores que regula a conduta 
humana, constituindo-se numa linguagem 
para enfrentar problemas e conflitos. 

De modo geral, podemos considerar que 
existem crenças semelhantes nas 
religiões afro-brasileiras, podendo ser 
também interpretadas como um código, 
uma linguagem ou uma forma de se lidar 
com o infortúnio. Geralmente, quem 
procura como cliente as religiões 
afro-brasileiras vai em busca do 
tratamento para algum tipo de infortúnio ou 
aflição - uma doença, um problema no 
trabalho ou nas relações sociais, 
procurando soluções para si ou para seus 
familiares. O lfder do grupo passa a ganhar 
fama e clientes, em função da eficiência 
dos resultados de seu trabalho. Assim, 
sofrimentos ou aflições são considerados 
como fruto de uma agressão ou de 
conflitos originados particularmente na 
esfera do sobrenatural. 

Na Umbanda, sofrimentos, aflições e 
demandas são vistos principalmente como 



conseqüência de conflitos dos homens 
entre si, que recorrem a atividades 
mágicas. No espiritismo kardecista, 
costumam ser encarados como 
perturbações ou "obsessões" provocadas 
por espíritos perturbadores de pessoas 
falecidas ou por dívidas de vidas ou 
"encarnações" anteriores. No Candomblé 
e nas religiões mais próximas das 
tradições de origens africanas, como o 
tambor de Mina, sofrimentos e aflições 
costumam ser encarados principalmente 
como decorrência do não atendimento a 
um chamado ou vocação dos orixás ou 
voduns. Mas na prática, tais explicações 
muitas vezes estão inter-relacionadas, e o 
líder religioso consultado utilizará uma ou 
outra, de acordo com o sistema de 
crenças.predominante ou com o que for 
considerado mais adequado a cada caso. 

Nesta perspectiva, considera-se que um 
inimigo deseja o mal ou tem inveja e 
manda preparar um feitiço, que deverá ser 
desmanchado para que o problema seja 
resolvido. Quase todas as pessoas 
facilmente contraem inimigos, mesmo sem 
o querer ou saber. Essa agressão 
sobrenatural às vezes se apresenta 
materializada, por exemplo, na cura ou 
pajelança de origem amerfndia, num 
peaueno objeto (espinho, pêlo etc.) que 
teria sido magicamente introduzido pelo 
inimigo e que o pajé retira durante a 
dramatização da cura, com a 
expectoração pública do objeto que 
simboliza o mal. Essa dramatização visa a 
canalizar forças interiores da pessoa que 
sofre e costuma ser eficiente, sobretudo 
porque grande número de tais agressões e 
sofrimentos é de fundo psicológico. A 
cura canaliza energias a lavor do indivíduo 
(Lévi-Strauss, 1975:198-237), além de usar 
infusões, banhos, chás, massagens e 

outros medicamentos que também aluam. 

Casos semelhantes costumam constituir 
grande parte das fontes de renda dos pais 
e mães-de-santo das chamadas religiões 
afro-brasileiras e amerfndias. Para os 
não-membros, trata-se de manifestação de 
crendices ou superstições populares, ou, 
na melhor das hipóteses, um último 
expediente a que se recorre quando se 
sofre utna aflição que não encontra 
soluções em outras instâncias socialmente 
mais aprovadas. Como em nossa 
'sociedade a assistência e a medicina 
social são pouco eficientes, a procura de 
soluções mágicas para inúmeros 
problemas é muito difundida. 
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Essas agressões simbólicas costumam 
receber tratamento variado, conforme o 
tipo de religião. No Candomblé, 
costuma-se pedir uma oferenda, em geral 
uma comida especial; no tambor de Mina, 
é comum pedir uma vela (uma luz) ou 
preparar um banho, que na Umbanda é 
chamado de "banho de descarrego"; no 
espiritismo o tratamento costuma ser 
ministrado sob a forma de "passes"; na 
pajelança, a cura é dramatizada 
publicamente. Os tratamentos de um 
sistema muitas vezes também são 
adotados por outro. Todos costumam ser 
acompanhados de preces e orações e 
medicamentos populares, acarretando 
geralmente o ingresso na clientela regular 

do grupo. O cliente ou um parente seu 
recebe o chamado de um guia ou entidade 
sobrenatural e deverá "desenvolver" sua 
mediunidade, o que implica ampliar seu 
envolvimento. Com isso, os sofrimentos e 
aflições transformam-se em meios de 
socialização e de ampliação desses tipos 
de religiões que não enfatizam o 
apostolado ou a propaganda missionária. A 



maioria dos membros costuma afirmar 
que ingressou por obrigação. Além disso, 
os rituais, especialmente no Candomblé e 
no tambor de Mina ou na pajelança, 
costumam ser bonitos e apreciados, 
constituindo-se numa espécie de 
espetâculo de arte ou teatro, uma forma de 
lazer religioso apreciado e cujo apelo 
estético atende ao gosto diversificado da 
clientela. 

No tambor de Mina no Maranhão, tudo isso 
também ocorre. Fala-se que a morte de 
T ancredo Neves foi resultado de feitiço 
forte que os partidários de Sarney 
encomendaram em tambores de Mina das 
matas do Maranhão. Muitos polfticos 
costumam recorrer a pais-de-santo e 
feiticeiros famosos, pedindo votos e 
proteção. Em agosto de 1986, na época 
das festas grandes de um famoso terreiro 
do interior, a festa de cada dia era 
patrocinada por um polftico influente na 
região, candidato a Deputado Federal ou 
Estadual, que comparecia, acompanhado 
de outros polfticos locais. Alguns polfticos 
costumam ~e apresentar como 
representantes da Mina ou da Umbanda. 
Em 1951, um candidato da oposição, que 
conseguiu se eleger Governador do 
Estado, Saturnino Belo, faleceu nas 
vésperas da posse, tendo então assumido 
o segundo colocado, Eugênio de Barros, 
candidato da situação, o que provocou 
greves e conflitos em São Lufs. Até hoje, 
afirma-se que a morte do candidato eleito 
da oposição foi resultado de feitiço, e que 
um pai e uma mãe-de-santo famosos na 
época, partidários do candidato que 
assumiu, tiveram de se mudar de São Lufs 
para o Rio de Janeiro, protegidos pela 
facção que saiu vitoriosa. 

Afirma-se que, no passado, eram muito 
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comuns casos de pessoas importantes na 
sociedade que eram vftimas de feitiçaria, 
por terem perseguido ou desrespeitado os 
terreiros. !:: costume dizer que não se deve 
desrespeitar um pai-de-santo, pois ele tem 
o poder "de botar um sapo vivo na barriga 
das pessoas". Conta-se que, muitas 
vezes, a polfcia passava a noite inteira 
rondando um bairro à procura de um 
tambor que tocava sem autorização para 
fechá-lo, mas que não conseguia chegar lã 
ou que só chegava depois de o toque 
terminar. Como em toda parte no Brasil, 
devido a conseqüências dos maus tratos 
dos senhores nos tempos da escravidão, 
os negros costumavam ser temidos como 
hábeis feiticeiros e manipuladores de 
ervas e venenos. 

No tambor de Mina considera-se que o mal 
é personificado por Exu, chamado de 
Legba ou Elegbara, que é identificado com 
o demónio da Igreja Católica. Ele é . 
conhecido e considerado poderoso, 
devendo ser evitado para não perturbar. 
Nos grupos mais tradicionais, 
especialmente na Casa das Minas, 
costuma-se oferecer a ele um cântico 
antes do infciÓ e no fim das cerimônias, 
como uma espécie de exconjuro para que 
ele não venha atrapalhar. Evita-se mesmo 
pronunciar seu nome, como ocorre em 
outras religiões afro-brasileiras. Os 
cânticos para Legba costumam ser 
cantados com a boca quase fechada, ou 
com a voz anasalada ou com palavras 
propositalmente deturpadas, para não 
serem bem compreendidas pelos que 
ouvem. Em certos momentos, costuma-se 
oferecer água para ele na porta da rua, 
antes e depois de acontecimentos 
importantes. No tambor de Mina não se 
usa, como no Candomblé, oferecer comida 
e fazer o despacho ou "padé" de Exu. 



Assim, a liturgia do tambor de Mina é 
diferente da do Candomblé, e essas 
diferenças não constituem um erro ou 
ignorância do ritual, como querem 
observadores apressados. 

No Candomblé, EXu é considerado um 
mensageiro ou intermediário, que deve ser 
agradado e que abre os caminhos para a 
vinda dos orixás. Na Casa das Minas, o 
papel de mensageiro e intermediário, que 
abre os caminhos para os voduns mais 
velhos, é função dos "toquens" ou voduns . 
meninos, que chegam na frente, como 
Averequete ou Abé ou ainda Doçupé, Toçá 
e Tocé, Jotim e outros, conforme as 
respectivas famOias a que os voduns 
pertencem. Nos tambores de Mina da 
mata, que tocam para caboclos, 
Averequete é o vodum que dá passagem 
aos outros. Canta-se para Averequete 
após os cânticos para Exu ou Legba, 
quando estes existem, e, a seguir, 
canta-se para os caboclos que chegam. 

Embora os participantes do tambor de 
Mina se digam monoteístas e em sua 
maioria sejam católicos, o problema 
metafísico do bem e do mal é visto de 
forma diferente nas religiões de origens 
africanas e nas religiões cristãs. O 
cristianismo separa dualisticamente Deus 
e o bem do demônio e do mal. Nas 
religiões de origens africanas, em geral 
não há esta separação, pois o bem e o mal 
estão inter-relacionados. O que é 
considerado bem para um, pode vir a ser 
um mal para outro. Mesmo os grupos que 
consideram Exu ou Legba como o 
demônio e a personificação do mal, nem 
sempre separam rig idamente estas duas 
categorias. Reconhecem que os voduns e 
orixás que fazem o bem podem também, 
às vezes, fazer o mal e provocar doenças, 
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principalmente nos faltosos. Certas 
doenças, como a loucura, a paralisia, a 
cegueira e outras, são interpretadas como 
castigo dos voduns pelo não-cumprimento 
de obrigações ou tabus numerosos e 
também como forma de vocação ou 
chamado para que se assuma a função de 
filha-de-santo ou de esposa do vodum, ou 
"vodunsi'~ como são chamadas. 

Ainda sobre a evitáção de Legba na Casa 
das Minas, como vimos em trabalho 
anterior (Ferretti, 1985: 122), afirma-se que 
Zomadonu, o chefe da casa, não quer 
Legba lá, pois ele representa a guerra e a 
confusão, e fez com que as fundadoras 
viessem da África como escravas. Como 
informa Câmara Cascudo a respeito de 
Legba (Cascudo, 1962:421), o rei Adonza 
do Abomey, que vendeu membros da 
famOia real como escravos, entre os quais 
estariam as fundadoras da Casa das 
Minas do Maranhão, era devoto de Legba, 
conforme declara em corresponçfência que 
remeteu ao Príncipe Regente D. João de 
Portugal. Assim, Legba ou Exu representa, 
no tambor de Mina, o lado mágico do mal, 
que costuma ser formalmente reprimido. 

Os membros dos grupos mais tradicionais 
dizem que o tambor de Mina, como o 
Candomblé, é uma religião, e que não 
trabalha para o mal, fazendo feitiços e 
magias, embora digam também que 
conhecem e que sabem enfrentá-los. 
Dizem que uma mãe-de-santo tem que 
saber abrir e fechar corretamente um ritual 
para que tudo dê certo, e para que o mal 
não interfira e provoque problemas. 

Muitas pessoas procuram tratamento nas 
casas de tambor de Mina para doenças de 
vários tipos. Alguns dizem que certas 
pessoas ficaram doentes porque foram 



"estragadas" por terem recebido 
tratamento não adequado de pais-de-santo 
inescrupulosos ou incompetentes, ou 
então que estão sendo castigadas por 
faltas suas ou de seus antepassados para 
os voduns ou orixãs. Assim como outras 
formas de religiões de origens africanas, o 
tambor de Mina costuma ser encarado 
como uma obrigação diffcil e penosa. 
Muitos dizem que vão a um terreiro de 
Mina por se sentirem obrigados, mais do 
que por gosto próprio. De modo geral, as 
dançantes dizem que não querem que 
seus filhos sigam a religião, mas 
reconhecem resignadamente que alguns 
têm essa sina, que não pode ser evitada. 
Muitos mandam fazer trabalhos para 
libertar os filhos da influência dos voduns. 
Hã também casos de doenças que são 
interpretadas como agressões de espfritos 
ou de outras pessoas, por causa de inveja, 
disputa de liderança, ciúmes etc., como 
veremos adiante. 

Nos grupos mais tradicionais, são comuns 
acusações do não cumprimento da 
ortodoxia, ou de tentativas de 
umbandização e de comercialização de 
coisas da religião, para ganhar dinheiro. 
Atualmente, diferente do que se dizia e do 
que se fazia em relação ao passado, o 
acusado não é expulso do grupo, por 
receio de que venha a ,manipular poderes 
do mal contra os demais. Afirma-se que os 
que trabalham para o bem têm que 
conhecer o mal, para poder evitã-lo, 
reconhecendo que podem também fazer o 
mal para se defender (a magia boa). É 
comum a manipulação de plantas 
diversas, com efeitos variados, utilizadas 
sobretudo em banhos e em "remédios". 
São também utilizadas fórmulas mãgicas 
de esconjuro, consideradas infalfveis e 
perigosas. O conhecimento de plantas 
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usadas como remédio, chãs, banhos, 
defumações etc. é um segredo sobre o 
qual não se fala. Hã grande discrição 
sobre o uso de drogas e sobre rituais 
diversos, que na sua maioria são privados 
e dos quais participam apenas alguns 
poucos iniciados. Todo terreiro costuma 
possuir muitas ãrvores e plantas 
sagradas, que não devem ser tocadas por 
qualquer pessoa. 

Como entre os Azande (Evans-Pritchard, 
1978:287-292), no tambor de Mina os 
sonhos têm funções oraculares, 
prognosticando infortúnio, castigo, 
aviso, morte etc. Os mortos costumam se 
comunicar com os vivos através de 
sonhos ou de visões, cuja interpretação 
costuma ser realizada pelos mais velhos e 
experientes. Vamos relatar um caso de 
acusações de feitiçaria ocorrido num grupo 
de tambor de Mina tradicional de São Lurs. 
Deixamos de indicar nomes e lugares por 
se tratar de pessoas bastante conhecidas 
no meio. 

