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-APRESENTAÇAO 

Os artigos aqui reunidos refletem a busca 
de um movimento que se desdobra em 
múltiplas cosmologias . Há sem dúvida um 
sentido comum, em algum nrvel, que se 
abre no entanto em profundas diferenças . 
Não é fácil fundir Jesus e Oxalá, e na 
verdade não é bem disto que se trata. 

Celebramos pois Zumbi em um número 
multicor. Estão o branco de Oxalá, o azul 
celeste de Nossa Senhora, o amarelo e 
branco do Vaticano, o colorido da 
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Umbanda e do Candomblé, o incolor da 
imaginação protestante que se rebelou 
contra as imagens. Nelas todas buscamos 
sinais de negritude. O resultado é um tanto 
intrincado, pois não projeta uma estrada 
retHrnea de libertação. Terá sido menos 
Intrigante o gesto derradeiro de Zumbi? Se 
fosse dogmaticamente simples talvez não 
tivesse a força que tem. Que Zumbi seja, 
então, cantado em muitas l(nguas. são os 
nossos votos. 

Comissão Editorial 



Oxalá e Jesus. Identidade . étnica 
. -negra e o contexto crtstao 

CAETANA DAMASCENO 
Mestranda em Antropologia Social no Museu Nacional. 

Coordenadora do Programa Religião e Movimento Negro l/SER. 

Uma interessante entrevista do Bispo 
Anglicano Augustin Nshamihigo, a 
propósito da integração da cultura africana 
na Igreja, me remeteu aos problemas que 
enfrentam os religiosos negros no Brasil 
quando desafiam as celebrações e 
liturgias oficiais de suas igrejas. 

A experiência mais exemplar de 
celebração alternativa da Igreja Católica no 
Brasil, por exemplo, se deu com a Missa 
dos Quilombos em 1982. Sem dúvida, o 
impacto da missa nos meios oficiais 
católicos e na sua alta hierarquia provocou 
reações negativas imediatas. 
Contraditoriamente reagiram os católicos 
"em geral". Alguns, chocados com a 
"turbulência" dos atabaques, preferiam a 
missa tradicional, alegando o caráter 
quase mágico ou mesmo profano e pagão 
dos ritos oficiados na Quilombos. Para 
alguns outros, era uma coisa bonita
"meio folclórica, é verdade" -que tinha um 
caráter mais de espetáculo, a ser levado à 
cena religiosa uma ou outra vez. A 
Quilombos pretendia remeter à etnicidade 
negra e foi proibida posteriormente pelo 
Vaticano. 

Hoje, uma das aspirações de religiosos 
negros (católicos, principalmente)1 é 
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celebrar a fé, regozijar-se nela integrando 
Jesus a Oxalá. É claro: envolvidos como 
estão estes religiosos nas tarefas de 
conscientização para a libertação do negro 
brasileiro discriminado e tendo como pano 
de fundo a Teologia da Libertação, como 
não preocuparem-se com o resgate de, 
pelo menos, alguns aspectos da "cultura 
negra"? 

Apoiados na idéia de que o ritual e a 
crença dos cultos afro-brasileiros 
cumpriram e talvez ainda cumpram um 
papel organizador (salvador I libertador[?]) 
da vida social e mesmo da identidade 
étnica, os religiosos negros empenham-se 
na tarefa do seu resgate . 

Faço, a propósito destas questões, 
algumas especulações . Em primeiro lugar, 
penso como Kabengele Munanga que "o 
grupo étnico, caso do grupo negro no 
Brasil, definido como uma unidade 
portadora de cultura, é algo vivamente 
criticado" (cf. MUNANGA, K., 1986: 2). 
Contextualizar a identidade de negro na 
sociedade brasileira significa lidar com 
o que a antropologia chamou de 
"sociedade complexa e/ou heterogênea". 
Esta expressão se vincula evidentemente 
à divisão social do trabalho "mais 



segmentadora na sociedade urbana e 
industrial contemporânea, com a formação 
de uma rede de instituições diversificadas, 
mais ou menos ligadas dentro de um 
sistema, mas com fronteiras discernfveis" 
(cf. VELHO, G. & CASTRO, E. V., 1981). 
Tendo esta questão como pano de fundo, 
retorno a Munanga quando lembra a 
"pluralidade e diversidade contextuar' em 

que os negros brasileiros estão inseridos: 
"não podemos afirmar que há uma 
identidade cultural entre negros vivendo 
numa comunidade religiosa, caso dos 
terreiros de candomblé, e negros vivendo 
numa favela, ou negros dp classe média 
espalhados nos grandes centros urbanos" 
(cf. MUNANGA, K., 1986: 1). 

Resgatar aspectos ou elementos que têm 
significado preciso no sistema de 
comunicação esotérico do Candomblé, por 
exemplo, parece ser uma das tarefas 
prioritárias da construção da identidade de 
negros por religiosos católicos negros. 
Trata-se de fazer uso, como sugere 
Manuela Carneiro da Cunha, de um 
repertório de sfmbolos, de infcio 
circunscritos à comunidade de terreiro, 
para fins polfticos . É, sem dúvida, um 
"recurso retórico" que se caracteriza pelo 
uso de sfmbolos diacrfticos,2 originalmente 
negros, agora utilizados fora do espaço 
onde nasceram, atualizados para tornar 
possrvel uma conversa na qual os negros 
comecem a falar com os brancos e não 
como brancos (cf. CUNHA, M.C., 1979: 
35) . 

É uma tentativa de marcar as diferenças 
entre negros e brancos numa sociedade 
culturalmente plural mas que se pretende 
unfvoca. Nela, as diferenças têm sido 
historicamente construfdas na consciência 
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social como portadoras de males 
insuperáveis capazes de comprometer a 
"paz social" e a "democracia racial". 

Ora, no plano da luta para ocupar espaços 
poHticos na sociedade global, recorrer ao 
uso de sfmbolos diacrfticos é a tarefa 
polrtica por excelência de construção da 
etnicidade destes negros católicos . 

Mas por que é na comunidade de terreiro, 
principalmente, que os sfmbolos diacrlticos 
estão sendo procurados pelos negros 

católicos? 

Kabengele Munanga nos sugere uma 
pista: "parece que a consciência histórica 
[um dos elementos vitais formadores da 
identidade cultural, ao lado do fator 
lingüfstico e psicológico, é] mais forte nas 
comunidades à base da religião (terreiros), 
graças, justamente, aos mitos de origem 
ou de fundação sempre atualizados pelos 
ritos e outras práticas religiosas . A 
questão da busca de identidade não se 
colocaria neste contexto." Af, mesmo que 
não-negros partilhem da linguagem 
esotérica (como de fato acontece), a 
identidade cu~ural já está dada e remete à 
origem africana. Aliás, essa mesma 
linguagem esotérica (fator lingüfstico, no 
dizer de Munanga), "enriquecida pela 
lfngua portuguesa( ... ) serve de 
comunicação entre os homens e os 
deuses, o que continua a ser um fator de 
identidade" . A meu ver, o fator psicológico 
se construiria no processo mesmo de 
intercçmexão dos dois primeiros nfveis (o 
histórico e o lingüfstico) . 

Ao que tudo indica, o recurso polrtico aos 
sfmbolos do candomblé tem sido uma 
estratégia mais ou menos comum aos 



"movimentos negros" não explicitamente 
confessionais . 

Vemos a partir daf duas questões 
interessantes . Primeira: a nfvel 
propriamente teológico e histórico, é 
possfvel aproximar e/ou identificar Oxalá. a 
Jesus? Segunda: como e onde alocar o 
recente movimento (talvez ainda 
embrionário) de conscientização e 
combate ao racismo por parte de negros 
de diferentes denominações protestantes? 

Neste último caso os "qentes" negros, ao 
participarem de religiões minoritárias no 
Brasil, estão tendo que se haver com uma 
identidade religiosa que, uma vez 
assumida, nega radicalmente qualquer 
nfvel de pertencimento a culturas religiosas 
não-cristãs (as afro-brasileiras, por 
exemplo). Por outro lado, mais visfveis que 
são na liderança das diversas 
denominações (em contraste com a Igreja 
Católica, por exemplo), os negros 
evangélicos manipulam e procuram viver o 
igualitarismo, ao menos a nfvel da 
estrutura interna, como valor supremo. Isto 
tem gerado interessante contradição. 
Algumas lideranças negras têm 
questionado o lugar desigual do negro na 
sociedade brasileira e também na própria 
Igreja. Por outro lado, o 
"embranquecimento" cultural tem sido a 
estratégia privilegiada de outras lideranças .3 

De qualquer modo, o recurso aos sfmbolos 
diacrfticos produzidos na comunidade de 
terreiro não fornece aos evangélicos 
negros os instrumentos de afirmação de 
identidade que outros grupos esperam -
os católicos negros e/ou os movimentos 
negros leigos - construir a partir daquele 
/ocus . 
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Quanto à aproximação polftica entre Jesus 
e Oxalâ,4 um grande desafio se impõe para 
os negros católicos empenhados no 
"enegrecimento" de sua Igreja . Apesar de 
haver uma identidade cultural entre os 
praticantes do Candomblé, hâ que se 
perguntar se libertação e/ou salvação (tal 
como pensadas na lógica cristã, onde a 
noção de pecado é fundamental) são 
categorias estruturantes dos cultos dos 
orixâs. Os mitos estruturantes daqueles 
cultos, atualizados no Brasil, têm algum 
carâter messiânico? Seu carâter 
organizador do universo humano não 
pressupõe antes uma luta por obtenção de 
espaço individual e da comunidade de 
cada terreiro, que pode ir da negociação à 
guerra, do que propriamente a libertação 
do povo negro como um todo? Aliâs, é 
bom lembrar que quando dizemos que a 
noção de pecado não organiza o universo 
da crença nos orixâs, isto não significa 
que não haja uma moral e uma ética 
nestas crenças; significa apenas que não 
sendo o pecado estruturante, a culpa e a 
salvação não lhe são complementares. 

Neste ponto, talvez seja conveniente nos 
remetermos às caracterfsticas morais e 
psicológicas dos orixâs do panteão 
jeje-nagô, que estão muito distantes de 
serem maniquefstas ; ou melhor: o bem e o 
mau são parte e parcela dessas 
caracterfsticas . Desse modo, pecado, 
culpa e salvação não parecem fazer parte 
da lógica daquelas divindades, não 
devendo, portanto, fazer parte da lógica 
dos seus duplos humanos. 

Um breve relato de um dos mitos 
referentes a Omulu, orixâ da varfola e 
também médico dos homens, aponta para 
aquela distância: 



"Expulso por Obàtálá e pela própria mãe, 
ridicularizado por todos os õrlsà, suas 
relações com os demais membros do 
panteão não parecem ser das melhores, 
em particular suas relações com Sàngó. 

Contaram-me que Omolu tentou uma vez 

roubar de Sàngó o trono de àyó; vestiu-se 
de vermelho, a cor de Sàngó, e cavou um 
buraco no deserto para chegar até àyó 
sem ser visto; entretanto, Sàngó o 
descobriu e chamou àsàlá para ajudá-lo a 
expulsar o invasor. Enquanto isso, morria 
Nàná [mãe de Omolu]. Omolu, que estava 
vestido de vermelho, passou então a 
vestir-se de preto em sinal de luto. É por 
essa razão que suas cores são o 
vermelho e o preto. Outras versões dizem 
que, pelo contrário, foi Sàngó quem tentou 
roubar o trono do rei do mundo. Omolu e 
Sàngó não se suportam; a razão desta 
inimizade reside provavelmente no 'pavor 
que Sàngó tem da morte', ou mais 
precisamente no tipo de relações que 
Omolu e Sàngó mantêm com os 
antepassados e na necessidade de 
distinguir duas divindades que por outros 
aspectos ainda se assemelham: relação 
com o fogo, com a realeza" ( cf. LEPINE, 
C., 1978. Grifos meus) . 

O que queremos lembrar é que talvez não 
se possa pretender que Oxalá (orixá mais 
representativo do panteão jeje-nagô) seja o 
organizador das lutas dos negros 
brasileiros espalhados em contextos 
religiosos e de classe tão diferenciados e 
multifacetados . 

Penso ser interessante encarar a 
dualidade Oxalá/Jesus, tão presente na 
religiosidade brasileira, recorrendo a 
alguns dados históricos 
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Na verdade pouco ainda se sabe sobre o 
papel da religião tradicional dos escravos 
(orixás, vodum ou Alá) nas grandes 
revoltas e nos movimentos quilombolas . O 
recente estudo de João José Reis sobre 
os malês - Rebelião escrava no Brasil. A 
história do levante dos ma lês - constitui 
certamente um brilhante avanço no estudo 
daquele papel no caso de escravos 
islamisados . Do mesmo modo, Manuela 
Carneiro da Cunha, em Negros, 
estrangeiros. Os escravos libertos e sua 
volta à África, levanta interessantes pistas 
para pensar os islâmicos e também o 
papel das irmandades católicas no 
contexto escravocrata do Brasil. Aliás, a 
pista das irmandades negras ainda não 
mereceu suficiente atenção por parte dos 
cientistas sociais que se dedicam aos 
estudos da etnicidade. 