D.A. é antiga filha-de-santo de grupo, filha, 
neta e sobrinha de pessoas que ocuparam 
cargos importantes, possuindo, por sua 
vez, filhas, netos e bisneta no grupo. Antes 
de se aposentar, trabalhava em fábrica de 
tecidos, e há muitos anos sofreu um 
acidente no trabalho, que lhe deixou até 
hoje um ferimento num dos pés. Por essa 
época, há mais de 25 anos, foi 
reorganizada uma fe sta importante, e o 
nome dela foi indicado pela chefe da casa 
para ser impresso no convite como 
organizadora da festa, o que ocorre até 
hoje. Seu nome foi escolhido por ser 
membro antigo e ligado a pessoas do 
tempo das fundadoras. 

D.D. também é filha e neta de pessoas 



antigas e importantes no grupo, porém é 
mais nova do que D.A., e exercia função 
de auxiliar ou de "equede". Segundo D.A., 
D.D. teria ficado com ciúmes por não ter 
sido inclufda entre os organizadores da 
festa. Aos poucos, D.D. passou a 
freqüentar menos o grupo, deixou de 
assumir suas funções, e hoje só freqüenta 
o local para visitar pessoa amiga que há 
muitos anos reside lá. Esta pessoa que 
D.D. visita não é bem quista pela maioria 
do grupo, não sendo considerada como 
membro da comunidade. 

D.A. conta que sofreu o acidente naquela 
época. Depois da festa, estáva no terreiro 
quando chegou um curador, S.R., que 
conhecia bem diversas pessoas de lá e 
até sabia cantar alguns cânticos. S.R. 
pediu fumo e bebida a D.A. e disse que 
conhecia uma filha sua. Depois se 
ajoelhou e lhe pediu desculpas, dizendo 
que quem havia encomendado um trabalho 
contra ela foi D.D. e quem executou foi 
outro em sua cabeça. Disse que D.D. 
havia feito isso por não ter tido seu nome 
no convite entre os organizadores da 
festa. S.R. disse que fez o trabalho para 
ela morrer. D.D. também teria rogado 
praga para D.A. ficar leprosa. D.A. foi se 
consultar no INPS, passou mal, foi 
internada por algum tempo. No hospital, 
grande parte de sua pele largou. Lembra 
que a pele descascava como um cará e 
parecia casca de batata-roxa no chão. 
Com o tempo, D.A. se conformou, e disse 
que entregou tudo ao Divino Espfrito 
Santo. 

Alguns anos depois, o pai de D.D., que 
tsmbém era importante no grupo, faleceu. 
Outra pessoa do grupo, D.R., nos disse 
que D.D. acusou D.A. de ter feito trabalho 
para que seu pai morresse. Hoje, D.D. não 
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freqüenta o grupo, e, segundo D.R., 
quando vai visitar sua velha amiga roga 
pragas para D.A. D.R. lembra que D.D. foi 
criada lá e era muito querida. 
Mostraram-lhe coisas importantes e 
secretas, não acessfveis a outras 
pessoas. Seu pai tinha conhecimento de 
diversos segredos do grupo. Segundo 
D.R., D.D. teria levado objetos 
importantes, inclusive assentamentos 

sagrados que o pai lhe teria ensinado a 
cuidar. D.R. disse que D.D. em sua casa 
faz trabalhos particulares com os objetos 
sagrados que teria levado. 

D.A. continua doente. O ferimento no pé 
dificulta-lhe o andar mas não impede de 
dançar quando entra em transe, embora no 
dia seguinte sinta dores e o ferimento fique 
aberto por muitos dias. Uma de suas filhas 
tem um ferimento no pé semelhante ao 
seu, provocado por picada de inseto e que 
não sara há sete anos. Hoje, D.A. é 
pessoa de grande importância no grupo, e 
D.D. é uma espécie de não-membro 
contestador. 

D.A. costuma ter sonhos e visões 
oraculares que narra com detalhes. Há 
muitos anos, antes de seu pai morrer, viu 
seu vodum chamando por ela. 
Recentemente, ela nos narrou um sonho 
que a deixou vivamente impressionada. 
Contou que há poucos dias acordou 
dizendo que iam morrer duas pessoas do 
grupo de culto. Sonhou que S.R., um 
tocador antigo, falecido, veio lhe entregar 
duas redes dele. Ela lhe disse que as 
largasse ali no chão. Depois apareceu 
D.Z., antiga mãe-de-santo também 
falecida, carregando uma garrafa de 
bebida, como as que se seguram em certos 
momentos do ritual fúnebre no tambor de 
Mina. Depois D.Z. sumiu atrás de uma das 



pedras. D.A. conheceu que iriam morrer 
duas pessoas no grupo e acordou dizendo 
isso. De fato, naquela semana faleceram 
duas pessoas, embora não muito atuantes, 
ligadas à casa. 

Os sonhos oraculares constituem um dos 
processos mais comuns de previsão do 
futuro no tambor de Mina, e algumas 
pessoas idosas costumam com freqüência 
ter sonhos dessa natureza. Outro 
processo também comum de adivinhação 
utilizado é o da interpretação de 
mensagens, tendo a chama de uma vela 
acesa no santuário. O jogo de búzios, 
comum no Candomblé, quase não é 
utilizado na mina do Maranhão. 

Verificamos que as demandas e 
acusações de feitiçaria constituem 
também uma linguagem comum mesmo 
nos grupos mais tradicionais de tambor de 
Mina, embora algumas pessoas talvez 
sejam mais propensas do que outras a 
aceitá-las, como alguém nos disse. Tais 
acusações incluem-se no contexto do 
universo cultural dos grupos de culto, 
sendo aceitas como explicações válidas e 
mesmo incontestáveis. O que vimos 
representa um caso tfpico de demanda ou 
conflito entre elementos de um grupo, 
semelhar:tte a0s analisados por Yvonne 
Maggie (Velh0, 1977). ~também exemplo 
de desentemdiment0 eu '\fofoca", comum 
em cel'tes gruJ!)OS muito envolventes, como 
os das religi0es afro•brasileíras e outros. 
Devido ao envolvimento necessário do 
pesquisador na a:bor.dagem de problemas 
dessa natureza, é praticamente inevitável 
que só se tenha acesso a um dos lados 
em disputa - o lado do acusador que se 
julga agredido. O acesso ao agressor é 
ditrcil, confirmando-se que, em geral, só se 
tem acesso a casos de feitiçaria sob a 

forma de acusações, pois ninguém se 
dispõe a se reconhecer como agressor. 
Este, se interpelado, provavelmente 
também se apresentará como vftima de 
uma agressão. 
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Voltando a Evans-Pritchard, parece-nos 
que no tambor de Mina. são relativamente 
comuns casos de feitiçaria como o que 
vimos, mais do que propriamente casos de 
bruxaria. Afirma-se que o mal é feito 
voluntariamente com o uso privado e 
intencional de fórmulas rituais e de drogas. 
Não se trata propriamente de uma 
qualidade inata e hereditária e de ato até 
involuntário, como seriam os casos de 
bruxaria apresentados por 
Evans-Pritchard ou na literatura sobre o 
tema. A capacidade de entrar em transe, 
que poderia ser uma qualidade aproximada 
da bruxaria, evidentemente constitui 
fenômeno especffico, com caracterização 
própria e distinta, como tem sido analisado 
amplamente. 

'::;onvém ainda acentuar o caráter de 
sociedade quase secreta que assumem os 
grupos mais tradicionais de tambor de 
'v1ina, enfatizando a discriminação e o 
segredo sobre conhecimentos do culto e o 
componente iniciático deste tipo de 
religião. Além disso, o conhecimento e a 
utilização de drogas e ervas é muito 
comum na mina do Maranhão, e seria 
interessante empreender uma análise de 
etnobotãnica dos elementos utilizados, 
como por exemplo a realizada por Wado 
Davis (1986), em A serpente e o arco-fris. 
Davis estuda os elementos componentes 
da fórmula da droga utilizada pelos 
feiticeiros do Haiti no processo de 
zumbificação. Constata a utilização de 
,·enenos diversos de origem vegetal e 
cnimal, com capacidades alucinógenas e 



tóxicas, alguns capazes de fazer cair toda 
a pele da vftima. Alguns dos venenos 
identificados por Davis, como o peixe 
baiacu, são encontrados com facilidade no 
Maranhão. 

No tambor de Mina, como entre os 
Azande, as acusações de feitiçaria 
constituem uma das formas de se lidar 
com o infortúnio e de enfrentar os conflitos 
sociais. Devido a preconceitos contra os 
negros e contra a sua religião e a 
perseguições que ainda ocorrem, a religião 
dos oprimidos - como afirma Bourdieu 
(1974)- costuma ser vista pelos membros 
da classe dominante como feitiçaria mais 
do que como religião; como superstições e 
crendices, e não como crença e fé. Talvez 
por isso, no tambor de Mina do Maranhão 
os seguidores acentuam muito o caráter 
de religião, mais do que os elementos 
mágicos, que costumam ser negados, 
embora na prática estejam sempre 
presentes nas religiões populares, sendo 
difrcil de separá-los. Atualmente, no 
Centro-Sul do pars já há maior liberdade de 
culto, e as religiões de origens africanas 
passam a ser aceitas e respeitadas como 
religião. No Maranhão, o tambor de Mina 
ainda é de fato uma religião das classes 
dominadas e marginalizadas. O 
preconceito de cor e de religião é intenso, 
e as lembranças de perseguições do 
passado próximo estão vivas. Isto 
contribui para que os lrderes do culto 
acentuem mais os elementos religiosos do 
que os mágicos. 

Veri ficamos assim que feitiçaria, oráculos 
e mag:a são fenômenos que estão 
presentes no tambor de Mina, embora 
abordados com sigilo, talvez devido aos 
preconceitos vigentes. Concordamos com 
a afirmação de Leach (1986:706), de que: 
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"A ação mágico-religiosa não é uma falsa 
ciência, mas uma maneira efetiva de aliviar 
a ansiedade •••• se a magia é, 
expressivamente, mais simbólica do que 
falsa, os elementos mágicos podem estar 
presentes em todos os tipos de 
comportamentos e em todos os tipos de 
sociedade". 
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Os sisten1as de representações da doença 
e da saúde na Umbanda en1 rortalcza 

FRANÇOIS LAPLANTINE 
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Universidade de Lyon 2 (França) 

Minhas observações dizem 
exclusivamente respeito à cidade de 
Fortaleza, onde a Umbanda é de 
implantação relativamente recente, uma 
vez que surge nos anos próximos a 1955. 
Freqüentei 12 entre os cerca de 800 
terreiros que tem hoje a capital do Estado 
do Ceará, e me apoiarei sobre dois tipos 
de observação: 

1 - Consultas individuais que ocorrem fora 
dos cultos e que levam o prático a efetuar 
um trabalho para seu cliente; 

2- Consultas coletivas durante as 
"sessões de caridade". 

Antes de fazer emergir os sistemas de 
representações da doença e da cura 
veiculados durante estas diferentes 
consultas, quero dizer.o quanto a 
Umbanda é, à imagem da própria 
sociedade brasileira, desconcertante para 
um pesquisador europeu, e talvez, mais 
ainda, para um pesquisador francês, 
formado num pensamento analítico, 
categórico e classificatório . A Umbanda, à 
imagem do Brasil, é desconcertante 
porque múltipla, contraditória e 
eminentemente evolutiva. 

A primeira questão que se coloca é 
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encontrar os instrumentos mais 
apropriados para captar as múltiplas 
facetas de um fenômeno tão complexo e 
heterogêneo, mesmo se se limita o estudo 
a seus aspectos mais especificamente 
sanitários e sociais. 

A Umbanda em si mesma não é um objeto 
que dependeria em especial da 
antropologia ou da história das religiões ou 
da psiquiatria, a partir de 
compartimentações empíricas que são 
sempre, na realidade, compartimentações 
ideológicas. Trata-se de um "fenómeno 
social total", no sentido de Marcel Mauss , 
.absolutamente irredutível a um enfoque 
unidisciplinar. Proponho que introduzamos 
aqui a distinção de Georges Devereux 
entre "motivo operante" e "motivo 
instrumental". 

Se me coloco do ponto de vista da 
antropologia social (como o farei aqui), a 
Umbanda é uma cerimônia religiosa de 
dimensão terapêutica. Chamamos 
"motivo operante" o estudo da cerimônia 
religiosa, e "motivo instrumental" o estudo 
de sua dimensão terapêutica. Se me 
coloco do ponto de vista da antropologia 
psicológica (ou psicanalítica) , a Umbanda 
é uma prática terapêutica (ou patológica 
deixemos por enquanto a questão em 



aberto) que se exprime através de um 
discurso religioso, ·isto é, social. 
Chamamos [JOis "motivo operante" a 
prática de perspectiva terapêutica, e 
qualificamos o estudo do discurso religioso 
de "motivo instrumental" . 

A diferença entre os psicólogos, os 
psiquiatras e os psicanalistas, de um lado, 
e os antropólogos e os sociólogos, do 
outro, não é devida à diferença de objetos 
de trabalho; ela advem da inversão da 
ordem de preeminência dos instrumentos 
de pesquisa que cada um dos grupos 
utiliza. É a ignorância deste princfpio de 
complementação epistemólógica que 
conduz seja a esta separação entre as 
disciplinas, seja à mescla entre elas, que 
são dois meios de se enganar, uma vez 
que se pretende um modo de 
conhecimento científico, o qual 
contrariamente ao conhecimento religioso 
só pode ser limitado, aprox imado e 
provisório. 

Gostaria de pôr em evidência uma das 
principais características da consulta 
umbandista. 

Todo cliente da Umbanda é um 
umbandista em potencial. Considerado 
como um "médium não desenvolvido", ele 
deverá, se quiser recuperar a saúde, 
conquistar a mulher cobiçada, obter um 
trabalho ou uma promoção, submeter-se a 
um conjunto de ritos de desenvolvimento, 
que o levarão a tornar-se membro de um 
terreiro. Todo consultante é, na verdade, 
expressa ou implicitamente, guiado pelo 
pai ou mãe-de-santo para uma sessão 
particular, dita de ligação, a partir da qual 
E:le poderá adquirir este aperfeiçoamento 
psíquico, moral e espiritual que fará dele 
um filho ou uma filha-de-santo, isto é, um 
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adepto, suscetfvel de incorporar as 
divindades e, conseqüentemente, capaz 
de curar seus semelhantes. Em outras 
palavras, é praticando a religião que se 
pode não apenas ser curado, mas 
tornar-se "curandeiro". 

A compreensão da doença e da saúde da 
Umbanda, religião afro-brasileira antes de 
se tornar propriamente brasileira (cf. R. 
Ortiz, 1978), se organiza em torno da 
noção de axé, termo do vocabulário nagó. 
O axé é a força vital que pode ser 
adquirida e transmitida, a qual não 
pertence ao indivíduo, mas ao grupo, e que 
se inscreve em um mosaico, isto é, 
dividida em partes, formada de parcelas: 
existem vários Ogum, vários Oxossl , 
vários Xangó (cf. M.J. Aubree, 1984), um 
sagrado, do qual só podemos possuir uma 
parte, ou antes, um aspecto. 

Somente a ação ritualística é susceptível 
de reativar e de redistribuir esta força. Ela 
pode ser diminuída (a doença é 
considerada como uma fraqueza do axé 
de um indivíduo) ou, ao contrário, 
aumentada. Estamos, pois, na presença 
de um universo extremamente instável, 
mas no qual há sempre comunicação entre 
os múltiplos elementos do sistema. O fiel -
e por seu intermediário aquele que vem 
consultá-lo - é literalmente alimentado em 
cada descida da divindade, mas ele deve, 
de sua parte, nutrir a divindade que o 
reforça se encarnando nele, por meio de 
oferendas (despachos). 

Ora, esta noção de obtenção e de troca de 
forças, mas também de competição entre 
as forças rivais, tão importante nas\ 
práticas religiosas e terapêuticas dos 
descendentes da diáspora africana no 
Brasil, é reinterpretada no contexto do 



espiritismo, mas também da astrologia e 
da teosofia. Em síntese, trata-se de um 
sistema bio-psíquico-cosmológico, ao 
mesmo tempo decididamente universalista 
e totalmente brasileiro, pelo qual tudo o que 
acontece no universo ffsico e psicológico 
tem sua correspondência direta no 
universo astral (ou espiritual). 

As divindades africanas (orixás), sem 
deixar de garantir a continuidade entre o 
continente americano e africano, 
tornam-se falanges de espíritos que os 
médiuns incorporam. Os espíritos 
ancestrais são concomitantemente: 

- deuses, diretamente reguladores dos 
comportamentos individuais e das 
relações sociais; 

- vibrações que devem ser captadas; 

- energias mentais que circulam; 

- fluidos, tanto positivos (que são 
representados pelos espíritos evoluídos, 
chamados "espíritos de luz") quanto 
negativos (que atraem para baixo, e dos 
quais os Exus pagãos são os símbolos). 
Estas diferentes maneiras de designar o 
sagrado podem ser consideradas como 
instâncias de identificações aos ancestrais 
do grupo, em uma sociedade policultura!, 
em busca perpétua de identidade. 
Constituem, igualmente, forças da 
natureza espiritualizada, em uma 
população recentemente urbanizada como 
é a população de Fortaleza, e constituída 
por uma parte importante de migrações do 
sertão (cf. referências , neste sentido, de 
A.M. Cavalcanti, 1985). 

As diferentes significações que compõem 
os sistemas de representações da doença 
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na Umbanda são, pois, historicamente 
constituídas a partir do que Renato Ortiz 
{1975) chamou de um "sistema partida", 
isto é, uma matriz cultural: 

- que comanda a organização dos 
elementos entre si no seio da totalidade; 

- e que é o princípio de sua reorganização 
em função de sua aptidão para integrar 
novamente elementos: espíritos dos 
caboclos, santos do catolicismo, poderes 
espirituais da Ásia etc. 

Entretanto, este esquema formal é, hoje, 
profundamente questionado pela dinâmica 
mesma do sistema. O princípio que pode 
ainda ser considerado como dominante na 
época, quando Roger Bastide escreve As 
religiões africanas no Brasil , 
progressivamente adquire novas 
significações e novas funções. De fato, 
este movimento estava iniciado desde a 
época em que o sincretismo da Umbanda 
começava a se emancipar de seu ramo 
original: o sincretismo da macumba. Há 
um momento em que deixa de ser 
pertinente perguntar-se qual é a matriz 
principal que organiza os diferentes 
elementos do sistema. Atingimos, nesta 
altura, um ponto onde é tão arbitrário 
estimar que o princípio organizador seria o 
espiritismo, a partir do qual se efetuaria a 
integração dos elementos africanos, 
caboclos, católicos etc., quanto afirmar 
que seriam as representações específicas 
à diáspora africana no Brasil, a partir das 
quais se faria a integração dos elementos 
espfritas, caboclos, católicos etc. 

Hoje, não existe mais princípio-fonte 
dominante e reorganizador de motivos 
secundários. As representações da 
doença na Umbanda não são mais 



caboclas, católicas, espíritas, africanas, 
esotéricas. Elas perdem seus coloridos 
regionais nordestinos . Elas são 
propriamente brasileiras. 

Com toda a desconfiança que me 
despertam as tipologias (no sentido 
weberiano), que, no estudo da sociedade 
brasileira, me parecem sempre fadadas ao 
fracasso, penso que é possível distinguir 
dois grupos principais de representações 
etiológicas, as quais são ao mesmo tempo 
próximas e diferentes das representações 
que são compartilhadas pelos outros 
práticos de medicina popular no Nordeste: 
curandeiros , rezeiras , rezadores. 

Primeiramente, não penso que seja 
possível isolar uma etiologia que seja 
característica de transtornos biológicos. 
Para a Umbanda, não há doença 
puramente orgânica. Por um princípio de 
duplicação, tudo o que existe no plano 
físico tem sua correspondência no astral. 
Em contrapartida, podemos distinguir: 

1 - As perturbações das relações que o 
indivíduo mantém com o grupo; 

2 - As perturbações das relações que o 
indivíduo mantém diretamente com o 
sagrado, o que é ainda mais revelador do 
que ocorre no social. 

Dois exemplos ilustram, na minha .opinião, 
o primeiro grupo de representações 
etiológicas, no qual a incriminação 
patogênica é explicitamente dirigida a um 
ser humano, e não a um espírito. 

12 exemplo: o mau olhado é considerado 
responsável por um quebrante, isto é, 
uma ruptura de equilíbrio produzindo um 
enfraquecimento do sujeito e se 
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traduzindo, nas crianças, especialmente, 
por diarréias ou vómitos. Esta etiologia não 
é específica à Umbanda, mas ela é, no 
contexto da religião, reinterpretada em 
termos de más radiações, de vibrações 
negativas captadas pelo indivíduo. 

22 exemplo: a doença é atribuída a um 
enfeitiçamento por Quimbanda. O 
indivíduo é diagnos~icado, no espaço 
mesmo da Umbanda, como estando 
"macumbado". Acusação que provoca 
uma resposta terapêutica, a qual se 
inscreve em uma competição implacável 
que se dá entre os terreiros (cf. sobre 
este ponto Y. Velho, 1975). 

Quanto às perturbações das relações que 
o indivíduo mantém diretamente com o 
sagrado, doenças do espírito no sentido 
mental e espírita, usarei três exemplos. 

12 exemplo: o obsesso. É uma 

incriminação etiológica que vai causar (ou 
desencadear) um desequilíbrio, cuja 
manifestação é prioritariamente a nível do 
sistema digestivo e genital, dois dos 
sintomas mais freqüentemente tratados 
pela Umbanda e que se inscrevem todos 
os dois na dinâmica do desejo. 

22 exemplo: o corpo aberto, uma 
representação muito popular no Ceará ( cf. 
A. de P. Barreto, 1985). A doença sendo 
considerada como a conseqüência de um 
"mau objeto" (no sentido literal e 
psicanalítico), interiorizada no corpo e 
devendo ser expulsa, a prevenção 
consistirá em "fechar o corpo" (corpo 
fechado). Mas a Umbanda coloca a 
ênfase sobre a ambivalência do corpo 
aberto. Ter o "corpo aberto", diagnóstico 
que me deram dois pais-de-santo que 
consultei , é evidentemente muito perigoso. 



pois corre-se o risco de ser vulnerável a 
toda e qualquer intrusão patogênica. 
Entretanto, é igualmente a indicação de 
uma potencialidade a ser reforçada por 
energias positivas - isto é, de desenvolver 
sua própria mediunidade. Este último 
diagnóstico não é, como se vê, muito 
inocente, uma vez que ele nos impulsiona 
a nos tornarmos um adepto da Umbanda. 

32 exemplo: o encosto, explicativo de um 
desequilíbrio vinculado à presença de um 
espírito que se liga a uma pessoa. O 
encosto é reinterpretado na Umbanda 
como sendo o espírito de um morto em 
busca de ascensão espiritual, expiando 
suas culpas passadas, e que deve ser 
transportado pelos médiuns aos "hospitais 
do astral" a fim de ser tratado. 

A partir destes exemplos, vemos que o 
restabelecimento da saúde é a capacidade 
da parte do terapeuta de livrar o indivíduo 
de "forças negativas" (afastam-se os 
"maus fluidos" e se lhe abastece de 
"energias positivas" por meio de todos os 
materiais culturais - ritos e remédios 
medicais - de que dispõe esta religião 
pennanentemente aberta para o 
exterior). Acrescentemos que o "mal" não 
é irremediavelmente condenado como no 
cristianismo ou no kardecismo, visto que 
ele continua tão necessário ao 
cumprimento do ritual terapêutico quanto 
os poderes benéficos. 

A Umbanda utiliza um capital terapêutico 
de predileção: são os "banhos de 
descarga", os ritos de defumação e os 

passes magnéticos. Mas, tanto por suas 
antenas como por suas raízes, a Umbanda 
funciona hoje à imagem da sociedade 
brasileira. Suas raízes são afro-espíritas. 
Mas suas antenas captam de um modo 

cumulativo as energias (isto é, 
significantes) vindas do mundo todo. 

Estas energias são integradas de uma 
maneira praticamente nutritiva -
"antropofágica", no sentido de Oswald de 
Andrade • .Quer dizer que são devoradas, 
incorporadas, como tantos outros 
ingredientes e fortificantes de origem 
estrangeira. Mas elas são logo, por um 
processo de transmutação cultural, 
profundamente abrasileiradas. 

Gostaria de insistir sobre a extrema 
heterogeneidade das práticas e 
representações terapêuticas existentes de 
um terreiro a outro. Dois pólos extremos 
podem ser assinalados, em função, 
especialmente, da classe social dos 
clientes e adeptos: 

O primeiro, que pode ser ilustrado pelo 

terreiro da rua lbiapina, consiste em uma 
mistura, "Umbandomblé". A clientela é 
uma clientela popular de um bairro. 

O segundo pólo pode ser ilustrado pelo 
terreiro da rua Gonçalves Ledo, 

· freqüentado por uma população 
pertencente à classe média e vinda de 
toda a cidade de Fortaleza. Este terreiro é 
um lugar de purificação e de 
branqueamento ideológico intenso. As 
representações da saúde se apresentam 
como "experimentais" e "científicas". Aqui , 
é a legitimação do texto escrito que 
comanda a tradição oral. Encontram-se 
nesse terreiro obras esotéricas de Annie 
Besant, os livros de Allan Kardec, mas 
também livros de antropologia. Passou-se 
dos sistemas de representações 
"selvagens", no sentido de Lévi-Strauss, a 
sistemas de representações elaboradas 
pelo pensamento. 
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Entretanto, entre estes dois pólos existe 
uma multiplicidade de intermediários. É por 
isso que toda tentativa de generalização 
só pode levar a substituir a extrema 
complexidade do fenômeno pelas 
distorções perceptivas e ideológicas do 
pesquisador. 

São as telenovelas que me parecem 
reveladoras, por excelência, das 
representações que se encenam na 
Umbanda. As novelas e as sessões 
podem ser consideradas como duas das 
expressões lúdicas privilegiadas (uma 
leiga, a outra religiosa) de um imenso 
psicodrama e, quem sabe, de uma 
gigantesca socioterapia que a sociedade 
brasileira dramatiza a cada noite. 
Representando suas contradições 
culturais, sociais e económicas, é, nos 
dois casos, o Brasil que se oferece como 
representação a si mesmo: 

1 - Por um lado, os problemas que são 
tratados pelos terapeutas da Umbanda, 
onde cada um desempenha durante duas 
horas o papel de um ator, são 
rigorosamente os mesmos que os que são 
encenados na televisão pelos atores 
profissionais: a doença, o amor, o ódio, os 
conflitos de interesse, os desejos de 
ascensão social, as dificuldades na vida 
conjugal e na famOia; 

2 - Por outro lado, a parti r de um sistema 
regulador estabelecido, mas que nada tem 
de rígido, as sessões de Umbanda, como 
as telenovelas, se transformam 
permanentemente, porque nos dois casos 
a cena é escrita a cada dia: o filho ou a 
filha-de-santo possuídos, assim como 
seus clientes, trazem suas próprias 
contribuições ao prosseguimento de cada 
sessão, em função das dificuldades do dia 
ou da véspera; 

3 - Sob a influência dos telespectadores , 
um personagem secundário de uma novela 
pode ser promovido a um papel de primeiro 
plano, enquanto que um papel principal 
pode declinar. Da mesma maneira, ainda 
que a um ritmo evidentemente muito 
menos rápido que na fotonovela, os 
respectivos lugares das divindades no 
panteão umbandista são eminentemente 
evolutivos. Alguns progridem, outros são 
relegados à retaguarda, outros 
desaparecem, outros, enfim - como 
recentemente Buda, Gandhi, Martin Luther 
King -, são integrados. 

Toda a pesquisa antropológica pode ser 
introduzida a partir de cinco perspectivas 
possrveis. Podemos examinar um 
problema, considerando-o do ponto de 
vista do sentido, da cultura, da estrutura, 
da função ou da história (cf. F. Laplantine, 
1986). Proponho-lhes reexaminar 
brevemente o que acaba de ser dito, do 
ponto de vista da estrutura, do sentido e da 
função: 

I - O ponto de vista 
da estrutura 

De um trabalho de montagem artesanal 
(Lévi-Strauss) que opera uma 
transmutação dos elementos originais, 
nasce uma combinação etiológica e 
terapêutica inédita (que está longe de ser 
acabada), absolutamente irredutível ao que 
os antropólogos conhecem das 
sociedades greco-latinas, anglo-saxônicas 
ou africanas, e mesmo aos componentes 
lusos, germânicos, africanos, indrgenas e 
asiáticos da sociedade brasileira. Tais 
componentes são todos, hoje, suscetíveis 
de serem "incorporados" pelos médiuns da 
Umbanda. 
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Desse modo, as representações da 
doença e da saúde se comunicam entre s1, 
e são o objeto de uma interação social e 
cultural incessante que gera formas 
mestiças consagradas elas mesmas a 
numerosas metamorfoses; donde esse 
processo e esse exercfcio de reintegração 
permanente, de tradução necessária de 
um discurso em outro, o qual transforma 
os atores sociais , mas transforma, em sua 
própria ação intermediária, os instrumentos 
metodológicos do pesquisador e o 
pesquisador, ele próprio. 