Em outro lugar, "Nas malhas do poder 
escravista: a invasão do Candomblé do 
ACCÚ na B~hia, 1829", J.J. Reis faz uma 
contundente abordagem relativizadora das 
formas polrticas de enfrentamento por 

parte dos escravos ao poder senhorial. A 
leitura desse texto indica que, no século 
XIX baiano, "pretos" africanos e "crioulos" 
baianos se enraizavam na vida cotidiana 
através de suas religiões tradicionais: o 
candomblé de nação. Estas religiões, 
decerto, desempenharam importante papel 
no microuniverso do dia-a-dia nas relações 
de enfrentamento. Sugiro então que, 
através delas, com elas ou talvez por elas, 
"os escravos rompiam a lógica cotidiana 
de dominação através de pequenos atos 
de desobediência, manipulação pessoal e 
autonomia culturaf' (cf. REIS, J .J., 1986a: 
1. Grifos meus) . 

Ao enfrentamento da escravidão através 



de ações espetaculares individu~s ou 
coletivas se acoplava a "negociação", 
estratégia de sobrevivência onde o papel 
dos orixás é sem dúvida recorrente. O 
investimento nos bens simbólicos 
religiosos tradicionais parece ter ajudado 
os escravos e negros libertos a viver e 
sobreviver não de qualquer modo, mas de 
determinada maneira. A recúperação desta 
história e da mentalidade qYe a garante 
nos permite entender aqueles negros . 
como sujeitos históricos, podendo portanto 
servir como bandeira para os "movimentos 
negros" de hoje. 

Neste caminho de análise, é aind,a J.J. 
f3eis que nos fornece preciosa pista: "Mais 
do que produto do desespero, como 
querem alguns, as rebeliões 
representavam um projeto de felicidade 
enraizado nas necessidades de 
resistência cotidiana. Os escravos 
rebeldes contavam com a vitória, mas náo 
assimilavam o insucesso das revoltas 
como derrota na correlação de forças do 
dia-a-dia" (cf. REIS, J.J., 1986:2. Grifos 
meus). 

Historicamente, portanto, o espaço 
religioso tradicional dos escravos e/ou 
libertos ("pretos" ou "crioulos") carece 
com freqüência das caracterfsticas 
salvacionistas e/ou messiânicas que 
provocariam um alinhamento cerrado dos 
negros em busca da libertação em nome 
de um Deus (Oiurum/Oxalâ) libertador. 
Antes,, ou para além desta conotação, o 
que se vê é a luta diária de cada indivfduo 
ou de pequenas comunidades de negros 
que, com a permissão e/ou ajuda dos 
orixâs e voduns, se empenhavam em 
obter espaço mesmo dentro dos estreitos 
limites da escravidão, criando um campo 
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de força onde negociar e/ou guerrear 
variava seguidamente em relação ao 
campo de força dos senhores e seus 
representantes. Negociar etou guerrear, af 
está a lógica dos próprios orixâs! 

Todas estas circunstâncias históricas 
estão atualizadas pelos religiosos negros 
da Igreja Católica? De que maneira? 

Aqui, novo desafio se impõe. A construção 
de uma teologia do negro no Brasil tem que 
se haver com a incorporação de Olorum 
no universo retórico da libertação, forma 
de garantir o diálogo com o outro a partir 
da diferença. Ar estâ a ambigüidade: 
Olorum/Deuss - Oxalâ/Jesus não 
terminaria sendo uma forma de apagar a 
diferença ao invés de afirmá-la? 

A menos que recorrer a Oxalâ/Oiorum 
seja claramente um meio 
estratégico-politico para alinhar uma 
comunidade étnica (a negra) dispersa em 
vários espaços sociais e religiosos, em 
torno de "formas de organização eficientes 
para resistência e conquista de novos 
espaços sociais" ("forma de organização 
polrtica", como insiste Manuela C . da 
Cunha, citando Weber), como tornâ-los 
recorrentes no campo semântico teológico 
cristão?6 

Javé apontou aos hebreus o caminho da 
libertação, e estes souberam lutar por ela 
-"os hebreus se libertando, libertaram os 
Egfpcios de serem opressores!", diz parte 
da "Oração Eucarfstica de Libertação do 
Povo Negro" na missa realizada no 11 
Encontro de Religiosos Negros da Igreja 
Católica, no Rio. E ainda: "Pelas vezes 
que nós negros negamos a cultura que 
nos une, deixamo-nos dominar pelos 



valores europeus, enfim,negamos a nossa 
identidade de negros, dada a cada um de 
nós por DEUS-PAI-TODO-PODEROSO 
(silêncio, tocam-se os atabaques); 
OLORUM, tende piedade de nós!. .. Deus 
Eterno e Todo Poderoso, OLORUM, vide o 
teu povo, negros e brancos que buscam 
acabar com a desigualdade no Brasil onde 
os negros dificilmente ocupam cargo de 
Ministros de Estado, de Governadores, 
nas Forças Armadas, nas Igrejas Cristãs, 
de juiz, de professor. de médico .. . Da1 a 
toda essa gente, que trabalha inspirada em 
seus ensinamentos evangélicos, muitas 
forças. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Vosso Filho, na Unidade do Espfrito 
Santo." (Grifos meus.) 

Estas breves citações instigam nossa 
curiosidade. 

Recorrer à "cultura negra que nos une" 
para denunciar "a desigualdade no Brasil" 
pressupõe "enegrecer" a Igreja Católica, 
segundo o Grupo União e Consciência 
Negra. A partir daf é possfvel assumir 
outro lugar na Igreja e na sociedade mais 
ampla enquanto negros? 

Será que aquela tradição histórica de 
negociação I guerra erigida no campo do 
dia-a-dia escravo, orientada pelos búzios e 
orixás, estaria sendo atualizada pelos 
religiosos negros da Igreja Católica? Está 
se forjando aí, talvez, a cultura negra (de 
que tanto se fala e não se consegue 
definir) não como "algo dado", posto, 
dilapidável. .. mas algo constantemente 
renovado, recomposto e investido de 

· novos "significados"? (Cf. CUNHA, M.C ., 
1979: 36.) Esta cultura se configura como 
"negra" porque investida realmente de 
novos "significados"? 
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A dificuldade mesmo de definir "cultura 
negra" passa exatamente pela insistência 
em referir-se a uma cultura original como 
algo puro, monolftico e petrificado através 
do tempo. É ainda Manuela C. da Cunha 
quem, à guisa de conclusão no artigo aqui 
citado, lembra com propriedade que: 1. 
"não se pode definir grupos étnicos a partir 
de sua cultura, embora esta entre de modo 
essencial na etnicidade"; 2. "identidade 
étnica deve ser definida em termos de 
adscrição" (cf. CUNHA, M.C., 1979: 36) . 
Se assim é, descrever com dados 
culturais quem é ou não é negro leva a um 
beco sem salda. Não há parâmetros 
suficientes para definir a cultura negra no 
Brasil, posto que o que está em jogo é 
antes criar condições politicas para ocupar 
espaços sociais não a partir de uma 
cultura dada, pronta, mas de uma 
subcultura em construção, inserida nos 
quadros nacionais, que porte símbolos 
estruturantes adscritivos. Estão as negras 
ovelhas do rebanho católico selecionando 
sfmbolos diacríticos a partir de um 
"repertório cultural"? Ou, ao contrário do 
que desejam, estariam tornando ainda 
mais tênues as diferenças? Até que ponto 
podem estar construindo uma etnicidade 
negra tornando Oxalá e Jesus categorias 
homólogas num universo social onde 
estas categorias já se acham 
emaranhadas, tendo suas colorações 
específicas (negro I não-negro I 
embranquecido) atenuadas? 

Por outro lado, existe ainda a Umbanda, 
que foi, sem dúvida, historicamente se 
desàfricanizando, mas lida ainda com os 
Orixás já atualizados na cultura nacional. 
Por que seus sfmbolos não estão servindo 
como traços diacrfticos para a construção 
de identidade negra no âmbito do Grupo 



União e Consciência Negra, da Igreja 
Católica,ou mesmo dos "movimentos 
negros" em geral? 

O que dizer, finalmente, daqueles negros 
protestantes, conscientes de sua posição 
na hierarquia interna das igrejas, sem 
dúvida menos subalterna se comparada à 
Igreja Católica, mas certamente à custa de 
um constante "embranquecimento 
ideológico de que foram sujeitos e vitimas", 
segundo eles mesmo dizem? É possfvel 
aos negros evangélicos, conscientes de 
sua "negritude", usar teológica e 
culturalmente sfmbolos produzidos noutro 
locus religioso (os terreiros de Candomblé, 
por exemplo) para a afirmação da 
identidade étnica? Se não é possfvel, de 
que repertório cultural podem se servir 
para se organizarem politicamente 
enquanto negros? 

Diante de tais dilemas, resta aprofundar os 
estudos sobre os recentes movimentos de 
"enegrecimento" dessas igrejas. Com isso 
se poderá saber se está se construindo 
uma etnicidade negra no Brasil, com sua 
caracterfstica constitutiva básica - a de 
ser um "poderoso vefculo organizatório" de 
negros de qualquer religião em busca de 
espaço social e polftico - tendo como pàno 
de fundo a segmentação I estratificação 
social imposta por um tipo de sociedade 
dividida em classes e com subculturas 
locais e regionais . 

Notas 

1 O Grupo União e Consciência Negra formou-se 
no bojo das reformulaç6es da Igreja Católica mais 
claramente a partir do Concflio Vaticano 11. Amplia 
lentamente seu espaço a partir de Medellfn (1968) 
e Puebla (1979), respectivamente a 11 e 111 
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Conferência Geral do Episcopado 
Latino-Americano. Sua configuração mais 
transparente se dá a partir de 1980, quando 
religiosos e leigos, enquanto "agentes de pastoral 
negros", se organizam em torno da reflexão sobre 
o lugar do negro "na vida edesial". 

2 Remeto aqui o leitor ao artigo - a seguir citado -
de Manuela Carneiro da Cunha, onde a autora 
utiliza a expressão "sinais diacrhicos" como 
ferramenta conceituai que permite fazer distinç6es 
na construção da identidade étnica. 

3 Ver, por exemplo, entrevista com Joaquim Beato 
nesta mesma publicação. 

4 Oxalá - "Pai e o chefe das divindades do 
panteão do candomblé (. . .), é o deus da criação e 
governa os elementos primordiais: o ar, a água, a 
terra ( . .): reúne a idéia da criação do mundo 
mineral inorgánico (. . .); representa igualmente a 
idéia de criação dos seres vivos animais e homens 
no mundo sobrenatural, o orún, cujos duplos se 
encarnam na terra ". (Cf. LEPINE, C., 1978 :124 
e seguintes.) 

5 Olorum - Segundo o professor Nilson Feitosa: 
"No começo só existia 0/orum. O movimento de 
0/orum faz com que surja a água e então aparece 
Obatalá. Depois se forma a lama e com um sopro 
sobre ela 0/orum cria Exu. 0/orum chama Obatá e 
Oduduá [ambos formas I qualidades de Oxalá] 
para criar a terra e lhes dá as indicaç6es ... " 

6 T eotogia, enquanto categoria, pertence ao 
campo semántico das tradiç6es cristãs 
(protestantes e católicas). O recente esforço para 
uma T eotogia do Negro no Brasil comporta então 
quatro nfveis de problema: 1. A limitação e/ou 
inexpressão da presença de negros nos selares 
mais altos da hierarquia interna das Igrejas: 2. 
Reflexão teológica sistematizada sobre como se 
pode ser negro cristão em relação aos cultos 
afro-brasileiros; 3. As religiões cristãs podem ou 
não ser instrumentos de luta contra a discriminação 
racial no Brasil?; 4. Como lidar com um sistema 
racial policrómico e ambfguo interconectado com a 
segmentação de sociedade em classes sociais e 
subculturas tocais? 
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Identidade étnica e religião 

DEBATE 

Este debate foi realizado em 3/9/86, dias 
após o III Encontro de r;>adres, Religiosos 
e Seminaristas Negros da Igreja Católica, 
cuja repercussão abriu um espaço 
privilegiado para abordagem da população 
afro-brasileira a partir da religião. 

O Programa Religião e Negritude Brasileira 
organizou, então, este debate, levantando 
questões sobre o negro brasileiro e o seu 
lugar como sujeito teológico, sujeito político 
cristão ou não. Participaram lalorixá 
Antonieta Alves, do Terreiro llé de Oxalá, 
Oxum e lansã - RJ; Padre Antonio 
Aparecido da Silva, Diretor da Faculdade 
de Teologia Nossa Senhora da Assunção 
- SP; Frei Raimundo Davi, Sacerdote 
Franciscano da Diocese de Duque de 
Caxias - RJ e coordenador do Grupo 
União e Consciência Negra, Núcleo de 
Saracuruna - RJ; Regina Coeli, professora 
de Português e Italiano iniciada no 
Candomblé; Marlene de Oliveira Cunha, 
mestre em Antropologia Social pela USP e 
representante do Grupo de Trabalho André 
Rebouças,de Niterói - RJ; Micenio Lopes, 
mestrando em Ciências Sociais na UFRJ; 
e Caetana Damasceno, antropóloga e 
coordenadora do Programa Religião e 
Movimento Negro no ISER. 
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Caetana 
Uma das questões importantes que o 
programa Religião e Negritude Brasileira, 
por mim coordenado no ISER, tem 
abordado refere-se à maneira como são 
estruturados, a partir da cultura negra, os 
vínculos entre consciência racial, isto é, a 
consciência de ser negro discriminado, e 
uma identidade étnica. A cultura negra no 
Brasil foi apropriada e se tornou uma 
cultura nacional - donde podemos dizer 
que a identidade brasileira passa pelo 
Candomblé e por vários outros elementos 
da expressão cultural do negro. Esses 
elementos foram arranjados de tal maneira 
que deixaram de ter aquelas 
características da cultura negra tradicional, 
tornando-se característicos de uma 
nacionalidade: a brasileira. O brasileiro, 
seja ele negro ou não, se identifica a partir 
dessas características. 

Trazendo 1sso para o campo da religião, 
observamos que aí também existem 
vínculos, em relação aos símbolos 
religiosos - e não só os símbolos como 
também o próprio sentimento cristão -: a 
vinculação com Deus e com Jesus Cristo, 
do ponto de vista cristão, e o vínculo, ou 
não, com Oxalá. É preciso pensar onde 
eles se encontram, se é que se 
encontram. E, salvo engano meu, uma 



teologia do negro no Brasil teria que 
passar por essa reflexão. O que s1gnif1ca 
resgatar Oxalá? E qual é o projeto do negro 
cristão diante deste resgate? Se este 
projeto é ou não exeqürvel, é a partir dar 
que se poderia construir, ou não, uma 
teologia do negro. Esta proposta de uma 
teologia negra constituiria um desafio à 
teologia cristã? 

É isto que eu lanço como idéia básica para 
este debate . 

Marlene 
Eu me pergunto se essa aproximação 
entre as duas divindades existe realmente, 
se ela passa pela cabeça do negro 
brasileiro ou se há uma distinção bem 
clara entre essas divindades. Afinal, se por 
um lado se procura reviver, através do 
Candomblé, toda uma tradição cultural 
africana, por outro, muitos de nós, negros, 
somos cristãos, cultuamos Jesus Cristo. É 
como se fossem duas culturas: uma 
herdada de nossos antepassados 
africanos e outra que resultou das 
relações entre negros e brancos no Brasil, 
a fé cristã. 

Micenio 
É fato, e muito interessante, que há transa 
entre padres e mães-de-santo, entre 
igrejas católicas e terreiros . É muito 
comum um padre ir a um terreiro celebrar 
missa, sobretudo em Salvador. Isto 
acontece, geralmente, na festa do Orixá 
patrono do terreiro, que começa com uma 
missa. E também é corriqueiro que se 
mande celebrar uma missa em ação de 
graças a uma determinada entidade, como 
é o caso da festa do caboclo de Olga de 
Alaqueto, que se inicia dentro do Mosteiro 
de São Bento: o caboclo incorpora nela na 
hora principal da consagração da 
eucaristia ; ela entra em transe com o 

caboclo Jundiara e permanece na igreja 
até o fim da missa. Que espécie de 
permissão é essa, que diálogo é esse, 
essa integração entre o Candomblé e o 
catolicismo? 

Marlene 
O Candomblé é uma religião discriminada 
de nascença. Por isso ele precisa da 
religião católica para legitimar a sua 
existência. 

Micenlo 
Mas seria apenas isso? A busca do 
reconhecimento, da legitimação enquanto 
religião? Não haveria outros dados que 
podem ser pensados, como a múltipla fé e 
crença? 

Caetana 
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Tampouco creio que se esteja ar entrando 
apenas numa relação polrtica de 
legitimação. Não é apenas isso que 
determina este tipo de relação. Por trás 
disso não estará a crença mesmo, a fé, 
como observou Micenio? E de que 
maneira esta crença é construrda para 
permitir, garantir que essa legitimação se 
dê? 

Dona Antonieta 
O caso é o seguinte: todos nós, 
brasileiros, principalmente os negros, 
somos descendentes de africanos. E os 
africanos que vieram para o Brasil tiveram 
que, aparentemente, guardar a sua religião 
para saber da religião dos senhores de 
engenho. A Igreja Católica ministrava a 
catequese, mas os negros não 
abandonaram seu culto aos orixás. Eles 
se tornaram católicos aparentemente, mas 
não deixavam de fazer as suas 
obrigações, muito secretamente. 

Vocês sabem que o culto aos orixás é um 



culto à natureza. Temos a água, que 
pertence a Oxum (água doce) e a lemanjá 
(a salgada); temos o orixá das folhas que é 
Ossanhe; do mato, Oxossi; Xangô e 
lansã, pedra, raio e fogo etc. Naquela 
época os negros iam para o mato adorar 
suas divindades e fazer os seus preceitos, 
e os senhores não entendiam aquelas 
práticas. E sempre que eles faziam as 
suas festas, os senhores achavam que 
eram festas comuns, costumes da Áfr(ca, 
e não imaginavam que eles estavam 

·adorando divindades africanas. Nós, 
então, descendentes de;;se povo africano, 
adquirimos o hábito de cultuar santos 
porque os negros de então foram 
obrigados a adorar os santos católicos 
para evitar a perseguição dos padres. 
Assim, Santa Bârbara é lansã, Xangô é 
São Jerônimo, São Jorge no Candomblé é 
Oxossi, na Umbanda, aqui do Rio, Ogum, 
e por ar adiante. Naquela época da 
escravidão, quem ministrava a catequese 
eram os jesurtas. Por isso Jesus - ou o 
Divino Espfrito Santo - foi consagrado 
como Oxalá, a divindade máxima. Então 
nós herdamos essa herança e nos 
habituamos - porque veio lá de longe, de 
gerações em gerações - a adorar os 
santos católicos juntamente com os orixâs 
africanos. 

Caetana 
Mas a senhora acha que realmente houve 
um sincretismo, uma mistura de uma coisa 
~_;om a outra? 

Dona Antonleta 
Se me permite a franqueza, houve uma 
mistura forçada socialmente; não há mais 
necessidade dessa mistura porque hoje a 
nossa seita do Candomblé existe. Muitas 
casas de santo que têm os seus axés 
pintados (as representações dos orixás 
por pedras, ou otás, ou ferro e até mesmo 
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barro, que é para Exu), separadamente 
têm um altar, onde nós rezamos o 
Padre-nosso, a Ave-maria, a Salve-rainha 
e o Creio-em-deus-padre. Na minha casa, 
por exemplo, eu tenho os quartos de 
santo, lugar dos axés onde se adoram os 
orixás africanos, mas tenho também, no 
meu quarto de dormir, o meu altarzinho 
com Santa Bárbara, Santo Antônio - e eu 
rezo e vou à igreja. 

Caetana 
Não se trata então apenas de uma 
legitimação: se a senhora coloca hoje que 
o Candomblé é um culto, não uma 
religião ... 

Dona Antonieta 
É. 

Caetana 
... Se está liberada desse compromisso de 
relação polftica, o "natural" - entre 
aspas-, seguindo aquele raciodnio de 
legitimação, seria retirar os santos do 
quarto, não rezar Ave-marias, não ir à 
missa. Eu estou querendo pensar que 
existe um substrato de crença, de fé, 
realmente incorporado, do qual não se 
pode simplesmente dizer: "Oh! não existe! 
não fazemos!"; ou: "Só o fizemos porque 
precisávamos legitimar, estar de alguma 
forma associados à crença e ao modo de 
organizar religioso cristão!" A minha 
pergunta, então, se inverte: por que agora, 
com a morte de Mãe Menininha, Dom 
A velar Brandão permitiu que fosse 
realizada uma missa de sétimo dia? Não 
foi como se dissesse: "Olha, essa religião 
não existe "? 

Dona Antonieta 
Não vamos muito longe: a falecida Mãe 
Aninha, mãe-de-santo do Axé Opô Afonjá 



de São Gonçalo do Retiro - e meu 
pai-de-santo era filho dela, o sr. Agenor 
Miranda da Rocha -, pertencia à 
irmandade de São Francisco e foi 
enterrada vestida com o hábito de São 
Francisco. E o enterro dela saiu da igreja 
de São Francisco da Bahia. A Ana jamais 
deixou de ser católica. 

A iniciação religiosa que nós recebemos 
de nossos pais e avós é cristã - eu sou 
balizada, sou crismada, sou filha de 
Maria -, mas, devido à herança de nossos 
antepassados, fui obrigada a seguir a seita 
deles. Eu não achava bonito, mas fui 
obrigada pelos meus antepassados. Minha 
avó, que era mãe-de-santo, não aceitava: 
"Minha neta não vai se meter com essa 
gente". E me dizia: "Enquanto eu for viva 
você vai estudar, vai ser professora, não 
vai entrar nesse meio". E ela morreu e eu 
tive que abraçar essa seita do Candomblé 
porque houve problemas serfssimos 
comigo. Então cheguei ao Candomblé, que 
eu não conhecia, e vi com surpresa que 
mandavam rezar missa no dia das festas 
dos orixás. 

Os nossos antepassados fundaram várias 
igrejas. No Rio temos a igreja de Santo 
Elebão e de Santa Efigênia, na rua da 
Alfândega, fundada por Mãe Aninha. Na 
primeira sexta-feira do mês tem missa 
consagrada a Oxalá. Em Salvador tem a 
igreja São Benedito dos Homens Pretos, 
onde a maior parte dos freqüentadores é 
pessoal de Candomblé; tem a Igreja do 
Bonfim, que faz a lavagem do Bonfim na 
primeira sexta-feira do ano. Então por que 
vou me rebelar contra a Igreja Católica,se 
eu já a encontrei entre os meus 
antepassados, que sempre tiveram um 
culto paralelo? Nós não podemos nos 
rebelar nem querer separar porque o 
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negócio já vem de longe. Não sei o que vai 
acontecer daqui para frente porque o futuro 
a Deus pertence. Mas eu não posso deixar 
de ir à Igreja Católica. Me faz bem estar 
num culto de Candomblé, agradeço muito 
aos orixás, mas antes agradeço a Jesus 
Cristo, ao Divino Espfrito Santo por me 
iluminar, por não me deixar afastada, 
porque gosto dos cultos católicos, de 
mandar rezar missas. Uma vez eu assisti, 
numa casa de Candomblé, a uma criatura 
que queria se iniciar e que era de famRia 
protestante. O pai-de-santo se negou a 
fazer a iniciação dela porque não era 
balizada na Igreja Católica. E ela teve que 
se balizar para poder fazer a iniciação. 

A questão é que na África não tinha padre, 
ninguém se metia no negócio deles porque 
a terra era deles. Mas aqui no Brasil os 
africanos foram obrigados a se adaptar ao 
regime da cultura religiosa européia, que 
era o catolicismo - os que não eram 
católicos eram protestantes -, aderindo à 
religião católica sem abandonar os seus 
cultos africanos. Não deixam portanto de 
ser católicos nem de cultuar seus orixás. 
São dois regimes paralelos, com suas 
divindades máximas e estórias de criação 
do mundo. Eu tenho o africano como 
filósofo, e me perdoe o padre To ninho, eu 
sempre digo que muitos ritos católicos 
imitaram os ritos africanos porque a África 
é o continente mais antigo: aquela 
saudação que se faz quando se ordena 
um padre, por exemplo, quando ele põe a 
cabeça no chão reverenciando a terra, 
isso ar é do africano, da consagração de 
uma laõ. E também a clausura, porque 
uma taô é obrigada a permanecer um 
tempo dentro do que se chama roncó para 
receber as forças das divindades que ela 
vai receber, seu orixá. 



Padre Toninho 
Nós temos um trabalho com a comunidade 
negra católica que não teve a possibilidade 
de manter essa unidade com o 
Candomblé. Por isso é muito importante 
escutar, ter essa conversa, que é um 
aprendizado que a gente realiza, sobretudo 
com muita humildade, porque nessa 
matéria não temos o que falar, temos o que 
aprender. 

Até alguns anos atrás, a Igreja Católica 
teve um relacionamento guerreiro com o 
Candomblé, que pode Sfilr ilustrado com o 
ditado popular de que "uma árvore que 
está sendo cortada com um machado, às 
vezes responde com seu perfume". O 
Candomblé tem um comportamento de 
acolhimento e até de adesão à Igreja 
Católica, e a senhora está confirmando 
esse tipo de prática. Já o tipo de discip~na 
da Igreja Católica impediu que negros 
católicos - há um grande número deles -
vivessem isso. A senhora representa uma 
parcela que teve a possibilidade de ter as 
duas formações; de outro lado, muitos 
negros católicos não tiveram essa 
possibilidade: a eles foi ensinado que o 
Candomblé era uma coisa não 
conveniente, às vezes até que era uma 
coisa diabólica. Então eles se afastaram, 
não mantiveram nenhuma ligação com · 
essas práticas, de tal maneira que a nossa 
formação é totalmente ignorante neste 
sentido: não sabemos nada. Por isso falo 
que temos muito o que aprender; não é 
força de expressão e nem para ser 
simpático: é a realidade. 