11 - O ponto de vista do sentido 

A Umbanda tem um mérito incontestável 
para um pesquisador não brasileiro. Ela lhe 
permite perceber, sob sua mais forte 
expansão, que na busca de sua identidade 
individual, o consultante, que atravessa 
uma crise, recebe uma resposta que 
concerne a uma identidade cultural: tal 
identidade cultural é a nação brasileira em 
todos os seus componentes. Ela lhe 
permite compreender o estado das 
relações sociais entre os homens e as 
mulheres, assim como entre as classes 
sociais: 

a) encontra-se nos terreiros uma maioria 
de mulheres que vivem o que Sérvulo 
Augusto Figueira chama de uma "situação 
familiar de cartografia confusa", 
caracterizada pela coexistência 
contraditória de um modelo identificatório 
patriarcal e de formas de vida "modernas" 
e "ultramodernas"; 

b) encontram-se, enfim, indivíduos 
pertencentes essencialmente às camadas 
populares da cidade, que não podem ter 
acesso aos sistemas de atendimento 
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sanitáno e social , bem como 1ndivíduos 
pertencentes à classe méd1a. para os 
qua1s o futuro permanece problemático. 

A noção capital de "caminho fechado", que 
vai ser aberto pelo machado de Xangó ou 
pela popularidade de Exu e de Tranca 
Rua, os quais vão desobstruir a via em 
detrimento de um terreiro, é 
eminentemente expressiva da situação 
sócio-económica de uma grande parte da 
população para a qual o futuro é 
literalmente vivido como bloqueado. Aquele 
que sofre e que se torna filho ou 
filha-de-santo, e sobretudo pai ou 
mãe-de-santo, adquire um status de 
prestígio e de poder que não pode ser 
atingido na sociedade civil. 

III - O ponto de vista da função 

Este último ponto nos permite a passagem 
do tema do sentido ao da função da 
Umbanda. É uma questão extremamente 
complexa, pois a função da Umbanda é, 
em primeiro lugar, uma função de 
integração .. . à própna Umoanda, que, 
certamente, torna-se cada vez mais 
próxima da sociedade em geral, 
continuando absolutamente distinta da 
referida sociedade e mantendo relações de 
concorrência direta com todos os outros 
agentes de saúde, eruditos e populares. O 
problema da função terapêutica é o que 
centralizará minha atenção. 

A4uele que vai consultar um terapeuta 
umbandista sofre de uma lacuna manifesta 
ou dissimulada pela defesa psíquica, 
expressa pelo sintoma ffsico. O tratamento 
é suscetível de preencher essa falta, 
fornecendo ao doente significações das 
quais ele carece. Ele é suscetível de agir 
no sentido de uma 1eorganização 



psicológica e social do 1ndivíduo. Dito de 
ou tra forma, a inserção no espaço social 
do terreiro permite a uma energia flutuante 
se liberar, se deslocar, se converter, não 
mais sob forma de conversão somática, 
mas de conversão psicológica e social, 
ligando-se a um conteúdo cultural ao qual 
o indivíduo adere. 

Uma sessão de Umbanda é um frenesi 
cromático, musical e coreográfico. É a 
imensa prOJeção rítmica, cantada e 
dançada, das frus trações psicológicas e 
dos confl itos sociais da sociedade 
brasileira no conjunto de seus 
componentes culturais . Através de uma 
exuberância de símbolos que podem ser 
observados do exterior, é um processo 
vertiginoso que se desenvolve no interior 
~ara aquele que a ela adere; é toda a 
cultura brasileira, mas também todo o 
cosmos que é mobilizado. 

Como esta proliferação de símbolos 
interiorizados no corpo, incorporados 
como a própria alimentação e investidos 
de todo o peso da cultura, poderia não 
provocar nada? O surpreendente seria que 
nenhuma liberação de afeto, nenhuma 
reorganização psicossomática se 
produzisse. 

Mas eu não penso que se possa falar de 
cura no sentido psicanalítico. O 
consultante tornado adepto, interiorizando 
um mito, livrou-se de seu sintoma .. Mas ele 
não tomou , no entanto, consciência do 
conflito que se situa na origem de tal 
Sintoma. 

A força da Umbanda consiste em permitir 
a ressoc1alização daqueles que sofrem de 
um mal biológico, de um mal-estar 
psicológico ou de um mal-estar social , mas 
à custa de uma dependência em relação 

59 

à religião . Os problemas que não podem 
ser resolvidos pelo indivíduo na realidade 
(social e econômica) são deslocados para 
o imaginário e tratados pelo grupo. 

A questão permanece, evidentemente, 
aberta: as fronteiras entre o que 
outorgamos à realidade e à fantasia são 
eminentemente variáveis de uma cultura 
para a outra. Elas são mais delimitadas na 
França, mais perme~veis no Brasil. E de 
toda maneira, a fantasia é também uma 
dimensão da realidade. 
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A União do Vegetal 
no Astral Superior 

AFRÂNIO ANDRADE 
Escola Superior de Teologia - Sáo Leopoldo-AS 

Introdução 

Nosso propósito é o de trazer para debate 
urn assunto que começa a ocupar os 
intelectuais: o uso da oasca pelos 
não-fndios. 

Estivemos, nos últimos dois anos, 
inseridos no grupo conhecido como União 
do Vegetal (UDV), que ultimamente agrega 
cerca de 3.000 fiéis, espalhados, 
principalmente, pelos estados de 
Rondônia, Amazonas e Acre, e, em menor 
grau, no Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do 
Sul, Bahia, Espfrito Santo, Pará, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. Nossa inserção 
teve lugar nos estados de Rondônia (Porto 
Velho e Ariquemes) e Paraná (Curitiba). 
Tomamos conhecimento dos vários 
grupos que bebem o chá, conhecido pelos 
fndios bolivianos, brasileiros e peruanos 
como Uasca, Mariri, Caapi, Yahuasca e 
Yagé. No meto "civilizado", o chá recebe o 
nome de "Daime", no grupo do Santo 
Daime, cuja sede fica em Rio Branco (AC); 
e de "Vegetal", no grupo que aqui 
propomos descrever brevemente. Em 
outros grupos, recebem nomes distintos. 

Durante nossa estada em Rondônia, 
colhemos alguns pontos dos 

. ensinamentos da UDV, cuja transcrição 
seria o suficiente para escrever uma 
enciclopédia. O resultado de nosso 
trabalho, que leva em conta os aspectos 
teológicos e filosóficos, entre outros, 
condicionamos em uma monografia e o 
apresentamos no Instituto Superior 
Evangélico de Estudos Teológicos, em 
Buenos Aires. Num futuro próximo, 
pretendemos compilar tal trabalho de forma 
sistemática, tratando dos detalhes 
coletados, oportunidade em que 
apontaremos o centro da questão: a 
religião do autoconhecimento. Neste artigo, 
pretendemos fazer uma breve 
apresentação do assunto, colocando-o em 
debate. 
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A Doutrina do Vegetal 

Constatamos em distintos grupos que, ao 
beber o vegetal, este como que "mostra" 
ao casqueiro o caminho que ele deve 
seguir na "senda" que conduz ao Astral 
Superior (o que muitos chamam de céu). 
Citamos, por exemplo, o curandeiro 
Urquia, da tribo dos piros, na região do 
nascente Amazonas, no Peru. Ele diz que, 
quando iniciou a fazer curas com a erva, 
era como uma criança que nada sabia 
sobre ela. Foi a própria oasca que o 
ensinou a curar seus pacientes. 



em Rondônra, o mestre Gabnel, tundador 
da UDV, tomou conhecimento do vegetal 
através de um outro seringueiro, amigo 
seu. Foi examinando o chá e a si mesmo 
que descobriu (ou recordou-se) que a ele 
cabia criar um corpo de mestres e fundar a 
sei ta. O mesmo aconteceu com o mestre 
Raimundo lrineu Serra, que fundou a seita 
do Santo Daime, no Acre - seita esta que 
é vista com simpatia pela UDV. 
'J importante é observar que, em tempos e 
locais distintos, os oasqueiros acabaram 
por chegar a conclusões semelhantes em 
relação ao uso do chá. Senão, vejamos: 

- O chá nos conduz ao mestre Jesus. 

2 - Ao examinarmos nossa conscíêncra, 
nos autoconhecemos e passamos a fazer 
o bem em lugar do mal;1 

3 - A obediência (à força superior) é o 
primeiro passo para se chegar ao 
conhecimento - e a paciência é 
pré-requisito daquela; 

4 Os acontecimentos "mfticos": a 
criação, o éden, o dilúvio etc. são 
redescobertos juntamente com as 
epifanias divinas, na medida em que o chá 
se torna sagrado; 

5 - Os astros são "relidos", como eram 
"lidos" na antiga Mesopotâmia, e ocupam o 
astral superior em todos os grupos numa 
dimensão psico-religiosa: contam-se 
histórias (em hinos, "histórias" e 
chamadas2 ) a respeito dos corpos 
siderais; 

6 - O poder espiritual está aluando no 
mundo numa nova fase ; 
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Existem forças negativas e posi ti vas: 
o oasqueiro deve "seguir o mes tre para o 
alto" , guiado pela força (positiva ): 

8 -- O homem é um ser sagrado/divino: 

9 - A vida é um eterno aprender, que 
perpassa as reencarnações. 

Estas conclusões formam a base de 
doutrina nos diversos grupos. Na UDV, 
esta se acha nitidamente traçada: a 
finalidade é o desenvolvimento espiritual 
do discfpulo: e esta doutrina vem 
ganhando um corpo. Em parte, ela se 
assemelha à sabedoria dos incas e outros 
povos indfgenas; em parte, reinterpreta a 
fé cristã; e em parte avança em muito a 
doutrina do kardecismo. No todo, a 
doutrina da UDV abarca todos os pontos 
posi tivos que se conhece nas religiões que 
a ela precedem, fenômeno este comum às 
chamadas "novas religiões", segundo os 
cientistas da religião. 

Um outro ponto a ressaltar é o de que a 
doutrina dos oasqueiros leva em conta 
uma íntima relação com a natureza. Aliás , 
os ciclos da natureza há mui to penetraram 
na religião, se não foram os seus motores 
iniciais, conforme se discute em 
Fenomenologia da Religião e Ciências da 
Religião. A reencarnação, por exemplo, é 
uma doutrina ligada à natureza, e nela as 
coisas "novas" são tão antigas quanto 
aquelas das quais não temos mais sequer 
notfcias. O que a doutrina dos oasqueiros 
faz é retomar os ciclos da natureza como 
motores para a religião. Citamos, por 
exemplo, uma chave (meia estrofe) de 
uma chamada da UDV: 



"O sol, quando vem clareando, o dia vem. 
Ai, Ai, meu Deus' Oue será ?" ou 
"O sol, quando vem clareando o dia, vem ... 
Ai, Ai, meu Deus' Que será ?" 

Na forma em que é pronunciada, esta 
chave permite mais de uma maneira de a 
"ouvir", dependendo do ouvinte. Que quer 
dizer esta chave ao discfpulo de 
borracheira (bêbado)? Detectamos duas 
coisas: 1 - Se lhe soa como no primeiro 

caso, lhe transmitirá a idéia de jufzo final. 

Neste caso, "o sol" é a justiça divina, que 
cobra a consciência; "o dia" é a tão 
conhecida profecia arnosiana do dia de 
Javé (Am., 5.18); 2 - Se lhe soa como no 
segundo caso, lhe transmitirá luz, que lhe 
faz crescer espiritualmente: é a chegada 
do Messias (Mt., 4.16). Que é pois "o sol" 
nesta chave senão uma linguagem 
figurada para falar de Deus, jufzo e 
sabedoria? Ora, o Deus que salva é o 
mesmo que condena. E isto a chamada diz 
de uma única pulsação - tão misteriosa 
que um discípulo entra na peia enquanto o 
outro contempla a glória de Deus' Nesta 
chave, "o sol" vem, isto é, "está vindo", 
para o primeiro caso; e "vem", 
ciclicamente, para o segundo: uma 
inspiração da religião na natureza ou a 
indicação de um retorno do homem às 
primeiras formas de religião de que 
possamos ter conhecimento. Afinal, "o sol 
vem clareando", isto é, clareia, desde 
épocas imemoráveis! E, não obstante, 
todos os dias, quando (ele) vem, 
clareando, o dia (também) vem 
(chegando). Ele vem clareando o dia! Ou, 
clareando o dia, o sol vem! Dentro destas 
chaves lingüfstico-simbólicas, 
encontramos tanto conteúdo religioso que, 
a bem da verdade, pode-se desembocar 
numa nova visão do homem! 
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O Mariri e a Chacrona 

É com estas duas plantas que se prepara 
o vegetal. É o reino do vegetal que atua no 
reino animal. Quem.não sabe da existência 
do reino animal, do vegetal e do mineral ? 
Estes três "reinos" estão presentes no 
universo de tal forma palpáveis que criam 
a harmonia da natureza. Ao beber o 
vegetal, estamos penetrando no reino 
nosso vizinho, o végetal. E lá encontramos 
o rei Mariri e a rainha Chacrona (chá crona 
=temeroso: chá temeroso), que põem a 
ordem no planeta, ou o universo em 
ordem! Quem não conhece o dualismo 
religioso, de que nos falam tantos povos 
do mundo inteiro e, inclusive, as mais 
variadas tribos das Américas?3 Na UDV 
não é diferente: tudo que se conhece está 
aos pares: as forças negativa/positiva; o 
astral superior está em oposição ao que 
vem debaixo; a mentira/verdade; a 
sombra/luz; e, também, o mariri e a 
chacrona. Estes dois, longe de se oporem, 
se complementam, como o homem e a 
mulher; o sol e a lua; a justiça e a 
sabedoria; a força e a luz etc. Mas o que é 
o mariri e a chacrona? Vejamos uma 
chamada: 

1 - ~ o mariri e a chacrona 
2 - Em reunião é que nos conduz 

3 - Do mariri recebemos força 
4 - E da chacrona recebemos luz 
2 - Em união é a perfeição 
3 - O mariri é o rei da força 
(o rei d/1 força!) 
4 - E a chacrona, rainha da luz 
(a rainha d/11uz!) 
3 - O mariri nos dar a (dará!) força 
4 - E a chacrona nos dar a (dará!) luz 
3 - O mariri "esblanda" (és brando!) 
em força 
4 - E a chacrona clareia (claro, êia') 
em luz" etc. 



Estamos, pois, no reino do vegetal, em 
cujos mistérios somos conduzidos pelo rei 
mariri e pela rainha chacrona. Que 
significa que "em união é que nos 
conduz"? Detectamos três coisas: 

1 - Que a união é o prindpio fundamental 
de toda a existência: tudo que existe está 
unido com algo ou consigo mesmo. Tudo 
está ligado com o astral superior: 

2 - Que o vegetal nos proporciona nossa 
própria condução dentro dos "mistérios do 
reinado" e dentro da natu reza, da 
existência eterna. Que esta condução é 
nosso aperteiçoamento espiritual; e 

3 - Que nós, o terceiro elemento no 
reinado, podemos nos equilibrar com a 
força do mariri e a luz da chacrona - o que 
é o ponto fundamental de toda a doutrina: o 
equilrbrio. 

Uma outra chamada, em harmonia com 
esta, diz: "A força vem do mariri; a luz vem 
da chac:rona" etc. ~ notório que, 
fisicamente, o mariri é quem produz no 
oasqueiro a sensação de força, enquanto 
a chacrona produz as "mi rações". Mas 
não é só isto: as chamadas estão 
apontando para o plano espiritual. 

O reinado é dual ou, melhor, 
duplodimensional. No reino de cima, na 
luz, está implfcita a sombra, conforme uma 
terceira chamada: "Com a luz, vem a 
sombra" (plano descritivo); ou: "Como a 
luz, vem a sombra" (plano comparativo) ; 
ou ainda: "Com a luz, venha sombra!" 
(plano de influxo)4 etc. ~ possfvel uma 
quarta audição desta mesma chave: 
"Como há luz, venha sombra" etc. Existe, 
então, uma dupla dimensão envolvendo os 
elementos luz e sombra, que adqu1rem 
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significados totalmente distintos, 
dependendo da forma que seja perceptfvel 
ao ouvinte em êxtase! 

E quem ainda não ouviu falar da história 
das duas árvores do Éden, a árvore da 
vida e a_árvore da ciência do bem e do mal 
(Gn., 2.9 e 17)? Ou quem ainda não leu o 
mito babilónico no qual Enki (o deus das 
águas) é amaldiçoado por sua esposa (a 
mãe da terra) e come oito plantas com o 
objetivo de conhecer seu "coração", êom o 
que "conheceu seu coração e determinou 
o destino das plantas"?5 E o relato de 
Utnapishtim sobre a busca da 
imortalidade? Conta-se que havia uma 
planta, cujo nome é "o homem se torna 
jovem na velhice", que podia ser trazida do 
pafs da felicidade. O herói sai a buscar tal 
planta. Ao regressar, vai-se banhar no rio, 
momento em que uma serpente (veja, uma 
serpente!) lhe arrebata a planta,6 e o 
herói perde a oportunidade de ser feliz .•. 
Afinal, que plantas são essas? No reinado 
do vegetal, se pode "penetrar dentro, bem 
dentro", de todas estas histórias. Não é à 
toa que, ao beber o vegetal, se torna uma 
nova pessoa! É porque todas essas 
"histórias" podem ser presenciadas no 

·astral superior. 

A Escola 

Na UDV temos uma verdadeira escola, 
cuja primeira aula nem sempre inicia da 
estaca zero. Há muitos que já caminharam 
bastante no mundo dos mistérios e, 
chegando na UDV, podem até "recordar" 
as lições tornadas nas escolas da 
eternidade ... É uma escola para aqueles 
que querem conhecer coisas bonitas; para 
quem quer paz, amor e clareza na sua 
caminhada enoquiana.7 



Nesta escola se aprende duas co1sas: a) 
A conduta no mundo mágico-mrtico; e b) A 
conduta num grupo, cuJa base é a 
compreensão, a amizade sincera e a paz 
interior. A grande descoberta nesta escola 
é a iluminação: "A luz (é) que nos dá 
firmeza r (é) a União do Vegetal". Sim, no 
dia-a-dia todos nós precisamos "firmeza 
no pensamento e pureza no coração", 
segundo uma outra chamada. E não há um 
lugar melhor para exercitar essa firmeza e 
essa pureza que na união com os que 
também galgam os mesmos degraus na 
"escada do vegetal". Todos somos 
discfpulos, pessoas que têm o dever de 
aprender "O dever" ( = udv, e aí está uma 
chave de interpretação das homófonas). 
Estamos todos na escola. A escola é uma 
ex-cola; .é uma escada, ex-cada. Agora, o 
oasqueiro sabe que a escola nos des-cola 
de nossas limitações, e assim subimos. 
evolufmos pela ex-cada agora, união de 
todos. Que escola é esta? 

Concluindo 

Todas as pes soas que •:onhecemos na 
UDV estão envolvidas num projeto que há 
de culminar com a Implantação do poder 
na Terra: A união entre os homens. Para 
crescer espiritualmente é prec1so união, 
muita paz interior, clareza (luz) e muito 
amor. Luz, paz e amor são os sfmbolos da 
união. Mas é preciso ter paciência. 

Certa feita, presenciamos um dos mes.tres 
da UDV meditar a respeito do assunto, ao 
ver tanta gente que ainda não conhecia a 
união: "Vai prec1sar muito vegetal para 
fazer todo este povo chegar ao 
conhecimento". Era o mestre Máno, de 
J1-Paraná (ROl, refletindo num tom de 
qente simples. por ocasião de sua vis1ta a 
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Curitiba. Sim, de fato, é necessário muita 
disposição para arcar com um projeto de 
tamanha envergadura. Mas a história não 
tem pressa, e, um dia, "quando todos 
chegarem ao conheciment(), vai ficar bem 
mais fácil para todos nós", opina o mestre 
Paixão, de São Paulo. 

Existe, pois, um projeto para implantar o 
Astral Superior na humanidade. E as 
bases deste projeto já estão lançadas: a 
UDV. 

Notas: 

1 Os filósofos relativizam a questão do bem e do 
mal, que depende de um punhado de fatores. Os 
oasqueiros simplesmente se conduzem 
miticamente, o que exclui o relativismo, pois o bem 
é atingido lá na sua essência, no próprio Deus. 

2Uma chamada é uma composição às vezes 
simples que se "canta", mais ou menos como uma 
mantra oriental. 

3Cf. MIRCEA, E. La Busqueda. Buenos Aires, 
Ed. La Aurora, 1984, 206 p. (v. especialmente p. 
87-138). 

4Sobre "influxo", cf. os estudos de semiótica em: 
An/1/isis Semiotico de los textos. ln L - T eorfa -
Práctica (Grupo de Entrevernes). Madri, Ed. 
Cristandad, 1982, 191 p. 

5
Citado por RJCOUER, P. Finitud y Culpabilidad. 

Madri, Taurus Ed., 1969. libro segundo, La 
simbólica dei mal, p. 235-713 (v. especialmente p. 
475-477). 

6 /dem, p. 485. 

7 
Alusão a Enoch, descendente de Adão da sétima 

geração, segundo Judas, 14. O livro de Enoch 
narra uma caminhada interestelar que 
o dito personagem teria realizado por 
ocasiao de seu arrebatamento. Cf. Hebreus, 
11 .5-6 e Gêneses, 5.22-24. 



A paisagem religiosa 
em transformacão 

WADE CLARK ROOF 
Professor de Sociologia na 

Universidade de Massachusetts 

Aos olhos da grande maioria dos 
norte-americanos, religião é assunto 
pessoal, uma questão de opinião própria e 
de foro íntimo na qual nem a igreja nem o 
Estado tem o direito de interferir. Uma 
pesquisa Gallup registra que 81 por cento 
da população dos Estados Unidos 
consideram que "uma pessoa terá de 
chegar às primeiras crenças religiosas 
independentemente de igrejas ou 
sinagogas", e que 78 por cento acham que 
"qualquer um pode ser um bom cristão ou 
um bom judeu sem freqüentar igrejas ou 
sinagogas". Que as tendências neste 
século têm mudado na direção de maior 
privàtismo religioso é fato difícil de 
contestar. 

Mesmo assim, três outras observações 
sobre o atual cenário também parecem 
irrefutáveis: 

1. Os norte-americanos continuam a 
identificar-se com as tradições religiosas 
históricas. As mesmas pesquisas que 
indicam a força do individualismo relig ioso 
nos Estados Unidos também revelam que 
90 por cento da população expressam 
uma preferência religiosa e dois terços são 
membros de uma igreja ou sinagoga lo:al. 
Mesmo os que não são membros de igreja 
e aqueles que só nominalmente pertencem 
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e autor de Religlon's Publlc Presence 

a uma religião organ1zada tendem, num 
grau fora do comum, a professar lealdade 
às suas tradições religiosas . 

2. Para os norte-americanos, os grupos 
religiosos continuam a desempenhar 
importantes funções semi-étnicas, 
proporcionando a milhões a sensação de 
finalidade e de posse. Mesmo numa época 
em que a religião eclesial talvez não seja 
de grande relevância para muitos e em que 
as ligações entre fé e vida parecem um 
tanto vagas, tais grupos permanecem 
profundamente arraigados na vida 
americana como importantes organizações 
voluntárias . Como a famnia, a vizinhança e 
outras atividades voluntárias, tais grupos 
religiosos são "estruturas de mediação" 
que articulam indivíduos e famnias à ordem 

social maior; são instituições à guisa de 
pequenos núcleos em que todos se 
conhecem e onde as coisas que mais 
importam na vida pessoal e comunitária 
são tratadas diretamente. 

3. Os temas religiosos adquiriram uma 
nova importância na arena pública. Uma 
presença evangélica e fundamentalista 
maior, aliada à polarização de linhas 
ideológicas, tem conscientizado 
::Jgudamente os norte-americanos sobre as 
diferentes tradições confessionais que 



compõem nosso mosaico religioso. De 
uma forma cristalizada e bastante 
vigorosa, a evolução religiosa da última 
década trou xe para o primeiro plano a 
questão da América religiosa - se, e de 
que maneira, o país pode ser considerado 
uma entidade sagrada. 

Em consonância com o seu crescente 
individualismo, a partir de meados do 
século os Estados Unidos tenderam a 
tornar-se muito mais pluralfsticos em sua 
fé religiosa. Longe de serem o "cadinho 
triplo" de protestantes, católicos e judeus, 
que o estudioso de religião Will Herberg 
visualizou nos anos 50, as fronteiras 
religiosas desdobraram-se em formas 
novas e imprevistas. As identidades 
denominacionais não se dissolveriam no 
curso da assimilação. Sem dúvida, tem 
havido uniões denominacionais -
principalmente reunificações de diferentes 
ramos de igreJas semelhantes - , mas o 
apego institucional é hoje tão forte ou 
talvez mais forte do que o foi há três 
décadas. 

Um amplo perfi l religioso dos Estados 
Unidos mostra atualmente o seguinte: 
protestantes liberais compreendem 
aproximadamente nove por cento da 
população; protestantes moderados, 24 
por cento; protestantes conservadores, 15 
por cento; protestantes negros, nove por 
cento; católicos, 26 por cento; judeus, dois 
por cento; outros cre-dos, oito por cento; 
sem denominação, sete por cento. 

Através dos anos, todavia, graduais mas 
significativas mudanças têm-se registrado 
no tamanho relativo das três grandes 
comunidad.:s religiosas protestante, 
católica e judia. A partir ae 1952, as 
preferências protestantes declinaram de 

67 

67 para 57 por cento da população. Tais 
perdas se acentuam num quadro mais 
amplo do declínio protestante ao longo de 

todo este século. De um modo geral, elas 
resultaram mais do decréscimo do 
proselitismo no seio das grandes 
denominações liberais, como os 
episcopalianos, metodistas unidos e 
presbiterianos, do que do aumento nas 
defecções. 

Em contraste, a comunidade católica tem 
crescido constantemente, quase que de 
década para década. No curto lapso de 30 
anos, os católicos passaram de 22 para 26 
por cento da população. Beneficiando-se 
de um alto índice de natalidade e de 
imigração, eles conquistaram números 
quase na mesma proporção em que os 
protestantes os perderam. É óbvio que 
também cresceram em posição social e 
em influência cultural. No período de 
pós-guerra, os católicos fizeram 
conquistas espetaculares na educação, 
em status ocupacional e em renda, de tal 
modo que em conjunto seus níveis sociais 
e económicos igualam-se hoje aos dos 
protestantes. Com mobilidade maior e 
assimilação, em muitos aspectos eles se 
tornaram parecidos com os protestantes: 
em atitudes sociais, em filiação 
político-partidária e em práticas religiosas. 

A população judia também registrou 
declínio em relação às outras. Uma baixa 
taxa de natalidade e elevados níveis de 
casamento dentro do mesmo grupo étnico 
têm cor.tribufdo para manter relativamente 
pequeno o tamanho dessa comunidade 
religiosa. Mesmo assim, os judeus 
continuam sendo uma minoria religiosa 
distinta & bem identificável, cuja posição 
social e influência são desproporcionais a 
seu tamanho. 