Essa comunidade negra católica está 
procurando tematizar a questão do negro, 
seus problemas, procurando recuperar as 
suas origens. E ar acontece um fato muito 
interessante: a partir do momento em que 
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a Igreja Católica começou a despertar para 
a questão do pobre, encontrou no meio 
desses pobres uma grande maioria de 
negros, com as suas expressões, os seus 
problemas concretos de marginalização, 
de dominação, inclusive de marginalização 
e dominação religiosa também. Os negros 
católicos estão começando a se organizar, 
no sentido da discriminação que sofrem 
enquanto negros dentro de uma 
sociedade, junto com os demais negros, 
independente de sua religião - negros 
protestantes, do Candomblé, da Umbanda. 
Afinal, ninguém nos perguntou qual a 
nossa religião. A discriminação independe 
do culto ou da religião. 

Dona Antonieta 
É isso mesmo. 

Padre Toninho 
Por isso digo que o ponto de encontro é o 
negro, enquanto discriminado: ao nos 
voltarmos para ele, percebemos que havia, 
além de uma discriminação económica e 
social, uma discriminação religiosa. Há 
uma discriminação histórica da Igreja 
Católica ao negro que é do Candomblé. E 
uma discriminação - o que é pior - do 
negro católico em cima do seu irmão negro 
do Candomblé. Estamos tendo 
consciência disso: a religião, que deve ser 
um instrumento para aproxima_r as 
pessoas, para ajudá-las a superar os 
problemas do dia-a-dia, estava sendo 
usada, inclusive por nós, negros, para 
discriminar negros - a religião como um 
vefculo de dominação. Eu acho que isso é 
o grande escândalo que a gente vai 
tomando consciência. 

Eu acho que nós, negros da Igreja 
Católica, temos que conhecer o 
Candomblé não para combatê-lo, mas para 



amá-lo. Essa é a perspectiva que vai 
surgindo, com muita humildade porque nós 
perdemos as nossas tradições africanas e 
o Candomblé manteve isso. É por isso que 
temos insistido, em encontros como o III 
Encontro de Padres, Religiosos e 
Seminaristas Negros da Igreja Católica, 
que temos que de alguma forma passar 
pelo Candomblé se quisermos de fato 
louvar a Deus com a nossa maneira de 
ser, que é de origem africana. Para nós, 
hoje, o Candomblé é um lugar necessário, 
da mesma forma como para os nossos 
irmãos do Candomblé a Igreja Católica é 
necessária, como diz dona Antonieta. A 
diferença é que só agora estamos fazendo 

este caminho inverso. É preciso forçar a 
Igreja Católica a fazer um ecumenismo 
com o Candomblé, e não só entre as 
religiões brancas. Ela tem que mergulhar 
nisso. 

Aqui, então, é necessário fazer uma 
diferença: o que é uma Igreja enquanto 
estrutura social, enquanto hierarquia? E o 
que é uma Igreja enquanto Reino de Deus, 
enquanto fé? Se pensar Jesus Cristo 
ligado à Igreja Católica enquanto instituição 
- Papa, bispos, padres etc. - ,não há 
como ligar isso com Oxalá. Agora, se 
pensar o Cristianismo em termos de fé, ar 
existe identidade com o Candomblé. A 
dona Antonieta até pediu desculpas, mas 
eu vejo exatamente na mesma direção que 
ela quanto à questão dos ritos, onde há 
muito mais identidade entre a fé cristã e a 
cultura africana do que entre a fé cristã e 
a cultura européia. Ora, se verificarmos 
onde foi escrita a B!blia, vamos ver que fo1 
exatamente no Oriente Médio, que está 
unido com a África e muito distante da 
Europa. A literatura da B!blia, os gestos da 
B!blia estão muito mais próximos da África 
do que da Europa. Há inclusive um padre 
tentando fazer uma leitura da B!blia vendo 
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a identidade entre os traços culturais 
colocados nela e a cultura africana. O 
contexto europeu é racionalista, e a B!blia 
não é racionalista. A B!blia fala por 
categorias, a Europa por conceitos; o 
homem africano é o homem que fala por 
categorias e nunca por conceitos . 

Caetana 
O que você chama falar por categorias e 
falar por conceitos? 

Padre Tonlnho 
O homem europeu trabalha muito mais a 
noção de idéias: é a idéia que instala a 
realidade; é a idéia que põe a realidade. O 
africano fala a partir da experiência 
concreta. Não há como colocar em comum 
Candomblé e fé cristã a partir de 
conceitos; este caminho deve ser 
descartado. Eu vejo mais o caminho que 
faz dona Antonieta, que é o da prática 
concreta, que eu chamo de categoria. Af 
as coisas se encontram, e se alguém diz 
que é justaposição, a senhora diz que não, 
que é uma duplicidade. Eu concordo: é, na 
verdade, uma lógica dialética, as duas 
coisas podem conviver. Agora, a partir dos 
caminhos de uma !ógica formal, ou isto ou 
aquilo, ou é Candomblé ou é católico, acho 
que não dá. É isso e isso também. 

Nós estamos caminhando na direção de 
uma convivência, onde quem tem a 
aprender somos nós. Não são vocês, 
somos nós, que estamos vindo de uma 
tradição preconceituosa. Estamos fazendo 
um trabalho de superar o preconceito, e 
aprendendo. Hoje é que estamos 
conseguindo ir aos terreiros, vendo que 
riqueza isso nos dá, e a identidade que há. 
Quando soube da morte de Mãe 
Menininha, eu, como tantos negros 
católicos, fiquei emocionado. Nós 
perdemos realmente uma grande lfder 



espiritual. 

Frei Davi 
Esse arrebentar com o preconceito a partir 
da Igreja, por que é que se está dando 
isso? O fato é que há negros entrando no 
sacerdócio, mas há muitas dificuldades na 
base da Igreja, entre católicos mesmo. 
Acho que essa tentativa de aproximação 
ainda é muito trmida. 

Padre Tonlnho 
Na hierarquia da Igreja Católica há uma 
preocupação com essa aproximação, mas 
ela é isolada: resume-se a O. Eugênio e 3 
ou 4 bispos. Os demais são mais abertos, 
mas se expressam da seguinte forma: "Na 
verdade, o que esses novos padres 
negros estão pleiteando é somente uma 
expressão cultural, não mais que isso." 
Mas o que nós queremos é muito mais do 
que isso. 

Caetana 
Vocês têm um projeto polftico? 

Padre Toninho 
Um projeto polftico e um ecumênico, de 
realmente reconhecer no Candomblé uma 
legftima expressão de fé. E eu acho que ar 
é que está a questão do Cardeal. Os 
padres negros começam a perceber que o 
que dizem para eles que é diabólico, na 
verdade não é; o padre negro já tem uma 
relação com aquilo que são as tradições 
negras. Essa presença de padres e 
religiosos negros vai resultar num 
relacionamento cada vez maior com os 
cultos afro, o Candomblé sobretudo. Um 
ecumenismo efetivo, um viver em comum 
a fé, o que muita gente do Candomblé já 

. faz . Um pequeno grupo de intelectuais do 
Candomblé diz: "Não, Igreja Católica de 
um lado e Candomblé de outro". Mas isso 
está na cabeça deles e não na prática das 

pessoas. Eles estão raciocinando por 
conceitos, por uma lógica formal, e não por 

categorias. 

Caetana 
A partir dessa oposição entre pensamento 
europeu e tradição africana colocada por 
T oninho, eu pergunto o seguinte: libertação 
ou salvação, tal como pensadas na lógica 
cristã européia - onde a noção de pecado 
é fundamental -,pode-se dizer que sejam 
também categorias estruturantes do culto 
aos orixás? E mais: teriam os mitos do 
Candomblé algum caráter messiânico? O 
caráter organizador do universo humano, 
para o Candomblé, não pressupõe antes 
uma luta por obtenção de espaço individual 
e comunitário - que pode ir da negociação 
à guerra - do que propriamente a 
libertação do povo negro corno um todo? 
Pelo que pude entender até aqui, o 
praticante do Candomblé não vai ao culto 
em busca de salvação para a vida eterna. 

Dona Antonieta 
A pessoa se inicia na seita do Candomblé 
devido à herança que obteve dos orixás, 
dos antepassados. Por exemplo: morreu 

uma pessoa da famnia, uma avó que era 
mãe-de-santo; a filha dela, quando entrar 
para fazer o santo, deve levar sua própria 
filha, se esta for a determinação. Nesse 
caso, se não levá-la, ela (a filha) pode ser 
atingida. 
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Frei Davi 
Não há relação entre o Padê e o pecado? 

Dona Antonieta 
O Padê é uma reverência que a gente faz 
à nossa terra-mãe, de onde viemos e para 
onde iremos. É uma cerimônia fechada, só 
para os iniciados. 



Frei Davi 
Mas não há ar uma entrega, à mãe-terra, 
dos aspectos pecaminosos do iniciado? 

Dona Antonieta 
Nessa cerimônia estamos realmente 
tentando nos purificar e afastar qualquer 
influência negativa - por exemplo, vamos 
dizer, o diabo - que possa surgir dentro 
daquela cerimônia . O Padê se faz 
justamente no dia das grandes festas, 
quando se realizam sacriffcios de animais. 
O Padê serve para afastar os espíritos 
malignos que possam vir desorientar a 
mãe-de-santo, os filhos de santo, para 
tudo seguir da forma mais pura. Terminado 
o culto aos orixás, as pessoas estão 
livres, podem fazer o que quiserem, mas 
não dentro do Axé. 

Caetana 
Existe então a noção de pecado? 

Dona Antonieta 
Existe, no sentido de "guardar o corpo" 
nos rituais . 

Regina 
Interessante porque parece que é aí onde 
se separa o pensamento católico do 
africano. No Candomblé, não estamos 
preocupados se procedemos mal ou bem; 
estamos preocupados em ter uma atitude 
limpa, pura, para praticar aquele ritual. 
Tanto faz se você é uma pessoa que, 
socialmente, digamos, tem uma vida 
errada ou se procede bem. Ali a situação é 
de purificação para aquele ritual. Se é 
homossexual, prostituta ou professora, 
não importa. 

Dona Antonieta 
Tanto faz ser filho de Oxalá, porque todos 
são filhos de Deus. 
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Caetana 
Então o pecado não é estruturante nem 
determinante do culto; a noção de pecado 
não existe. O culto não se organiza a partir 
da noção de pecado. 

Dona Antonleta 
Todos precisam de Deus; o pecador, a 
pessoa que é identificada como pecadora 
precisa de mais assistência de Oxalá. 
Quando jogo para saber se uma pessoa 
pode entrar na minha casa, Oxalá 
responde que todos são filhos e indica os 
que precisam de mais assistência. O meu 
mérito não está em receber a pessoa que 
já está lapidada. 

Frei Davi 
Em que circunstâncias Oxalá não apóia 
alguém em sua casa? 

Dona Antonieta 
Em nenhuma circunstância. Ele apóia a 
todos. Eu pessoalmente posso não querer 
receber alguém porque é maconheiro ou 
sei lá o quê. Mas no jogo Oxalá diz que 
aquilo é uma provação que ele está 
passando, e nós respeitamos seus 
méritos. 

Regina 
No Candomblé existem as restrições, os 
tabus, que às vezes as pessoas 
confundem com pecado. Por exemplo: se 
na sexta-feira, dia de Oxalá, a pessoa não 
usa a roupa branca, mas de cor, ela não 
está pecando ou procedendo mal; ela não 
vai ser atropelada ou morrer. O que 
acontece é que, sendo a sexta-feira o dia 
da força daquele orixá, você estará se 
afastando dele, da proteção dele se não 
usar a roupa branca. Isso não é pecado. 

Micenio 
E é muito comum uma pessoa conhecer 



as caracterfsticas do orixá e mesmo assim 
não usar a tal roupa. Mas ela também 
assume o preço que está pagando: "Não 
vou usar, pode deixar o pau cair na minha 
cabeça que eu garanto, depois eu dou um 
jeito". E ar é como disse dona Antonieta: a 
noção de pecado no Candomblé está 
associada a resguardar o corpo quando a 
pessoa está no culto. 

Dona Antonleta 
No culto e também no dia da semana do 
seu orixá, quando você deve passar o dia 
puro para seu pai ficar mais junto de você. 
Se você não respeitar ás datas, aos 
poucos o orixá vai se afastando, e daf 
você não tem mais aquela vibração. Se 
você é de Obaluaiê, segunda-fei.ra, nesse 
dia tem que resguardar o corpo. Se tiver 
uma festa profana para ir, não vai. 

Mlcenlo 
Mas pode ir, não é? 

Dona Antonleta 
Pode ir. Mas depois assuma lá ... 

Mlcenlo 
Não é uma qul'istão de culpa; é uma 
questão de que se você se culpabiliza por 
ter feito diferente do determinado, o orixá 
então vai te punir. Mas se você não se · 
culpabiliza, eu tenho a impressão de que o 
orixá não vai punir. E um "banho" no 
sábado resolve isso, porque no 
Candomblé tem esse recurso: é só tomar 
um "banho" depois de qualquer situação 
que resolve. 

Dona Antonleta 
Não senhor, ar depende. O negócio 
também não é assim. Eu, por exemplo, 
sou de Oxalá. Às vezes preciso participar 
de algum jantar numa sexta-feira - o santo 
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está_ vendo que eu tinha que ir -,e não 
tomo uma gota de álcool; carne, às vezes 
eu como para não ficar muito marcante. 
Agora, Oxalá é o pai de todos, todos nós 
temos a cobertura dele; mas uma pessoa 
que é filha dele, que tem ele na cabeça,tem 
que agir com muito cuidado porque quando 
as coisas vêm de encontro a Oxalá, e o 
filho o contraria, quando ele resolve, 
quando escreve lá em cima,não tem 
perdão, não. 

Caetana 
Quando digo que não vejo o pecado como 
estruturante no Candomblé - e o pecado, 
a culpa, o erro, fazem parte, através do 
campo religioso, do universo ocidental -, 
estou chamando a atenção para o fato de 
que há ar uma diferença. E quando a gente 
escamoteia essa diferença," fica mais 
complicado porque mais adiante empaca. 

Padre Tonlnho 
Eu acho que no fundo as diferenças se 
configuram, mas um grande aspecto do 
que é tomado como diferença, na verdade 
não é diferença. Só há diferença pelo tipo 
de leitura que se faz do Evangelho. Eu 
vejo que há uma questão essencialmente 
cultural. Uma mulher divorciada, há alguns 
anos atrás se sentia extremamente 
culpada diante dos sacramentos da Igreja, 
de uma participação na Igreja; havia uma 
barreira tremenda. Hoje isso está sendo 
mudado: ela participa da comunidade e 
dos sacramentos. É claro que ainda vai 
encontrar muitos pastores e padres que 
vão fazer oposição, mas também há muito 
mais abertura em relação a isso. Ela vai se 
sentir muito menos culpada nessa direção 
religiosa: são atos conscientes, assumidos 
pela pessoa, que não têm implicações na 
sua prática religiosa. A culpa sobre a 
pessoa se configurou a partir de uma 
leitura do Evangelho. 



Caetana 
A minha preocupação é exatamente a 
leitura, e não o Evangelho. 

Padre Tonlnho 
A( eu volto à questão da identidade entre 
Evangelho e cultura africana, que é muito 
maior do que a identidade entre Evangelho 
e cultura européia. A leitura européia do 
Evangelho é extremamente racionalista. 
Com relação à herança cultural, gostaria 
de comentar que quando dona Antonieta 
diz que não foi por desejo' pessoal que se 
tornou lalorixá, que inclusive sua avó não 
queria que ela passasse por essa cruz, há 
aí uma questão de mandato, não de 
prazer. 

Marlene 
Ou de uma tradição. 

Padre Toninho 
Mas de uma tradição que se apresentou 
de forma imperiosa, de tal maneira que ela 
relutou mas teve que ir. Na Brblia, quando 
leio Jeremias, I saras ou Amós, encontro 
exatamente isso. !saras tem a visão do 
Senhor e reluta contra a inspiração divina, 
dizendo que tem lábios impuros, que não 
tem condições. E um serafim, que tem em 
sua mão um carvão em brasa, toca-lhe a 
boca e diz que ele está purificado, que vai 
falar melhor. !saras reluta ainda mas cede 
diante da pergunta do Senhor: "Quem 
enviarei e quem irá por nós?" Então isso é 
muito semelhante. Quando pensei em ser 
padre e fui consultar o meu vigário - podia 
ter sido um pai-de-santo-, ele me disse, 
com outras palavras, o que a avó de dona 
Antonieta disse a ela: "Eu te ajudo a 
estudar para o que você quiser, menos 
para padre". E falou isso com grande 
angústia. Eu não assumi isso por profissão 
ou porque tinha jeito para a coisa: eu fui 
obrigado a; trata-se de um imperativo. 
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Acho que quando dona Antonieta está no 
terreiro - e ela poderia confirmar isso -, é 
lógico que está vivendo o momento 
presente, mas acredito que também esteja 
vivendo uma perspectiva de futuro, uma 
esperança de reunir aquela comunidade 
para viver em paz, viver bem, se 
encontrar. Isso eu chamo de projeto, o 
projeto de uma sociedade melhor. Quanto 
ao pecado, ele não é estruturante do 
Cristianismo; o que é estruturante é a 
graça. Jesus veio exatamente pelos 
pecadores. Jesus diz no Evangelho que se 
a Igreja vai ter uma atitude diferente, isso é 
problema da Igreja: se ela vai acentuar o 
pecado, proibir mães solteiras e prostitutas 
de comungarem, isso é uma questão de 
disciplina eclesial. O Evangelho de Jesus 
Cristo olha por outro prisma. 

Marlene 
A questão do imperativo a que padre 
T oninho se refere existe no sentido de se 
dar uma continuidade a essa herança que 
está sendo transmitida. Existe uma 
transmissão desse conhecimento. 

Caetana 
Mas não há um caráter messiânico nisso. 

Marlene 
Não, não há. O que há é uma questão 
moral. 

Padre Toninho 
Mas por que uma cultura faz a 
preservação da memória? Simplesmente 
como museu ou de uma forma dinâmica? 

Caetana 
Isso é dinâmico, sistematicamente 
atualizado. 

Padre Toninho 
Então, assumir essa tradição se faz em 



função da manutenção disso no presente 
como projeção para o futuro. E essa é a 
questão do profeta: o imperativo dele estã 
ligado a uma tradição, que é a arma do 
profeta. "Os meus antepassados viveram 
como escravos no Egito. Eu estou aqui 
para preservar essa herança e passã-la 
para o futuro". É isso que o profeta diz na 
literatura blblica: ele não tem formação de 
escola, de teologia, como temos hoje. O 
seu imperativo é manter a memória e (J 
isso o que aproxima a filosofia dos cultos 
africanos à literatura blblica. 

O trabalho dos padres negros é 
exatamente mudar o ponto de vista que eu 
chamaria de epistemológico. Tem que 
haver uma mudança ao nível da teologia 
porque nós sempre tivemos uma teologia a 
partir do conceito europeu. Quando 
renunciarmos a isso, teremos que fazer 
uma releitura da Blblia e da prãtica 
religiosa que nos vai aproximar muito do 
Candomblé. É por isso que o padre negro 
é uma ameaça para a Igreja branca: ele se 
identifica e se percebe na tradição negra, 
inclusive no Candomblé. ' 

Marlene 
O senhor acha que essa identificação com 
o Candomblé estã ligada à fé, à identidade 
relig1osa ou à identidade racial, étnica? 

Padre Toninho 
O que nos aprox1mou não foi propriamente 
a fé, mas a realidade soc1al, na medida em 
que descobrimos o negro marginalizado, 
inclusive do ponto de vista religioso, como 
Jã disse. 

Caetana 
Nós precisamos de um projeto de 
identidade étnica. 
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Padre Toninho 
Exato. E essa busca passa pelo 
Candomblé porque é lã que encontramos 
uma preservação dos valores religiosos. 

Caetana 
Usando uma terminologia yunguiana, 
podemos dizer que os símbolos de 
libertação estão no inconsciente do povo 
negro, nesse lugar do Candomblé. 

Dona Antonieta 
Nós sofremos perseguições ainda hoje, 
mas enfrentamos isso porque temos fé em 
Oxalá, em Xangô, em Ogum, que é o Deus 
da guerra, e porque precisamos dar 
continuidade. 

Padre Toninho 
Quando do~a Antonieta e eu rezamos 
juntos, no terreiro ou na igreja, e 
trabalhamos a questão do nosso irmão 
negro que está na favela, estamos nos 
reforçando, unindo os negros que por tanto 
tempo estiveram separados e, portanto, 
enfraquecidos, por interesse dos que 
queriam a nossa divisão. 

Dona Antonieta 
Hã católicos, há protestantes que vão à 
minha casa à procura de paz. Outras 
vezes querem riquezas e eu explico que 
cada um tem o que merece. Nós temos 
que orar Juntos, em qualquer culto, em 
qualquer religião , para pedir paz e ter 
forças para aceitar o que está escrito 
como provação, para superar as provas 
por que temos que passar na Terra. 
Temos que ser compreensivos com 
nossos inimigos, que às vezes pensam 
que estão no caminho da salvação e não 
estão porque estão repudiando o seu 
própno irmão. E Cristo não pregou isso. 
Isso é fugir à fé em Cristo. 



Caetana 
Há uma outra questão que eu gostaria de 
colocar, que também está em torno da 
aproximação entre Oxalá e Jesus: onde 
alocar o recente movimento, que 
evidentemente ainda é embrionário, de 
conscientização e combate ao racismo por 
parte de negros das diferentes 
denominações protestantes? E af entra o 
problema não de serem negros, mas 
negros protestantes, porque vincular isso 
com a fé é problemático: quando o negro é 
protestante e assume a identidade 
religiosa e protestante, ele nega 
radicalmente qualquer nfvel de 
pertencimento a culturas religiosas 
não-cristãs. Não importa que o Candomblé 
tenha uma memória dinâmica da cultura do 
negro, que tenha resistido culturalmente; 
qualquer nível de pertencimento com esse 
passado cultural é negado, especialmente 
com as religiões afro-brasileiras. Além 
disso, é também importante, nesse quadro, 
enfatizar que os negros evangélicos, ao 
contrário dos católicos, são visfveis nas 
lideranças de suas diversas 
denominações, manipulam e procuram 
viver o igualitarismo, que também é um 
pressuposto das Igrejas Evangélicas, isto 
é, somos todos iguais perante Deus, e não 
só perante Deus, mas na Terra também, o 
que de certa forma apóia a existência 
desses líderes. Isso gera uma contradição 
Interessante, que é o fato de que, sem 
recorrer ao Candomblé, aos sfmbolos 
tradic1ona1s do negro afncano no Brasil, 
ex1stc no 1nterior da denominação 
evangélica um proJeto de identidade étnica. 
Por exemplo, o Programa de Combate ao 
Racismo da Igreja Metodista e a atuação 
dos pentecostais que, contraditoriamente, 
são acusados, inclusive por outras 
denominações protestantes, de serem . 
alienados, de só pensarem em salvação. E 
do seio deles, no entanto, que partiram 
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vários movimentos populares no Brasil; é 
entre eles que vamos encontrar uma 
liderança do tipo Benedita da Silva. 

Padre Toninho 
Quem combate hoje fartamente o 
Candomblé não é a Igreja Católica, mas os 
pentecostais. Várias estações de rádio, 
pela manhã, têm programas de 
pentecostais do tipo ex-mãe-de-santo 
contando as "imoralidades" do terreiro. É 
uma Igreja onde realmente há uma maior 
presença de negros, inclusive como 
pastores, com acesso a todos os nfveis, o 
que não ocorre na Igreja Católica. Somos 
uma minoria da minoria e ainda guerreando 
com as tradições do negro. 

Caetana 
A questão é: é possfvel ser negro 
continuando no protestantismo e sem 
passar pelas tradições do africano? 

Dona Antonieta 
Não passar pelas tradições depende da 
herança que se tem: se os ancestrais 
sempre foram protestantes, então a 
pessoa poderá seguir tranqüila a seita 
protestante, sem problemas. Mas se há 
uma herança, como eu tenho a minha, se 
há uma determinação espiritual superior é 
preciso abraçar essa seita. Eu era 
católica, como ainda sou, mas era também 
filha de Maria, o que não sou mais. Eu 
continuo a me considerar católica - vou à 
igreja, rezo, peço - porque antes de entrar 
para o Candomblé eu estava no 
catolicismo. 

Caetana 
Mas são inúmeros os casos de 
mães-de-santo que deixaram 
completamente a fé católica. 



Dona Antonieta 
Isso ar é problema delas. 

Regina 
Nós temos que ver que é muito diffcil 
deixar de ser mãe-de-santo, quando há 
esse imperativo, dentro de uma postura 
séria de nação. Mas o lado negativo do 
Candomblé é que ele ficou muito 
comercial, ele se tornou uma maneira de 
as pessoas pobres ~e relacionarem com 
as mais ricas através do medo, da força 
do feitiço para conseguir coisas materiais: 
fazer um ebó, melhorar Çe emprego ... E 
atualmente isso é o que é mais explorado; 
é difícil encontrar uma casa de Candomblé 
realmente séria. 

Padre Toninho 
A reflexão é muito boa: eu a estenderia 
para todas as religiões. A Igreja Católica 
também tem isso: há lugares onde o 
propósito do padre é comercial. 

Regina 
Mas isso ficou estigmatizado para o 
Candomblé. 