Todas essas três comumdades rel1g1osas 
estão sofrendo declínio de participação A 
partir da década de 40 até meados da de 
60, quase três quartos da população 
americana declaravam-se com firmeza 
pertencentes a uma 1greja ou sinagoga. 
Mas pesquisas feitas na década de 70 e 
1nício da de 80 começaram a mostrar um 
nítido descenso até chegar ao baixo índ1ce 
de 67 por cento em 1982 

Quase todas as 1gre1as que continuaram a 
crescer depois da Segunda Guerra 
Mundial são conservadoras 
IJartlcularmente as 1gre1as protestantes 
evangélicas e fundamentalistas . com o 
crescimento do número de adeptos 
excedendo muitas vezes a taxa de 

crescimento da população do IJaís. Entre 
essas seitas destacam-se os adventistas 
do Sétimo Dia, a IgreJa do Nazareno. as 
Assembléias de Deus, o Exército da 
Salvação e vários pequenos grupos de 
pentecostais e de santidade Tanto na 
década de 60 quando na de 70. essas 
1grejas cresceram a índ1ces fenomenais 
algumas até de 60 a 70 por cento em cada 
década. Os batistas do Sul também 
cresceram, tornando-se em 1967 a ma1or 
denominação protestante. Por outro lado. 
Indicadores que não o número de adeptos 
sugeriram uma intensificação do 
conservadorismo relig1oso: matrículas em 
IgreJas-escolas , apoio m1ss1onário. 
publicação de livros, fundação de escolas 
cnstãs . Esse crescimento acentuado dos 
credos conservadores . de par com o 
declínio dos liberais. representou , como 
observou o histonador de religião Mart1n 
Marty. um .. abalo sísm1co na pa1sagem 
relig1osa do 1-'aís 

Mas esse abalo não se limitou ao 
1Jrotestant1smo conservador Dentro do 

catolic1smo surg1ram reações às 
novidades litúrg1cas e à modern1zação 
tJOStas em andamento pelo Concílio 
Vat1cano 11. Enquanto alguns trataram de 
se adaptar às novas formas . outros 
ex1g1ram o retorno aos valores católicos 
tradic1onà1s e à autondade. Dentro do 
JUdaísmo amencano, registrou-se dO 
mesmo modo um abalo discernível de 
mentalidade. Na década de 70. o Judaísmo 
ortodoxo cresceu ma1s velozmente do que 
os ramos libera1s. Repudiando o que 
muitos consideravam como a observância 
da tibieza e da perm1ss1 v1dade desses 
últimos. contingentes cada vez ma1ores de 
JUdeus voltaram-se para a fé ma1s 
tradicional em busca de uma 1dent1dade 
religiosa distinta e de uma forma de vida de 
acordo com os preceitos 
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Em muitos setores . portanto as correntes 
religiosas conservadoras estavam em 
expansão, pois que uma cultura secu lar 
predominante provocou profundas reações 
antimodernas Em relig1ão. como em 
outros domín1os . prevaleceu uma 
dispos1ção de volta às raízes . de que é 
exemplo a fé evangélica e fundamentalista 
que floresceu na medida em que o centro 
cultural e religiOSO pareCia entrar em 
colapso Crenças ríg1das e ex1gentes . 
valores trad1c1ona1s, convicções. 
ensinamentos mora1s absolutistas - tudo 
1sso parecia atender às necessidades do5 

tempos . Quer traçando fronte1ras 
cognitivas e comportamentais, quer 
apegando-se de um modo geral a uma 
posição não conformista diante da 
modernidade. essas crenças oferecem 
uma clara alternativa aos pontos de v1sta 
seculares 

Em ponto algum entretanto a onda do 
conservadonsmo re11g1oso é ma1s v1síve1 



do que no confronto com as questões 
morais. Em fins da década de 70, os 
adeptos de ideologias conservadoras da 
Direita religiosa chocaram-se em questões 
e mais questões com ideologias que eles 
rotulavam sistematicamente de 
"humanismo secular" . E foi em toroo de 
duas instituições sociais básicas que as 
opiniões se polarizaram mais 
acentuadamente: a famOia e a escola. Os 
líderes pró-famnia empreenderam então 
uma verdadeira cruzada em favor do 
retorno aos papéis tradicionais de homens 
e de mulher.es, opondo-se vigorosamente 
à igualdade de proteção legal para as 
mulheres e os homossexuais. As 
pesquisas mostram que evangélicos e 
fundamentalistas estão bem mais 
inclinados a apoiar a publicação do aborto 
e se opór à Emenda Constitucional de 
Igualdade de Direitos do que os adevtos 
da linha centrista . 

Como a famma, as escolas públicas foram 
vistas com grande preocupação. Uderes 
do movimento pró-famma acusaram-nas de 
corroer a moralidade das crianças ao lhes 
ensinarem os segredos da procriação, ao 
uttlizarem livros didáticos agnósticos e por 
não lhes ser obrigatória a oração escolar. 
Apoio generalizado foi dado a uma emenda 
constitucional permitindo o ensino religioso 
nas escolas, e, no que concerne aos 
segredos da procriação. o público parece 
dividido sobre se tal assunto deve ou não 
ser ensinado nas salas de aula. 

A Nova Direita Cristã emergiu então como 
uma força visível, em parte como resultado 
da igreja eletrônica com sua vasta rede de 
programas radiofónicos e de prédicas vela 
televisão. As mudanças , porém, são algo 
mais que um mero aumento no 
aiJroveitamento dos veículos de 
comunicat,:ão: há uma nova tôntca de 

envolvtmento políttco. Conhecidos há muito 
temvo vor sua fé segregada e IJela 
suspeita de envolvimento em iJQiflica, os 
fundamentalistas têm-se envolvido cada 
vez mais com atisW'neoto eleitoral; com 
manffestações sobre problemas como 
ensino religioso nas escolas públicas, 
aborto, pornografia e defesa nacional; com 

recomendações de candidatos a cargos 
vúblicos ou denúncias contra alguns deles, 
com base nas posições qwe estes 
assumem sobre tais questões. A 
esmagadora vitória do Pr-esideAte Reagan 

·vara um segundo mandato reflete em certo 
grau esse novo ativismo. A Maioria Moral e 
a Conferência Religiosa têm impelido a 
Direita religiosa para a arena pública num 
esforço de remodelar a vida pública 
americana, exigindo valores morais 
tradicionais e o retorno à América cristã. 
Centrados ern preocupações morais, e 
não simvlesmente religiosas, os líderes 
evangélicos e fundamentalistas chegaram 
até a forjar alianças com outros segmentos 
igualmente inquietos com tais questões -
grupos religiosos tão diferentes entre si 
quanto mórmons, católicos tradicionalistas 
e certos selares judaicos. 

Em suma, as lealdades tradicionais de 
cada grupo, que plasmaram outrora as 
comunidades religiosas dos Estados 
Unidos, perderam muito de sua 
ascendência no cenário contemporâneo. 
As linhas de classe, raça, etnicismo e 
região - as "fontes sociais do 
denominacionalismo" identificadas pelo 
teólogo H. Richard Niebuhr há meio século 
- não são hoje tão nitidamente definidas 
quanto o foram algum tempo atrás. Niebuhr 
escreveu sobre uma época em que o país 
estava em seus estágios de formação e 
em que as comunidades religiosas 
estavam tomando forma em torno da casta 
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emergente e das segmentações de classe 
1Jeculiares ao período. De então para cá, 
os abalos sociais e demográficos 
alteraram significativamente a base social 
da vida religiosa e niv.elaram muitas das 
diferenças históricas em matéria de 
doutrina e de religiosidade. Essas 
tendências, combinadas com um maior 
confronto entre forças religiosas e 
seculares, além de colocarem o cenário 
denominacional em constante 
efervescência, estão acarretando hoJe um 
novo relacionamento entre religião e 
cultura. 

A modernidade cria uma situação em que 
a fé se torna um assunto altamente 
individualizado e privatizado. Cada vez 
menos ligado a uma fé hereditária, o crente 
dos dias de hoje é capaz de pechinchar 
num mercado de alternativas religiosas, 
pegar e escolher entre diversos aspectos 
de crença e de prática. Como frisa o 
sociólogo Peter L. Berger, o mundo 

1Jiuralístico moderno força os indivíduos a 
um "imperativo herético" - a necessidade 
de escolher entre interpretações 
alternativas e de distinguir aqueles 
elementos, dentro de uma só herança, que 
são iluminadores daqueles que não são. 
Isso equivale a dizer que, na tradição do 
voluntarismo religioso, dá-se ao indivíduo 
um alto grau de autonomia, bem como a 
responsabilidade de chegar por si mesmo 
a um sistema de referência religioso. O 
pluralismo religioso, é óbvio, estimula a 
privatização da fé, assim como obriga a 
uma preferência denominacional, uma 
tendência que os tempos modernos só têm 
feito acentuar ainda mais. A maior 
oportunidade de que hoje dispõe o crente 
para exercitar escolha é simplesmente 
uma extensão lógica do voluntarismo 
religioso, ou, como disse certa vez o 
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sociólogo Talcott Parsons. "o 1ndivíduo só 
está ligado por compromisso de 
responsabilidade pessoal, e não por 
qualquer fator de imputação". 

Em todos os grandes credos são 
evidentes as tendências para o privatismo 
religioso. Sob esse aspecto, o 
protestantismo liberal é especialmente 
vulnerável. Dado que as igreJas liberais 
têm historicamente estimulado a liberdade 
de escolha entre seus membros, com isso 
fre~üentemente sofre a lealdade 
institucional. Em conseqüência, alguns 
seguidores dessas igrejas podem ser 
considerados crentes, mas não membros 
no sentido convencional. Mesmo nas 
igreJaS conservadoras, em que a lealdade 
de grupo 'é mais forte, registra-se uma 
grande ênfase na salvação individual e na 
responsabilidade pessoal. De resto, o 
evangelismo viceja exatamente em 
indivíduos que tomam suas próprias 
decisões: primeiro, a de crer, e, depois, a 
adesão voluntária à igreja. A atração que a 
igreja eletrônica, com seus pregadores de 
televisão, exerce em tantos americanos 
evangélicos e fundamentalistas talvez seja 
a de particularizarem e exprimirem opção e 
experiência religiosas em foro íntimo. 

Mesmo no seio da tradição com maior 
herança de autoridade eclesiástica - o 
catolicismo americano - são amplos os 
sinais de um crescente individualismo 
religioso . O Vaticano li libertou enormes 
energias nessa direção. Nos Estados 
Unidos. de modo especial , com sua 
herança de voluntarismo religioso, o 
afrouxamento de padrões institucionais 

levou ao que descreve o sociólogo católico 
Andrew M. Greeley como sendo um 
catolicismo seletivo - com ênfase na 
pàrticipação como matéria de consciência 



Individual e no apego à tradição conforme 
a escolha de cada um. Ao longo da última 
década, muitos católicos jovens optaram 
por esti los religiosos que permitem maior 
individualidade em matéria de crença e de 
prática, e com essa opção adveio menos 
respeito pela autoridade da igreja, 
especialmente em maténa de moralidade 
sexual e de vida pessoal. 

Seria fácil exagerar, contudo, o problema 
de um individualismo religioso em 
crescimento . Com a possível exceção dos 
j.Jrotestantes liberais , a fidelidade 
institucional de base grupal continua 
razoave lmente forte nos protestantes 
conservadores, nos negros, nos judeus e 
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em muttos católicos. Por outro lado, os 
laços semi-étnicos comuns não estão 
diminuindo em.nenhum grau significativo. 
Mesmo aqueles que são altamente 
privatizados em sua fé tendem a não 
perder suas identidades reliÇ~iosas . Muitos 
dos que se afastaram, por exemplo, da 
missa dominical, ainda se julgam 
católicos. Por último, o declínio da 
freqüência às igrejas parece ter chegado a 
seu ponto mais baixo em fins da década 
de 70, o que i)Ode prognosticar um período 
mais estável de fidelidade institucional para 
o futuro. 

Transcrito da revista Diálogo, 19(4}, 1986 
TraduÇão de José Livio Dantas 



Cristo 
LESZEK KOLAKOWSKI 

Quando o historiador fala sobre Jesus, 
pergunta sobretudo o que sabemos de 
verdadeiro a respeito daquele indivíduo. 
Pergunta ainda quais são os antecedentes 
do seu ensino na cultura judaica, de que 
maneira mudou a imagem do Deus JUdeu 
desde os Pentateucos até os ultimas 
profetas, e quer concluir se é cabível 
considerar Jesus-profeta como uma 
continuação ou um acabamento daquela 
mudança; interessa-se pelos resultados 
que deste ponto de vista trouxeram as 
pesquisas sobre os manuscritos 
cumranianos. Somente homens 
verdadeiramente especializados são 
capazes de falar sobre este tema de 
maneira razoável, e não é sobre essas 
questões que desejo tratar. 

O historiador de idéias pode, além disso, 
esforçar-se por localizar Jesus em toda a 
história ligada a seu nome e pesquisar 
neste tema inesgotável, recavando na 
infinidade de fatos e pensamentos 
surgidos em torno do mito de Cristo. 
Quando falamos somente dele, nos é difíci l 
libertar-nos dos 20 séculos de história 
através dos quais o encaramos. A figura 
de Jesus encontra-se à sombra da teologia 
e de controvérsias teológicas erigidas em 
torno de cada palavra do Evangelho. 
Como esquecer as monstruosas 

ambigüidades, aparentes e rea1s, 
montadas pela história cristã sobre o 
ensino do fundador? Mas não é este o 
ponto de vista que nos ocupa no momento. 

O estudioso da religião pode ainda tratar 
Jesus Cristo como elemento de uma certa 
estrutura mitológica que compara a outras 
para extrair semelhanças e diferenças de 
cultura. Pode esforçar-se - o que não é 
fácil - por esquecer o grau em que esta 

-...figura existe na sombra da situação · 
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contemporânea e a presença do 
cristianismo no mundo de hoje; pode visar 
a alcançar, frente a esse objeto, um 
mesmo grau de interesse indiferente, um 
mesmo tipo de estilo de re ligião ou de 
distância estética do que a que nos é 
possível em relação aos mitos egípcios ou 
gregos. Mas tampouco é esse tipo de 
interesse que nos ocupa. 

O biógrafo pode ainda buscar os 
contornos da figura psicológica de Jesus e 
dar-lhes um sentido coerente - e isto na 
medida em que consegue libertar-se de 
toda intenção apologética, seja cristão, 
seja feita de blasfêmico fervor anticristão. 
Também não é este o ponto de vis ta que 
tenho em mente. 



Tenho em mente um ponto de vista 
puramente filosófico, e isto significa 
justamente nem histórico, nem psicológico, 
nem de ciência da religião . Busco um tal 
grau de liberdade que permita ler os textos 
canômcos e apócrifos do Evangelho sem 
lembrar os comentários e nem mesmo as 
Epístolas de Paulo. Esforço-me por não 
procurar intrincadas especulações 
teológicas ou filosóficas em palavras 
simples. Gostaria de sintetizar aquilo que 
pode perceber na figu ra e no ensino de 
Jesus um homem secular que não 
professa a fé cris tã em qualquer de suas 
versões, quaisquer cios dogmas, nem 
qualquer comunidade eclesfástica, mas 
llue se reconhece como parte de uma 
tradição da qual o crist1anismo é parte 
inseparável - aquela mesma tradição da 
qual são elementos Buda e Sócrates, Kant 
e Marx . Não desejo reconstruir o perfil 
psicológico de Jesus. Eu tento perguntar 
sobre o seu lugar na tradição européia 
como um todo, e portanto não na tradição 
particularmente cristã; perguntar de que 
mane1ra a m1ssão que a si atribuiu - e que 
parte dela - tornou-se elemento do 
intrincado tecido formador de nossa 
bagagem cultural herdada. Pergunto sobre 
essa tradição independentemente dos 
dogmas cristológicos em torno dos quais 
os cristãos constituíram a sua 
autoconsciência religiosa. 

Os filósofos e Jesus 

Jesus Cristo, como sabemos, não foi 
filósofo e não consta nem mesmo dos 
manuais cristãos de história da filosofia. Os 
filósofos dos tempos modernos 
ocuparam-se raramente de sua pessoa. 
Alguns se ocuparam, entretanto, e vale a 
pena lembrá-los a fim de desenhar os 
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possíveis estereótipos próprios ao 
interesse filosófico em relação a esta 
impressionante figura. Falaram sobre 
Jesus, dentre os grandes, entre outros, 
Pascal, Hegel, Kierkegaard, Nietszche e 
Jaspers. 

Na compreensão de Hegel, Jesus Cristo 
foi uma certa fase histórica do 
autoconhecimento da humanidade; foi uma 
revelação visível, sensível, daquela idéia 
de Deus que o homem alcança quando 
concebe Deus como aquilo que é sam 
lnobytem. A personalidade de Jesus 
reduz-se praticamente a uma certa etapa 
do auto-sentimento humano em sua 
relação ao absoluto. Isto não significa que 
Hegel tenha negado a realidade de Jesus, 
que o tenha despojado de personalidade 
ou de humanidade - ele bem afirma que 
Cristo é homem muito mais do que os 
deuses antropomórficos dos gregos -. 
mas retira de sua personalidade esta 
pessoal , eterna e duradoura singularidade, 
esta excepcionalidade extra-histórica, esta 
qualidade fundada pelo cristianismo que se 
fundamenta na fé de que na própria história 
penetrou um chamamento sobrenatural 
vindo de fora da história. 

Foi igualmente neste ponto que 
Kierkegaard formulou a sua posição em 
relação a Hegel e reconstruiu a imagem de 
Cristo como constantemente 
contemporâneo, e somente por esta 
contemporaneidade verdadeiro para o 
cristão. Cristo é para nós - explicou - uma 
informação histórica estéril se o tratamos 
como o substituto (przekainik) ocorrido 
no passado: é, ao contrário, vida cristã 
real para cada existência individual quando 
esta consegue contemporaneizá-lo para si 
literalmente, e portanto compreender o 
seu convite - "vinde a mim todos os 



cansados e opnmidos e eu os aliviarei" -
como dirigido a ele pessoalmente, e como 
sendo a cada vez válido e a cada 
momento repetido. Para o cristão . Jesus 
não é simplesmente o messias que num 
certo momento histórico veio em nome de 
Deus ensinar dogmas ou realizar 
pregações. É uma pessoal duração do 
cristianismo em cada cristão particular ; é 
como que um segundo lado 
permanentemente vivo de cada existência 
4ue em sua presença deve buscar 
respostas para o seu próprio vício e sua 
iJrÓpria miséria. 

É ISto, igualmente. apesar de todas as 
diferenças. aquela mesma maneira de 
referênc1a a Jesus que encontramos nos 
esforços de Pascal em seus ataques ao 
deísmo e ao "Deus dos filósofos" . Para 
Pascal, o mundo inteiro não nos mostra 
nem uma total ausência divina, nem uma 
presença clara; não é abandonado de 
todo, mas tampouco Deus é visível, a1nda 
que estando evidentemente sob o cu1dado 
divino (o mundo). O segredo revelado da 
presença de Deus que se esconde e a 
ambigüidade da habitação de Deus no 
mundo. é a ambigüidade de nossa sorte: a 
sorte daqueles que são capazes do 
conhecimento de Deus, mas que perduram 
no reino do pecado. Jesus Cristo é aquele 
graças ao qual o conhecimento de Deus 
torna-se para nós o conhecimento de 
nossa própria miséria, e este é o 
conhecime1:tto mais necessário para o 
homem. Destas duas verdades -que 
Deus existe e que somos miseráveis -. 
cada uma pode ser apreendida 
separadamente, mas somente o 
conhecimento de Jesus-pessoa traz 
consigo necessariamente ambas essas 
verdades fundidas . O conhecimento de 
nossa invalidez /alei1ão é sozinho a fonte 
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de desespero, e um puro conl1ec1mento ue 
Deus permanece afirma<,;ão especu lativa 
sem valor para a vida. A consciência crua 
da própria queda e a esperança de uma 
I)Ossível salvação alcançamos, ambas ao 
mesmo tempo, com o conhecimento de 
Jesus .:._ e apenas isto, justamente, cria a 
fé cris tã : É impossível, portanto, um 
cristianismo puramente filosófico, confiante 
na força de demonstrações especulativas, 
e tampouco um puramente histórico, 
apoiado nas informações da história 
sagrada. Jesus Cnsto, além de sua face 
dogmática histórica, surge assim perante 
nós como ex istência real do redentor pela 
qual nasce em nós . pelo fato de que é 
pessoa e não simplesmente fato ou 
doutrina. um sent1mento da obscuridade 
em que vivemos e ao mesmo tempo do 
caminho que nos conduz para fora dela . 

Entre as "grandes" Interpretações 
filosóficas da figura de Cristo está também 
a doutrina de Nietzsche. Eis aqui o maior 
de todos dentre os que , por sinal pouco 
numerosos . tiveram a coragem de 
dec larar-se 1n1m1gos de Cristo. e não 
simplesmente in1m1gos do cristian1smo. 
Para Nietzsche, Jesus foi a4uele 4ue 
tentou aniquilar todos os valores 
essenciais da v1da, glorificou a própria 
incapacidade de resistência e elevou a 
fra(weza ao nível de virtude, desreafizou 
todos os valores, trazendo-os para o 
"interior" espiritual do homem, e codificou a 
moral dos homens que não conseguem 
defender o seu próprio direito e buscam na 
própria passividade um apoio, uma razão 
de glória. 

Temos assim caracterizadas 
sumariamente três maneiras diversas de 
referência à figura de Jesus dos filósofos . 
Nietzsche volta-se para ele como profeta 



ao profeta, ou seJa, con 10 o profeta 
au tênlico ao profeta falso, Hegel, como urn 
h1stonador do espírito , pensa Jesus como 
um dentre os estágios históricos 
pesquisados; Pascal e Kierkegaard, como 
cristãos que buscam as rea lidades 
sobrenaturais de sua fé em seus valores 
mais pessoais. 

É permitido Julgar que num certo sentido 
reduzido a orientação de Pascal e de 
Kierkegaard é assumível igualmente por 
homens não 1elacionados a quaisquer 
conteúdos dogmáticos do cristianismo -
não no sent1do, é óbvio, em que deveriam 
ver em Cristo uma encarnação singular 
pessoal e histórica do mundo sobrenatural 
à qual se pode voltar com perguntas ou 
temor, mas apenas no sentido em que 
Jesus; à semelhança de cada um dos 
grandes pensadores , profetas. 
reformadores e fi lósofos, empresta-se a 
uma contemporaneização part1cular em 
tjue valores universais são ligados a uma 
gênese part1cular. O filósofo, em essência, 
quando deseJa ir além de um ponto de 
v1sta puramente histónco e puramente 
pos1tivo . retere-se à trad1ção filosófica e 
relig1osa de tal maneira que o conteúdo 
dessa tradição não seja nem fato, 
Simplesmente, que necessite ser 
compreendido, nem pensamento, 
Simplesmente, em relação ao qual tem-se 
que "tomar posição" negativa ou positiva. 
Pois que ele não trata a tradição cultural 
como um conjunto de "verdades" que se 
acumulam, nem como se fosse um 
continuum de fatos históricos 
neutralizados, mas a trata justamente no 
sentido de revelar nela valores universais, 
·que contudo permanecem ligados com a 
pessoa criadora. e não podem ser 
despojados de sua origem pessoal. Esta 
dualidade é um dos elementos das 

dificuldades próprias à Intenção filosót1 ca 
em relação à trad1ção. Jesus , localizado 
numa tal perspectiva, não pode ser 
reduzido ao conjunto de acontecimentos 
(entre os quais estaria igualmente 

'presente , como acontecimento, os 
;conteúdos do seu ensino) , nem ao 
conjunto de valores abstratos sobre os 
quais se pode refletir positivamente de 
todo independente ,das circunstâncias de 
seu surgimento. Tratamos ou procuramos 
tratar o seu ensino como, para usar uma 
feia palavra. "fato essencializado", ou 
como valor universal relacionado em seu 
conteúdo com a própria origem factual. 

A principal profecia de Cristo 

Para a visão histórica, Jesus é um judeu 
da Galiléia que acreditou no Deus dos 
judeus e acreditou que esse Deus 
:atribuiu-lhe uma missão particular de 
'mestre. E foi aquele no qual creram por 
sua vez os seus discípulos que consegue 
com uma palavra acalmar as tempestades, 
com os próprios pés andar sobre o lago, 
ryby w sieci napedzaé, erguer os mortos, 
curar os leprosos, devolver a visão aos 
cegos, expulsar os demônios dos 
possessos, conversar com Moisés e 
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Elias, multiplicar os pães pelos pobres, 
mudar a água em vinho e o vinho em 
sangue. Foi para eles ainda que realizou a 
promessa do Velho Testamento referente 
ao Messias e cumpriu sua vocação 
levantando dentre os mortos. Aquele 
Jesus, ainda que aceitasse a homenagem 
dos crentes, não se tomava IJOr Deus, e 
mesmo negou claramente que pudesse 
ser Deus. Respondeu, quando a ele 
chamaram de bom, que somente Deus é 
bom; reconheceu não saber quando chega 
o dia prometido e disse "que se cumpra a 



Tua e não a minha vontade". Nesse 
sentido, não cabe afirmar que Jesus criou 
o cristianismo, se é que a fé na divindade 
de Jesus deva pertencer aos fundamentos 
do cristianismo; antes, Paulo foi aquele 
que dirigiu o processo de deificação, 
aquele que, apesar das oposições, não 
raras ainda antes dos pais pré-niceianos, 
aquele que venceu finalmente, ao menos 
como compreensão predominante do 
cristianismo, apesar das diversas 
rebeliões "arianas" ~ Aquele Jesus, como 
nos é lícito julgar, considerou-se como 
reformador judeu possuído de uma missão 
sobrenatural; como ungido, ou seja, Cristo, 
que de Deus - o mesmo em que confiou 
juntamente com os seus ouvintes - trouxe 
a nova sobre o próximo fim dos tempos e o 
apelo a todos para que, sem mais tardar, 
se preparassem para o cataclisma final. 
Estava convencido de que o fim do mundo 
estava próximo, tão próximo que mais de 
uma vez disse a seus discípulos e 
ouvintes que muitos dentre eles ainda 
veriam com seus próprios olhos a vinda do 
reino de Deus à Terra, antecedida de 
peste e fome, de grande opressão, de 
queda de estrelas e o escurecimento do 
sol, e finalizado 1Jelo aparecimento do filho 
de Deus entre as nuvens em com1Janl1ia 
dos anjos soando trombetas . A não 
verificação destas previsões não 
enfraqueceu a fé dos discípulos, que 
passaram a explicá-las de outra maneira. 
Mas aquela catástrofe cósmica 
proximamente esperada emprestava toda 
uma nova perspectiva a todas as coisas: 
deste momento em diante, todas as coisas 
do mundo se apagam na sombra do 
aiJOcalipse. E assim todas as realidades 
terrenas, toda a diversidade de coisas que 
servem à vida perdem todo o sentido e todo 
o valor autônomo. O mundo corporal deixa· 
de ser importante; pode ser ainda, é ainda 

objeto de dever. Não pode ser objeto de 
desejo, uma vez que em sua fragilidade 
chega ao fim . 

A reforma de Jesus 

Desta perspectiva, são compreensíveis os 
mandamentos da nova ciência e o grau em 
que é realmente nova. 

Desde há muito, os leitores do Evanyelho 
foram impressionados por certos traços 
incoerentes da personalidade de Jesus . 
Prega a paz , o perdão, a caridade e a 
renúncia à oposição em face do mal: no 
IJfÓ!Jrio comportamento , entretanto, 
facilmente se encoleri za, é fácil rrritá-lo 
mesmo com pequenas coisas. Prev1ne 
que iyualmente aqueles que venham em 
seu nome a realizar m1lagres, profet1zar e 
ex!Ju lsar demônios, ele declara que não os 
conheceu nunca e que os mandará 
embora caso não preencham a vontade de 
Deus. Previne uma vingança terrível ás 
cidades que não deram fé a seu mandato 
- promete que mais leve será aos de 
T yryjczyk e de Sodoma no dia do 
julgamento do que aos habitantes de 

. Corozai e Betsaid que, apesar dos 
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milagres, subestimaram os seu s 
ensinamentos. A Pedro, quando este 
expressa a esperança de que o seu 
Senhor não seria morto, exclama: "fora, 
Satanás!". Maldiz e condena a definhar a 
figueira na qual não encontrou fruto, embora 
ainda não fosse o tempo de figo . Expulsa a 
pancadas os mercadores do templo e 
afirma que veio trazer guerra e não paz, 
que divide as famnias . que por ele em cada 
casa os pais se levantarão contra os filhos 
e as filhas contra as mães. "Dura é esta 
fala" - comentam os ouvintes. Lá, onde 
encontra resistência ou ceticismo, torna-se 
violento . É inabalavelmente convencido de 



seu mandato e somente no últuno 
rnomento, morrendo no martíno, ocorre 
levantar-se num grito de desesJJero drante . 
de Deus que o abandonara: mas mesmo 
esse gri to de desesJJero é uma c1tação dos 
Salmos. 
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Pode JJarecer llUe o caráter lnlJJUISIVO de 
Jesus não de todo se 1ntegrava ao seu 
ensinamento, como se alyuns de seus 
comportamentos revelassem a cólera do 
antigo Deus judaico, cuja imagem 
transforma em seu ensinamento, 
retomando de resto intenções de profetas 
antenores. 

Transcrilo de Argumenty, ano IX, n" 51-52 

.393-394. Varsóvia, 19-26 de dez. 19fi5. 

Tradução do polon{>s: Rubem César Fcmandc:. 



VITRAL 

Igreja Protestante 
mais ativa na Alemanha Oriental 

Se no passado a Igreja Protestante na 
Alemanha Oriental teve uma atitude polftica 
dócil em relação à politica, está agora 
revendo a sua posição e assumindo, 
embora modestamente, uma postura mais 
critica. Se ela continuar na mesma linha, 
com os seus 35% de membros em relação 
à população, certamente terá sérios 
confrontos com o Partido Comunista. 