Padre Toninho 
Voltando à questão da Caetana em relação 
aos protestantes e pentecostais, eu acho 
que os protestantes históricos encontram 
uma dificuldade quanto aos ritos do 
Candomblé, e traduzem isso para a não 
necessidade de um diálogo mais profundo, 
em termos de fé, para se ser realmente 
negro. Eu acho que, do ponto de vista 
religioso, tem que passar pela cultura 
negra e também pela questão da fé, o 
negro enquanto o lugar da fé: não só 
encontrar o lugar sociológico, cultural, mas 
também o lugar teológico. E o fato de o 
Candomblé ter sido uma religião 
marginalizada constitui um lugar teológico 
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prioritário: é o novo lugar teológico. Mas 
por onde entrar? Acho que a porta de 
entrada é a superação da identificação 
entre religião e fé: a fé é um absoluto; a 
religião, um relativo. E muitas vezes se 
considera o inverso: a fé relativa e a 
(eligião absoluta. E ar fica impossrvel, já 
que a religião é um instrumento da fé. Eu 
tenho a impressão que as posturas 
católica e protestante têm que ser mais 
flexrveis nesse sentido, vendo qual o lugar 
da religião e qual o lugar da fé. Por ar se 
poderá perceber que Jesus Cristo foi um 
homem de fé, mas pouco religioso. Os 
pentecostais já têm alguns pontos ganhos 
ar porque eles encaram os fatos como uma 
comunidade pobre e têm, inclusive, muitas 
expressões cultivadas pela comunidade 
negra, como uma liturgia participativa onde 
as pessoas se movimentam, batem 
palmas, enfim, vivem muito mais o fato. Eu 
os vejo muito bem nes sa luta, porque 
enquanto protestantes e católicos estão 
querendo chegar à comunidade negra, 
pobre, eles já chegaram lá. 

Marlene 
Eu conheço uma pessoa que, antes de ser 
pentecostal, era filha de santo. Ela passou 
por diversas Igrejas Protestantes e só se 
adequou na pentecostal. Ela se identificou, 
eu acho, na medida em que ela continua 
entrando em transe na Igreja Pentecostal, 
recebendo o Divino Esprrito Santo. Bom, o 
Esprrito Santo é Oxalá, não é? 

Dona Antonieta 
É,Oxalá. Na nossa vida terrena, temos 
vários caminhos: se o corpo humano era 
filho de santo, nós não sabemos até que 
ponto ele vai seguir aquele caminho; ele 
pode ser jogado para procurar um outro 
caminho da vida espiritual e se encontrar 
na Igreja Evangélica. Mas nós não 
sabemos até quando isso vai durar, 



porque os orixás cobram às vezes muito 
tempo depois. Mas pode ser também que 
passe toda a sua vida na Igreja Evangélica 
e, mais tarde, um filho seu, ou um neto, 
venha a assumir, mesmo que não tenha 
nada a ver com isso, coitadinho. 

Marlene 
É importante observar que é muito comum 
que pessoas que vieram de Umbanda, de 
Candomblé, de cultos que envolviam 
transe, freqüentemente vão buscar o 
protestantismo e não a Igreja Católica. 

Micenio 
Existe uma análise Interessante do Peter 
Fry, dizendo realmente que a Igreja 
Pentecostal é a que mais recebe 
ex-adeptos de Umbanda e Candomblé. Ele 
diz que a Igreja pentecostal e os cultos 
afro-brasileiros são as duas instâncias -
além das oficiais, como hospital, escola e 
Igreja Católica - que respondem às 
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aflições do povo brasileiro: a saúde, os 
pedidos de emprego, relações com polfcia 
etc. e os conflitos pessoais. 

Frei Davi 
A Igreja Pentecostal tem a mesma 
estrutura dos terreiros: tem culto para 
arrumar emprego, casamento, namoro etc. 
Eles combatem, mas têm muitas 
semelhanças. 

Marlene 
O fator fundamental é o transe. Sempre 
tem o transe. 

Micenio 
Sim, mas há uma grande diferença: lá eles 
recebem o Espfrito Santo, que é a 
divindade pentecoste. E então, o Espfrito 
Santo é Oxalá? 

Edição: Flavio Lenz 

Texto não revisto pelos participantes 
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Palavra de Negro 

Entrevista de JOAQUIM BEATO 
a Caetana Damasceno e M1cenio Santos 

""A veracidade do narrador nAo nos 
preocupou: com certeza seus erros e 
lapsos sAo menos graves em suas 
conseqü~ncias que as omissões da 
História Oficial. Nosso interesse está 
no que foi lembrado, no que fOI 
escolhido para perpetuar-se na 
h1stória de sua vida. " (Eclea Bos1, 
Memória e sociedade.) 

Esta entrevista fo1 feita em meados de 86. 
Beato, atual presidente do ISER, é uma 
pessoa que, enquanto pastor da Igreja 
Presbiteriana Unida, negro, com uma forte 
formação democrática, mostra-se 
perscrutador, provocante, crftico, aberto ao 
novo - sem abrir mão da experiência do 
mais velho - e, acima de tudo, dotado de 
grande energia vital. 

O espaço de COMUNICAÇÕES DO /SER 
à sua entrevista, contudo, não é 
simplistf!mente uma homenagem ao 
tributo. E uma tentativa de retomar a arte 
de narrar histórias: histórias de vida. Beato 
é aqui o nosso narrador A aventura que 
ele nos relata pode parecer, como sugere 
Eclea Bosi, "um fardo de conhecimento do 
qual se tira o conselho, expressão [que se) 
parece antiquada é porque diminui a 
comunicabilidade da experiência. Na 
época da informação, a busca da 
sabedoria perde as forças, foi substitufda 
pela opinião. Por que desprezar com 
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esforço a verdade das coisas, se tudo é 
relativo e cada um fica com sua opinião? 
Isto também deriva das relações de 
produção (e da reprodução das 
desigualdades raciais que caracterizam a 
sociedade brasileira) que expulsaram o 
conselho do falar vivo." Portanto, podemos 
dizer que o conselho parece ter sido 
abolido, e o conselho do negro, em 
sociedades como a nossa, parece ser 
irrelevante, não precisando sequer ser 
abolido. 

A narração de Beato supera assim a 
simples informação (consumida e 
esquecida tão logo deixe de ser novidade). 
A função de seu esforço de lembrar é que, 
narrando a sua experiência, nos devolve, 
de algum modo, a nós, negros e 
não-negros. o sentido de nossas próprias 
experiências. Não sendo o herói isolado, 
que esgotado em si mesmo não tem 
conselhos a dar. Beato - enquanto sujeito 
que lembra - enfatiza através da história 
de sua individualidade não o que a 
sociedade fez dele, mas o que ele fez 
para, dentro da sociedade, sua experiência 
ganhar sentido e manter-se viva - criando 
em nós, seus ouvintes, o Interesse pelo 
que dele podemos apreender e com ele 
podemos aprender. 

Caetana Damasceno 



Micenio 
O objetivo da entrevista é ouvir um relato 
da sua história, que é a história de um 
religioso, de um teólogo, de uma pessoa 
que batalha dentro do movimento social. 
Vamos tentar quebrar a barreira do tempo . 

Beato 
Vamos falar em dois nfveis : pelo lado da 
minha vida protestante e pelo da minha 
vida de negro. Para começar, marco zero: 
eu nasci em 1924, no dia 6 de outubro, em 
Alegre, Espfrito Santo, na rua da Califórnia. 
A minha mãe era lavadeira, costureira, 
meu pai era o que se chamava de 
"carapina": construra pontes de madeira, 
fazia à mão vigas para construção das 
casas, projeções para as pontes, tudo isso 
na base do giz, do serrote, das enxós . E 
passava boa parte do tempo fora. Minha 
mãe era 1 /8 negra, porque era 
descendente de um mulato - que já seria 
1/4 negro - e de uma fndia. Tinha muitas 
marcas de fndia, inclusive de indiana, com 
os cabelos compridos, o nariz retinha, 
quase romano, os traços caracterfsticos 
de gente branca, com a tez assim para 
fndia . Ela dizia que sua avó era uma Puri -
Puri é o fndio lá do Espfrito Santo, pego a 
laço - e o avô, um sufço. A gente pensa 
que o sufço é um indivfduo branco, 
alourado; mas devia ser só um português 
do norte. E havia um retrato dela com a 
minha avó, uma senhora de luvas e de 
chapéu de plumas. 

Lá em Alegre, os pastos da minha avó 
rendiam um tostão por cabeça de animal a 

"Minha mãe era 1/8 negra." 

28 

noite no pasto; um tostão por cabeça dava 
30 contos por ano. Mas a minha avó casou 
uma segunda vez; e ':10 segundo 
casamento tudo se perdeu . A famnia do 
marido dela, do segundo matrimônio, era 

"Meus pais eram católicos, 
espfritas ... " 

IJma famnia de "olho-grande" . A minha 
mãe, desse lado empobrecido da famnia, 
casou-se com um descendente de 
africano puro e foi viver na zona rural, na 
zona da mata mineira; depois mudaram 
para a cidade. Eu já nasci na cidade, o 
último filho de dez. Quando me entendi por 
gente, a minha famflia já estàva reduzida a 
cinco. 

Caetana 
Qual era a religião de seus pais? 

Beato 
Eram católicos, espfritas ... Essa mistura 
de católico não-praticante, que acredita em 
passe, em oração para as almas, nessa 
mistura toda de sincretismo, que não era 
uma coisa muito levada a sério. Eu 
também tinha uma madrinha que gostava 
de lançar cartas : de modo que nós fomos 
criados assim . Em 30, 31, quando eu tinha 
seis anos, fomos para Guaçur. Meu irmão, 
que era o chefe da famnia - porque nesse 
intervalo, em 28, meu pai havia morrido -
fora a convite para Guaçur, em 29 - ele 

era construtor- e nunca mais saiu. Depois 

de dois anos levou toda a famnia para lá. 
Fui cumprir a escola primária, escola paga 
-me achavarr muito novo para estar 
numa escola pública. Em 33 voltamos para 
Alegre. Eu já estava com alguns sintomas 



de hidropisia- barriga-d'água-, mas 
pensaram que fossem vermes e me deram 
quercopódio, sumo de erva de Santa 
Maria, que me atacava o trgado e me 
aumentava a hidropisia, até que um 
médico em Alegre começou a tratar da 
hidropisia. Nesse tempo eu tive a primeira 
experiência de questão de raça . Na vida 
de moleque nós dávamos galope uns nos 
outros. Eu dei galope num moleque, lá; a 
tia dele chegou na janela da casa e ele 
gritou: "Tia, tia, ele quer me bater!" E ela: 
"Ah, ele ... onde é que se viu negro bater 
em branco?" Foi a primeira vez que eu 
ouvi um negócio desses, ar pelos meus 
nove anos. Cheguei em casa, contei para 
a minha mãe e ela respondeu: "Por que 
você não falou com ela que branco é papel 
e eu limpo o ... com papel?" Mas o 
interessante é que a minha própria mãe 
repetia freqüentemente os ditados a 
respeito de negro, que são muitos na 
cultura brasileira. E então, para ela, a 
gente não era negro, porque ela repetia 
freqüentemente esses ditados . 

Micenio 
Você lembra se seu pai praticava alguma 
religião? 

Beato 
Eu só me lembro dos últimos dias dele, 
qu~ndo foi lá para casa, em 28, quando eu 
tinha quatro anos. (Meu pai e minha mãe 
estavam separados.) A gente sentava na 
cama do papai, ele fazia cigarro pra gente, 
e quando o padrinho vinha chegando, o 
irmão mais velho, a gente escondia o 
cigarro. O meu pai era como um irmão 
mais velho. A minha mãe contava que, 
quando o papai batia em um filho, pegava o 
chinelo de liga e, em vez de bater com o 
chinelo de liga, batia com a liga do chinelo, 
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com a parte do tecido, para não machucar. 
Ele batia, e o filho chorava pra lá e ele pra 
cá. 

Micenio 
Quer dizer que você foi criado 
praticamente pela sua mãe e seus irmãos? 

Beato 
Isso. E especialmente pelo meu irmão 
mais velho. 

Micenio 
E a questão racial nunca se transmitiu pela 
famnia? 

Beato 
Não. Só em termos pessoais, de 
experiência direta. E comigo mesmo, só 
nesse caso, até chegar na adolescência. 

A minha barriga-d'água foi curada com 
muita luta. A minha mãe tinha mudado de 
Alegre para Rive, que é uma vila próxima. 
Eu fiquei na casa da minha madrinha, em 
Alegre, por causa do médico e comecei a 
piorar. O meu irmão, o segundo na idade 
entre os homens naquela época, me viu 
piorando e resolveu me levar para a casa 
da minha mãe, em Rive. Quando fui para a 
casa dela eu já havia feito uma tirada de 
água do ventre: foram seis litros de água, 
soro, que tinham sardo daqui! Eu estava ar 
pelos dez anos . Mas o senhorio, um 
camarada branco chamado tenente Pena, 
disse o seguinte: "Eu sei um remédio que 
cura isso, se você tiver coragem de 
tomar." O meu regime era: não comia sal, 

'Onde é que se viu negro bater em 
branco?' 



"Pesava 22 quilos, com dez anos, e 
tomava urina de vaca preta pra 

curar a barriga-d'água." 

não comia gordura -o meu paladar estava 
completamente mudado-, e passei a ter a 
obrigação de tomar um copo de urina de 
vaca preta, toda manhã. Eu não podia 
sentar em nenhum lugar duro porque já 
não tinha carne; pesava 22 quilos, con: 
dez anos, e não podia jogar "bolebá" 
porque a barriga batia no joelho quando ia 
me ajoelhar. Mas nunca pensava em 
morrer. Começou então 'esse tratamento, 
com todo mundo interessado. O negócio 
era assim: eles prendiam a vaca no 
quintal; a vaca levantava e eu aparava e 
tomava quentinho um copo de ... é ... ! E o 
pior era quando pegavam a urina e eu não 
estava acordado e tomava frio o negócio! 
Af eu já tinha tirado água da barriga uma 
segunda vez; mais seis litros . 

Micenio 
O senhor sabia o que estava bebendo ... 

Beato 
Claro! Eu mesmo sabia! E tinha que ser de 
vaca preta!. .. 

Caetana 
E o senhor descobriu por que é que tinha 
que ser de vaca preta? 

Beato 
Até hoje eu não sei, não . Talvez esteja 
aqui o mistério ... a questão da simpatia. 
Depois que comecei a tornar urina de 
vaca, era lfquido por todos os lados, pelos 
poros, por toda parte do corpo, e tirei água 
uma terceira vez, com o médico, e ar já 
foram sete litros. Continuei tornando, não 
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cresceu mais a barriga, e quatro meses 
depois eu passei para uma alimentação 
normal. Aos treze anos era um adulto forte, 
vigoroso. Dar, nesse meio tempo, eu já 
tinhà voltado à escola, já tinha retomado o 
meu cursinho primário. Meu irmão mais 
velho continuava em Guaçuf, agora 
casado, e nós fomos para a casa dele, 
menos minha mãe, que foi para Cachoeiro. 

Micenio 
Quer dizer que nesse tempo da doença 
você parou de estudar? 

Beato 
Parei de estudar durante quase dois anos. 
Não agüentava. 

Caetana 
Você diz que foram tentados vários tipos 
de tratamento, não é? 

Beato 
Todos da medicina popular. 

Micenio 
E algum através de curandeirismo, 
mesmo, de um curandeiro conhecido na 
região? 

Beato 
Não, todos receitas . Benzedeira só me 
aconteceu quando eu torci o braco , 
quando quebrei o braço, quando tive 
cobrelo -essas coisas era a benzedeira 
que fazia. A benzedeira "cozia" o braço. 
Então, quando me disseram que ela 
"cozia" o braço, eu fiquei com medo de ir 
lá, pensei que ela ia costurar o meu braço. 

'- Ou i corto?' 
" - Cobrelo brabo." 

'- Corta o pé, corta a mão, 
corta a cabeça.' 



Mas ela punha um pano em cima e rezava 
ou usava uma varinha de assa-peixe para 
benzer, perguntando: "Qui corto?" A gente 
respondia: "Cobrelo brabo." Ela dava três 
pancadinhas na varinha: "Corta o pé, corta 
a mão, corta a cabeça", três vezes, ar 
punha a varinha para secar no fumeiro . 
Quando a varinha do fumeiro secasse, o 
cobrelo desaparecia. E para icterfcia, 
"tiriça", você tinha que urinar numa boneca 
de farinha de mandioca que se enchia e se 
deixava em cima da mesa . Para 
barriga-d'água eu tomei também chá e 
banho de picão, e ainda banho e chá da 
folha de abóbora-d'anta cozida. Tomava 
carrapichinho, capim-angola, sabugueiro, 
tudo isso era receita de benzedeira; e esta 
da vaca preta eu nunca tinha visto e nunca 
mais vi. Mas, no meu caso, só depois que 
comecei a tomar a urina de vaca foi que eu 
sarei. 

Micenio 
E nessa fase o senhor já era religioso? 

Beato 
Não. Nossa vida era de brasileiro comum . 
Nessa vila onde morei, Rive, havia ligação 
com a igreja, o pessoal fazia reza, fazia 
ladainha, não tinha padre; a gente ia lá na 
capelinha inclusive porque era um lugar 
social onde a gente encontrava as 
meninas, os meninos, cantava "Bendito, 
Louvado Seja", essas coisas todas, nada 
mais que isso. Era a vida normal de um 
menino de roça. Fumei pela primeira vez 
ar. Tinha que fumar para poder ser homem 
no meio dos homens . Eu tomava banho de 

"Aí foi que aconteceu o meu 
encontro com a religião 

evangélica." 
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"Acharam ruim que eu fosse 
superintendente da Escola 

Dominical." 

rio, ia pescar com a turma, acompanhava 
o time de futebol e também tinha um 

emprego: vendia doces na plataforma da 

estação - a própria mulher do agente da 
estrada de ferro é que vendia os doces ali, 
e eu era o vendedor dela. Af entrei na 
escola de novo. A filha do agente da 
estação era a professora dos meninos,'de 
uma classe só de meninos; e havia uma 
outra classe, com outra professora, só de 
meninas. De modo que era uni ... - como é 
que chamam hoje?- "unidocente", essa 
escola. DeRive eu fui para Guaçuf, já com 
uns doze anos, terminei o primário, e antes 
de terminar já estava aprendendo o offcio, 
porque na minha famOia todo homem se 
encaminhava para o offcio do irmão mais 
velho, que era construtor. Todo mundo era 
pedrei ro. Com quatorze anos completados 
em 38 eu pude entrar no ginásio, em 39. 
Nesse meio tempo foi que aconteceu o 
mais importante na minha vida: o meu 
encontro com a religião evangélica, com o 
presbiterianismo. Isto foi aos doze anos, 
em Guaçuf, por insistência da minha mãe 
("Se você não for domingo naquela igreja, 
como eu prometi ao 'seu' Raul, eu vou te 
dar uma coça") . Fui pela primeira vez 
nessa igrejinha presbiteriana num domingo 
de 1937. Quem estava dirigindo os 
trabalhos - agora sei - era o 
superintendente da Escola Dominical, um 
alfaiate meu conhecido, que gostava de 
me contar hi~tórias da Bfblia na sua 
alfaiataria. E ele me convidou para entrar. 
Hoje é um pastor presbiteriano 
aposentado, o rev . Pedro Marchon Braga. 



Micenio 
Nenhum desses personagens era negro? 

Beato 
Não, nenhum deles. O Levi, por exemplo, 
meu companheiro de rua, era rndio. 

Micenio 
E depois dessa experiência negativa na 
infância você não tornou a ter nenhuma 
outra experiência negativa? 

Beato 
Agora é que vai começar. Ar eu fui para a 

igreja e não sar mais. 

Fiquei em definitivo na igreja, e minha vida 
passou a ser o trabalho e a igreja; a 
espera do domingo para me encontrar com 
os irmãos. Hoje eu sei que era uma igreja 
de operários e pequenos trabalhadores , 
dos carteiros da cidade e de pequenos 
proprietários rurais. Estes vinham a cavalo 
para a cidade, aos domingos, para 
freqüentar a igreja; de modo que era um 
grupo "ostracizado", diz o inglês. Era um 
grupo isolado da sociedade, que fazia a 
sua própria vida à margem da sociedade. 
Ar entram os negros. Um deles era 
metodista, professor da Escola dominical, 
e entrou na campanha de alfabetização do 
Gustavo Armbrust - um evangélico também 
- pelo pars todo. Esse negro metodista 
assumiu a campanha em Guaçur. Ele 
freqüentava a igreja presbiteriana porque 
infelizmente os metodistas não tinham 
trabalho em Guaçur. Dar a pouco eu 
completei quatorze anos e me tornei 
superintendente da Escola Dominical , que 
é um cargo importante que tem na igreja. 

Micenio 
Como superintendente da Escola 
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"Não podia ser diretor do jornal 
porque era preto." 

Dominical o senhor dava aulas? 

Beato 
Coordenava o ensino religioso aos 
domingos e algumas senhoras da igreja 
acharam ruim que o pàstor tivesse me 
indicado. 

Micenio 
Que o pastor tivesse indicado um negro! 

Beato 
Alegavam que eu ainda era um moleque. O 
que estaria por trás, eu não sei. Eu sei que 
não pensei em racismo, naquela ocasião, 
ainda mais porque a gente era recebido 
muito fraternalmente no meio todo. E a 
minha adesão à igreja foi muito notada 
porque eu estava também no grupo 
escolar, e trabalhando. Lá tinha uma 
professora catolidssima e eu não fazia por 
menos: levava a Blblia para a escola. Um 
dia a diretora abriu a Blblia, não tinha o 
imprimatur, e disse que a Blblia era falsa, 
Blblia protestante. Havia outra professora 
que vivia discutindo comigo e até me 
chamava para ir à casa dela discutir 
religião! O meu antigo chefe de escoteiros 
de Alegre foi a Guaçur especialmente para 
conversar comigo, para eu voltar para a 
Igreja Católica; e o sr. José Amora, que 
ainda vive em Guaçur, antigo porteiro do 
grupo, também insistia comigo! Olha, 
ninguém me falou de refigião antes de eu ir 
para a Igreja Evangélica. Quando eu fui, 
começaram a falar de religião comigo, 
fazer uma guerrinha para eu não deixar a 
Igreja Católica . Mas não se importavam, 



'Olha o preto que namora branca .. .' 

absolutamente, se eu fosse ou não ... A 
gente ia um domingo por ano à igreja, ou 
uma festa por ano, festa de Natal, por 
exemplo, para beijar o Menino Jesus, e 
nada mais! Não havia nenhum ensino, não 
havia nenhuma preocupação com a gente, 
não havia nada. O dia que eu fui para a 
Igreja Evangélica, o meu antigo chefe da 
tropa de escoteiro ... 

Caetana 
Você foi escoteiro? 

Beato 
Eu fui escoteiro, também. Eu tinha seis 
anos, fiz parte de uma tropa, e a minha 
patrulha era tipicamente a "patrulha de São 
Jorge". A gente quando se reunia para 
dormir nas barracas fazia um verdadeiro 
rito, tinha que rezar aquelas rezas todas, 
direitinho, mas para mim era tudo normal, 
porque para mim só havia a religião 
católiça . Religião era catolicismo. Mas 
quando eu fui para a religião evangélica, 
isso me agarrou mais à Igreja . Eu terminei 
o "grupo", fui trabalhar, chegou a fase de 
entrar par R o "ginásio" . Já era protestante, 
Já tinha feito "profissão de fé", como 
chamavam, e fui rebatizado. Hoje não sei 
se aceitaria ser rebatizado, mas naquele 
tempo a idéia da passagem de um católico 
para o protestantismo era tão radical que 
não contavam o batismo que tinha tido 
como católico . Então, era rebatizado. E 
isso ainda pouco antes de completar 
quatorze anos. Depois fui superintendente 
da Escola, fui pregador na igreja, assumi o 
papel daquele alfaiate. E no ginásio eu 
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comecei a ter alguma sarda, como primeiro 
aluno da classe, sem preocupação de ser; 
era uma coisa natural, acho que eu tinha 
uma cabeça virgem, que guardava as 
coisas com muita facilidade; aprendia as 
coisas, raciocinava. E sendo o primeiro 
aluno da classe, colaborei no jornalzinho 
do ginásio: fazia charadas, escrevia 
poesias. Um dia o jornal ficou sem diretor; 
e diretor é geralmente das turmas mais 
adiantadas. Eu soube depois que o homem 
que imprimia o jornal sugeriu ao diretor do 
ginásio que eu fosse o diretor. Aconteceu 
que a alegação do diretor da escola -isso 
ar já foi a segunda vez - foi que eu não 
podia porque era preto. Mas eu soube 
disso depois do caso passado. Nessa 
escola me davam todo o cartaz, mas 
certas coisas estavam fechadas porque 
eles sabiam que eu era preto. 

Micenio 
No caso, não explicaram que eles sabiam 
que você era preto. 

Beato 
É, eu não sabia. Era tão ruim isso! Eles 
não falavam comigo que eu era; falavam 
por detrás! Ar aconteceu também a 
primeira aventura, que foi a paixonite por 
uma moça branca. Eu não era preto! Ela 
era uma moÇa da igreja, muito direitinha ... 
Então começou um namoro escondido, 
originado de uma porção de misturas: 
namoro escondido porque a gente era 
adolescente- e ninguém podia pensar em 
casar nessa idade -, mas também porque 
eu era preto, embora nunca tivesse ouvido 
isso da famma dela, nem tivesse ouvido 
dela, que a famnia objetava por isso. Mas 
um amigo meu, que era também 
contraparente da famOia, me disse que eu 
não devia aspirar a uma coisa assim. 



Nesse meio tempo eu namorei a filha de 
um pastor metodista - porque o meu 
namoro com essa dar era uma coisa tão 
permanente, mas tão levinha, que dava até 
pra namorar outras-, e foi ar que umas 
meninas de um dentista - eu passava na 
porta delas - me jogaram em cima: "Olha 
o preto que namora branca!" Ar eu fui me 
queixar com a mãe delas. E a mãe delas 
despejou em cima de mim: "Você é preto 
mesmo, que tá, tá, tatá", uma coisa qu~ 
me humilhou demais, que me deixou 
passado. 