Newsweek de 11 de abril passado dedica 
uma página ao assunto; e as duas fotos 
que publica mostram um ~~qw de 
solidariedade a dissidentes presos e um 
grande comlcio clamando por uma glasnost 
no pais. Como instituição dependente em 
grande parte do Estado (fundos oficiais e 
impostos de cidadãos), era compreenslvel 
que a hierarquia da Igreja se contivesse 
nas suas crrticas ao governo. A mudança 
agora é real - e grupos de ativistas e 
dissidentes têm usado as igrejas, em todo 
o pafs, como base para as suas 
operações e reivindicações. Quando em 
janeiro a policia prendeu 200 manifestantes 
protestantes, as igrejas lançaram um 
movimento de solidariedade e cultos de 
oração em toda parte. Os protestos e 

reivindicações incluem atendimento a 
todos quantos desejam emigrar para a 
Alemanha Ocidental ("Necessitamos de 
todos aqui"). A nova atitude da Igreja 
coincide com a crescente fermentação na 
Alemanha Oriental de mudanças 
provocadas por pacifistas, ecologistas e 
outros grupos comprometidos com 
questões sociais. 

"Olha a Virgem!" 

O dia 2 de abril de 1988, contam os 
jornais, virou sábado santo a partir das 
17h50min. Foi em T aguari, RS, onde mais 

. de 2 mil pessoas afirmam ter visto a 
imagem de Nossa Senhora, que aparecera 
anteriormente a outras pessoas e a 
crianças, estampada no sol do fim da 
tarde. Uma foto do Jornal do Brasil (4/4/88) 
mostra muitas mãos e caras em postura 
devota. Durante dois minutos, entre 
diversas colorações, o rosto da Virgem se 
mostrou tanto a crentes quanto a 
descrentes. Um promotor público passou o 
dia rezando. O prefeito, que acabou 
chorando, disse que o sol vibrava, sem 
ofuscar, e nele estava a imagem de uma 
pessoa escura. Um soldado de plantão 
também viu. E padres. Um deles, Orly 
Inácio Reidel, que atende a 18 
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comunidades na região, farã um relatório 
para o provincial dos franciscanos em 
Porto Alegre. Uma deficiente trsica 
recebeu uma mensagem de Nossa 
Senhora, mas não a poderia revelar agora. 

Às 20 horas, a lua cheia tinha ao seu redor 
uma larga aura azulada. 

Finanças da Igreja 

L'Express, informa oJB de 14/3/88, 
realizou um extenso levantamento sobre 
as finanças da Igreja, a partir da 
peregrinação que leva à basOica de 
Montmartre, anualmente, cerca de 4 
milhões e meio de turistas - e onde o 
sagrado e o profano se unem pelo grande 
movimento comercial que abrange todos 
os momentos das manifestações 
religiosas. 

Na França, constatou o jornal, algumas 
regiões vivem de atividades ligadas à 
religião, como Lourdes, a segunda cidade 
hoteleira depois de Paris. São 400 hotéis e 
pensões e 300 lojas - e os 4 milhões de 
peregrinos que buscam anualmente as 
suas ãguas milagrosas deixam em 
Lourdes cerca de 1 bilhão de dólares. Em 
março deste ano inaugurou-se a terceira 
basnica de Lourdes, subterrânea, capaz de 
abrigar 20 mil fiéis - e com financiamento 
de um banco protestante (sic). 

A infra-estrutura comercial que acompanha 
todo este mundo da devoção vai desde 
agências de turismo até a venda de 
canetas, a Virgem dentro de uma bola de 
cristal, terços (300 mil por ano), pães, 
vinhos, queijos, medalhas milagrosas (um 
!Tlilhão e meio por ano), fotografias, filmes 
- e o que mais a imaginação permitir. 
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"O Judeu" vai estrear no 
Festival de Veneza 

Estã previsto para setembro próximo o 
lançamento, no circuito nacional e 
português, do filme O Judeu, uma 
produção franco-luso-brasileira que conta 
a trajetória de Antônio José da Silva, 
teatrólogo e poeta brasileiro, morto, no 
século XVIII, pela Jnquisição. 

O filme, apresentado em maio no Festival 
de Cannes e em junho no Festival de 
Veneza, é um projeto pioneiro em dois 
aspectos. Reúne, numa mesma produção, 
Brasil e Portugal promovendo o 
intercâmbio de técnicos, atores e 
possibilitando a venda do filme, através de 
Portugal, no Mercado Comum Europeu. 
Lança, ainda, uma cc-produtora especial e 
nova no mercado, a FINEP, que, pela 
primeira vez, financia esse tipo de projeto, 
com recursos da ordem de 60 mil dólares. 
O Judeu tem também a estréia, nas telas, 
do ator Felipe Pinheiro, que interpreta o 
papel-tftulo. Felipe estã sendo lançado no 
cinema ao lado de Jose Lewgoy, Edwin 
Luis i, Fernanda Torres e Dina Sfat. 

A TV francesa entra no circuito para 
finalizar o trabalho, na fase de 
pós-produção-pré-montagem e 
montagem. 

Políticas e · púlpito 

Com este trtulo, Newsweek de 15 de 
fevereiro analisa o que chama de "o poder 
das igrejas da América negra" e comenta a 
campanha eleitoral para a campanha 
presidencial do pastor negro Jesse 
Jackson. A Primeira Igreja Batista Monte 
Sião, em Baton Rouge, promoveu um 



"Super Sunday", e em uma coleta levantou 
2 mil dólares para a campanha de Jesse 
Jackson. Uma das contribuintes disse: 
"Quando o Dr. Jemison fala, nós ouvimos 
- e damos". Jemison é o pastor e 
presidente da Convenção Nacional Batista 
dos Estados Unidos, a maior denominação 
protestante negra do país. 

O movimento se estende por centenas de 
cidades - e expressa o poder real das 
igrejas negras. Já em outras ocasiões, 
Jemison mobilizou as igrejas batistas em 
movimentos nacionais de boicote a 
situações relacionadas com direitos 
humanos. Agora, a ênfase é a eleição de 
Jesse Jackson. E, como dizem os 
pregadores ligados a Jemison, quando os 
pastores falam os crentes ouvem - e 
votam. A estratégia polrtica do candidato 
negro baseia-se nesse poder, que conta 
com cerca de 10 milhões de votantes. 

Waldo Cesar 
Registro 

• Saiu Nostradamus - o Príncipe das 
Profecias, de Doe Comparato, com 
prefácio de Marilena Chaur. Editora Clube 
do Livro, abril 1988. O lançamento teve o 
apoio de "Astros e Magias - Esoterismo e 
Com. Lida.". (Com. deve ser comércio, 
não?) 

• Anastácia "princesa de origem 
bantu-Angola" -- já é anúncio da revista 
Domingo (JB) e de outros importantes 
órgãos de imprensa. Sua medalha, 
vendida a Cz$ 500, deve ser apertada toda 
rnanhã, e rezada a prece q11e acompanha 
o Anúncio - e "tudo lhe correrá bem". 

• () mill'mio da conversão da URSS 
ao cristianismo ortodoxo será 
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celebrado em junho e pi lho. Ern 5 <ie Jtinho, 
5 rnil convidados de todo o mun(IO 
assistirão a uma sessão de jubileu, 
transmitida pela televisão parrt vários 
países. Jornalistas podem solici tar 
informaç<)es a Mme. Volgina ou M.V. 
Ousiannikov, Pogodinskaya Oulitza 20, 
119.435 Moscou. T el. 245-201 3. 

• 40.000 fiéis da Igreja Universal do. Reino 
de Deus reuniram-se na noite de 7 de maio 
na rua Prado Júnior, Copacabana, para 
exorcizar o mundanismo do bairro, suas 
mulheres da vida, boates etc. Custo: Cz$ 
250 mil, cobertos pelas coletas da notte. O 
espetáculo varou a madrugada com 
dezenas de inúteis reclamações 
telefónicas: o som atingiu a 30.000 watt s 
de potência - um barulho infernal, 
autorizado, dizem, pelos órgãos 
competentes. 

• A Igreja da Unificação, do rev . Sun 
Myung Moon, levantou no ano passado 
mais de um milhão de dólares para apoim 
os contras na Nicarágua. Moon teve 
influência política nos Estados Unidos, 
.onde financia o jornal conservador The 
Washington Times. Seu objetivo é form<-tr 
um partido político cristão. 

Waldo Cesar 

Governo expulsa dezessei s 
missionários de áreas indígenas 

Nos últimos 15 meses, 16 miss ionários 
católicos foram expulsos das áreas 
indígenas onde aluavam ou proibirias de 
nelas ingressar. As medidas, 
determinadas pela Funai , atingire1m 
indistintamente leigos e missionário~ 



que, em sua maioria, trabalhavam junto a 
povos indfgenas na Amazônia. 

Todas as expulsões e proibições carecem 
de qualquer respaldo legal. Mas, apesar 
disso, e dos vários apelos formulados pela 
CNBB ao governo brasileiro, nenhuma das 
expulsões ou proibições chegou a ser 
revogada. Esses mesmos missionários 
têm sido também vrtimas das mais 
diversas acusações, que jamais chegaram 
a ser comprovadas. 

E o que estaria por trás dessas 
acusações? O órgão tutor alega que com 
a presença dos missionários nas áreas 
não é possrvel manter a ordem e a 
tranqüilidade. Ora, é especialmente 
nessas áreas que a Funai permite a 
invasão das terras indfgenas por 
garimpeiros, madeireiras, empresas de 
mineração e grileiros. E vale lembrar que o 
próprio Conselho de Segurança Nacional, 
através de sua secretaria-geral, propôs em 
dezembro de 1986 ações governamentais 
que dificultassem o trabalho do Conselho 
lndigenista Missionãrio. Para o órgão de 
segurança, a ação do CIMI estaria 
ameaçando os "objetivos nacionais 
permanentes". 
Essas medidas governamentais, 
considera a entidade indigenista, não 
colocam em risco apenas o trabalho da 
Igreja Missionária no Pafs, mas, 
especialmente, a sobrevivência dos povos 
indfgenas • .O que impõe a denúncia de 
todas as expulsões e a solidariedade aos 
fndios, que querem e podem sobreviver. 

GIM/, março 1988 
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Igreja é devolvida aos fiéis 
na Lituânia 

O Comitê Executivo do Soviete Municipal 
de Klaipeda, na Lituânia, decidiu transferir 
a sede da Orquestra Filarrnônica da 
Lituânia para um local mais adequado à 
realização dos concertos e devolver o 
prédio atualmente em uso (uma igreja) à 
comunidade católica da cidade, de quem 
foi expropriado em 1962, informa a 
Nóvosti. 

O bispo Antanas Vaitchius, administrador 
apostólico da região, disse que o 
acontecimento é "significativo e feliz", uma 
vez que a cidade necessita de mais uma 
igreja para atender os fiéis, especialmente 
os marinheiros católicos que chegam em 
grande número a este porto do Mar Báltico. 

Já o secretário do Comitê Central do 
Partido Comunista da Lituânia, Lionguinas 
Chepetis, analisando as aluais relações 
entre os órgãos do poder politico e o clero, 
observou que hoje funcionam na República 
630 igrejas católicas, os livros religiosos 
são lançados em grandes tiragens e a 
admissão ao seminãrio de Kaunas foi 
ampliada. Entretanto, admitiu que ainda 
existem problemas como o atraso na 
entrega das encomendas de livros e 
calendârios religiosos e a presença nas 
escolas de professores que desrespeitam 
os sentimentos religiosos dos crentes. O 
secretArio revelou também que, apesar de 
a esmagadora maioria dos sacerdotes 
acatar as leis do pafs, existem padres que 
fazem propaganda anti-social e até mesmo 
anti-soviética, que o Estado "não pode 
encarar com indiferença". 

A catedral da Lituânia, agora devolvida aos 
fiéis, tem uma história dramática: primeiro, 



a destruição pelos nazistas durante a 11 
Guerra Mundial; em 61, foi reconstrufda 
com dinheiro recolhido pelos fiéis na 
URSS e no exterior, mas a cerimônia de 
consagração, sempre adiada, não chegou 
a se realizar; em 62, o tribunal de delitos 
comuns processou e condenou os 
cidadãos e padres de Klaipeda por 
especulação com materiais de construção 
e acabou por expropriar o prédio em 
beneficio da Filarmónica da cidade. A 
igreja precisa ainda de restauração no altar 
de mãrmore, no órgão, nos afrescos, 
mosaicos, imagens e baixos-relevos, 
trabalho que serã custeado pelo Estado e 
coordenado pelo Instituto local de projetes 
de obras comunitárias e pelo arquiteto 
luozas Baltrenas, autor do primeiro projeto 
da igreja. 

Novopress 

Cariri realiza encontro internacional 
sobre padre Cícero e romeiros 

Realizou-se entre 17 e 20 de abril o 19 

Simpósio Internacional sobre o Pe. Cfcero 
e os Romeiros de Juazeiro do Norte. O 
evento, promovido pela Universidade 
Regional de Cariri, URCA, constituiu um 
marco no campo intelectual, na medida em 
que pôs em evidência uma problemática 
cuja importância ultrapassa o limite dos 
especialistas. Do encontro interdisciplinar 
(filosófico, psicológico, antropológico, 
sociológico e histórico) emergiram 
questões que enriquecem não só os 
estudos sobre a religião como também 
abarcam outros planos da sociedade 
brasileira. 

A reunião foi aberta com a palestra de 
Rubem Alves (Unicamp), "O Sentido da 
Religião". Seguiram-se as apresentações 
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de um grupo de ps1cólogos da 
Universidade de Louvain la Neuve 
(Bélgica): Jean Marie Jaspard, Antoine 
Vergote e Joseph Coverleyn, e de 
estudiosos como Diatahy Bezerra de 
Menezes ("O Imaginário Popular no 
Sertão"}, Pedro Ribeiro de Oliveira 
("ImplicaÇões Politicas do Catolicismo 
Popular Tradicional"), Eduardo Hoornaert 
("Questões Metodológicas acerca da 
Igreja do Caldeirão"), Riolando Azzi ("As 
Romarias de Juazeiro: Catolicismo Popular 
versus Catolicismo Romano"). A sfntese 
conclusiva es teve a cargo de José Oscar 
Beozzo, da CEHILA, e dos professores 
Plácido Cidade Nunes, da URCA, e 
Francisco Salatiel Barbosa. 

Além dos comentários elaborados por 
Manfredo de Oliveira, Pierre Sanchis, 
Maria Luiza Marcnio, Paulo Menezes, 
Luitigard Barros, Francisco Pires e Zelia 
Seiblitz, houve ainda algumas 
comunicações, entre as quais se destácou 
a de Marcelo Camurça Lima: "Relação 
entre o estilo de liderança do Pe. Cícero e 
o perfi l da comunidade do Juazeiro". 

;Atualmente o comitê de organização do 
Simpósio dedica-se à publicação de um 
dossiê que, certamente, será de interesse 
para todos os que lidam com questões 
afins à lemática central. 

Zelia Seiblitz 
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