Caetana 
O fato de ter descoberto que você era 
preto? 

Beato 
Não, eu não descobri. Eu me senti 
acusado pelo fato de estar namorando 
moça branca . Acontece que eu era um dos 
poucos rapazes da igreja, lá no interior, 
acabando o ginásio, e estavam todos a 
colocar a gente disponrvel para casar. Na 
igreja, a maioria das moças era casadoura. 
E foi ar que eu comecei a ter a coisa mais 
permanente na minha cabeça, a respeito 
de cor . 

Caetana 
Você, nesse momento, adquiriu apenas 
consciência de que havia o racismo ou 
adquiriu consciência racial? 

Beato 
De que havia o racismo . 

Caetana 
Consciência racial ainda não? 

Beato 
Não. 
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Micenlo 

"O que me feria era a 
discriminação." 

Começou a perceber claramente que 
estava sendo discriminado ... 

Beato 
Sim, exatamente. 

Caetana 
Embora até não fosse negro, não é? 
Propriamente ... 

Beato 
( ar estava a questão, eu não tinha 
capacidade para reflet~ nesse nrvel. O que 
me feria era a discriminação. Digamos que 
eu fosse discriminado por ser pobre, 
digamos isso! A minha consciência 
começou a perguntar: o que havia de 
errado em ser pobre? Então não era 
consciência de pobreza exatamente, 
assim como não era consciência de 
nJgritude. Nesse sentido, eu acho que a 
reação está ligada à imagem do negro que 
colocam por dentro da cabeça da gente. 
Mas não foi estE? o caminho para chegar à 
negritude, à opção . 

Micenio 
Quer dizer que o fato de ser discriminado 
não gerou, ainda, a consciência de 
negritude? 

Beato 
Não, não gerou . Então fui para Jequitibá, 
Minas Gerais, hoje Presidente Soares, 
para o Colégio Evangélico, porque naquele 
tempo as cidades menores só tinham o 
ginásio . Não tinham o clássico nem o 



"Uma maioria de negros espantou 
a igreja de Campinas." 

cientrfico, e eu fui fazer o clássico. 
Jequitibá é um lugar dominado pelos 
evangélicos, de origem sufça, que foram 
de Petrópolis para lá e fizeram uma 
comunidade de protestantes presbiteriana. 
Em Jequitibá, os valores raciais eram 
muito nrtidos e a discriminação era 
evidente, principalmente do diretor do 
internato, que não me deixava esquecer a 
questão de ser negro porque para ele fazia 
muita diferença. Quando terminou aquele 
ano, sar de Jequitibá lembrando ao mesmo 
tempo de gente excelente, que me marcou 
até hoje com a boa vontade, com a 
amizade, que até hoje é minha amiga, 
descendente de sufços, mas também 
daquele sujeito que era diretor do internato 
e que fazia questão de me tratar na base 
de ser nearo. "Esse trabalho aqui, deixa eu 
ver, eu vou mandar o mais negro fazer." O 
ano de 43 causou muita revolução em meu 
interior: quando eu chego nesse Colégio 
Evangélico, a primeira coisa que não me 
deixam esquecer é a questão de ser 
negro, que isso faz diferença, pelo menos 
para as pessoas. E af eu fui para Jandira ... 

Micenio 
Erá um internato religioso? 

Beato 
Não, era um internato de ginásio e colégio, 
não era religioso. Em Jequitibá eu descobri 
que internato era para meninos que não 
davam certo em casa. Eu era regente, 
tomava conta dos menores . Af já tinha uns 
19 anos. Em Jandira, o curso era 
intermediário entre ginásio e seminário, só 

que a maioria absoluta dos estudantes era 
de futuros pastores. E as moças também 
tinham, em grande parte, a destinação do 
trabalho religioso com crianças, com 
qualquer coisa. Em Jandira foi um céu. Lá 

os valores eram acadêmicos. Nos valores 
acadêmicos eu fui um entre três ou quatro 
da escola toda que não fizeram exame 
final porque já tinham passado em tudo. A 
maioria perguntava: "Para que você vai 
fazer mais o 3"' ano? Vai para o seminário 
de uma vez!" Af eu fui direto para o 
seminário, em Campinas, sem fazer o 39 

ano clássico. Mas com a reforma de 
Capanema tinha havido um hiato: durante 
um ano o seminário não recebera ninguém. 

Micenio 
Que reforma foi essa? 

Beato 
A reforma de Capanema, de 39, que criou 
os dois ciclos: ginásio e cientffico ou 
clássico ; ginásio e colégio . Antes era um 
ginásio em cinco anos, e nesse tempo eles 
estabeleceram: ginásio, quatro anos, e 
colégio, três anos. Então o seminário ficou 
sem receber ninguém durante um ano e no 
outro recebeu uma turma muito grande. 
Nessa turma havia uma maioria de negros, 
de várias regiões do pafs. Depois nós 
soubemos que isso espantou Campinas! A 
igreja de Campinas! 
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Caetana 
E o grupo chegou a descobrir, 
posteriormente, a origem das pessoas, a 
história da vida desses negros? 

Beato 
É que as igrejas evangélicas, no interior, 
eram igrejas como a de Guaçuf, Igrejas de 
classe baixa. Então, nas igrejas 



evangélicas do interior - zona rural, 
pequenas vilas, pequenas cidades, zona 
da mata e adjacências-, era normal a 
presença de negros . Mas ir para o 
seminário, fazer parte da liderança, dos 
quadros dirigentes da Igreja ... ar já era um 
problema. Então, em Campinas, surgiu a 
tentativa de espantar o pessoal da igreja 
contando que no seminário só entrava 
negro. E eu fui da turma seguinte. 

Micenio 
Isso foi em que ano? 

Beato 
Isso foi no ano de 44; em 45 chegou a 
nossa turma, que era uma turma menor, 
um pouco mais distriburda do que essa 
turma anterior que impressionou a igreja 
porque tinha muitos negros. 

Micenio 
Isto foi mencionado claramente? 

Beato 
Isto se mencionou no ano da chegada 
deles. Depois o pessoal não teve mais 
como se espantar . Isto foi uma coisa que a 

gente ficou sabendo, nós, seminaristas, 
com status de certo modo garantido. Mas 
ar eu ganhei bolsa de estudo por ter tirado 
o primeiro lugar na turma, fui a várias 
excursões, uma delas no Rio de Janeiro, 
em 48. 

Caetana 
Você queria ser um "negro bonzinho"? 

Beato 
Não, não tinha essa idéia. Na época eu era 
eu . Era autêntico. Mas no seminário eu 
tomei conhecimento da questão racista 
nos Estarlos Unidos, o que começou em 
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Jandira, onde o diretor era um americano e 
onde havia revistas americanas na 
biblioteca, que eu lia. Foi a época dos 
riots em Detroit. Ar eu comecei a ter um 
tipo de ódio contra o americano, como se o 
mal do racismo estivesse entrando com 
eles para a nossa sociedade. Eu tive uma 
reação muito grande contra os 
americanos, desde o meu tempo de 
ginásio, e talvez tenha sido dar que eu 
recebi a fama de "comunista", que me 
pegou quando eu estava no seminário. 

Caetana 
Negro, comunista ... 

Beato 
É. Negro, comunista, e pobre ... 

Micenio 
Contrapondo tudo isto, negro, pobre, 
comunista, era inteligente, era um dos 
estudantes mais brilhantes na sala. 

Beato 
É. Porque era acadêmico, não podiam me 
criticar em nada. Então, quando o 
professor de hebraico foi imprimir a sua 
gramática de hebraico nos Estados 
Unidos, eu o fiquei substituindo nas turmas 
recém-chegadas ao seminário. Esse foi 
um perrodo interessante: eu tinha e não 
tinha a questão de racismo, mas eu acho 
que muitas chances que eram daclas aos 
outros e que não me eram dadas 
estavam ligadas a esta questáo de eu 
ser negro. 

"O meu ódio de americanos me 
deu a fama de comunista." 



Caetana 
Mas internamente, no seminário, não havia 
nenhuma discriminação por ser negro ... 

Beato 
Não. Nada. Só me lembro de uma briga 
que tive certa vez, briga de colegas. Eu 
virei para um colega e disse assim: 
"ÍNDIO!" E ele virou para mim e disse: 
"NEGRO!" 

Caetana 
Xingamento ... 

Beato 
É, xingamento. Nós, tão brancos os dois -
não é? - ,que para xingar o outro eu o 
chamava de fndio ... 

Micenio 
Xingava etnicamente ... 

Beato 
É, mas a coisa nunca passou desse nível. 
E eu, claro, quando era convidado, e 
quando ia, é que os lugares eram seguros: 
e tinha lugares a que eu não ia, e só 
depois comecei a ligar as coisas: por que 
não ia a tal lugar? 

Micenio 
Por exemplo, Beato? 

Beato 
Por exemplo: havia um lugar chamado 
Clube Literário e Cientffico e tal, onde eu 
só fui uma vez, para ouvir uma palestra de 
um professor francês -mas em geral não 

"O lugar era ali, marcado: o lugar de 
ficar o branco e o lugar de ficar o 

negro." 
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convidavam a gente para ir. E havia 
também um colega que fazia questão de 
nos lembrar da questão do negro, e que 
contava casos assim: a namorada dele viu 
Grande Otelo naquelas chanchadas e ela 
ficava admirada de como é que uma moça 
branca ia dançar com um negro. Então 
para mim era uma coisa distante, que não 
me tocava. Nós sabfamos também que 
havia o lugar em que a banda dos negros 
dava retreta e o lugar da banda dos 
brancos. 

Caetana 
Lugares bem marcados? 

Beato 
Bem marcados. A banda dos negros dava 
retreta numa praça perto do seminário e 

Juntava, às vezes, cinco, seis pessoas 
apenas . A banda dos brancos dava retreta 
lá na praça Castro Alves, no centro da 
cidade . O passeio dominical e o do sábado 
à noite, de negros e negras, era numa rua, 
e o dos brancos em outra. E não era 
preciso fechá-las ... 

Micenio 
Sabiam que o seu lugar não era aquele ... 

Beato 
O lugar era ali, marcado: o lugar de ficar o 
branco e o lugar de ficar o negro. E quando 
a gente ia a São Paulo procurava um 
restaurante que sabia que todos já tinham 
ido porque tinha medo de entrar num que 
não aceitasse negro. Então esse tipo de 
questão começou a ser incômoda. 

Micenio 
Vocês, na verdade, procuravam evitar 
qualquer tipo de conflito. 



Beato 
Isso. Essa era a posição da maioria e a 
minha, ainda hoje. A não ser que eu 
adquira uma nova atitude, digamos, de 
confronto, eu procuro evitar. É mais 
seguro. É um pouco de covardia; enquanto 
fizer isso a coisa continua. Mas quem quer 
ser a palmatória do mundo? 

Caetana 
E dentro da igreja mesmo, essa questão 
nunca se colocou? 

Beato 
Não: vai começar quando eu passo a ser 
pastor. 

Micenio 
Em que ano você foi nomeado pas tor? 

Beato 
Em janeiro de 49, com 25 anos 
incompletos . 

Caetana 
E já sabia francês, inglês, hebraico ... 

Beato 
Inglês, francês, hebraico, grego, latim. 
Tinha uma formação acadêmica de bom 
nível. Mas vim com essa marca de 
primeiro aluno e o meu caminho ia ser 

designado com muita facilidade . Eu ia ser 
auxiliar de um pastor . Fo1 aí que eu pensei 
que não convinha entrar como auxiliar. 

Micenio 
Por que não convinha? 

Beato 
Porque o pastor era uma pessoa 
absolutamente autoritária e eu, novo, 
queria apresentar alguns protetos próprios 

"Eu queria autonomia para criar 
meu próprio projeto para uma 

igreja." 

como profissional. 

Caetana 
E isso onde? 

Beato 
Seria em Cachoeiro de ltapemirim, como 
auxiliar. Ar eu conversei com esse pastor, 
para desarrumar o que ele havia arrumado. 
E ele disse assim: "Então eu vou te 
colocar no meio dos suíços ." E eu fUI 
designado para uma igreja no sul do 
Estado .. . 

Caetana 
Quer dizer que a questão, nesse 
momento, passa por um projeto polftico: 
você tinha idéias de um projeto político 
para igreja que estavam em contradição 
com o projeto que o pastor praticava? 
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Beato 
É, certo: eu queria uma autonomia para 
criar meu próprio projeto E ele, então, diz: 
"Vou te colocar no meio dos suíços ." 
Parece uma referência c lara da 
consciência que ele tinha da mmha 
negntude: e também das minhas questões 
com .Jequitibá . 

Micenio 
E entre os suíços você seria fortemente 
discriminado e te na dificuldades de aluar. 

Beato 
Exalo. Eu fiquei com 1grejas em Rio Novo 
do Sul, Vargem Alta, Rio Muqui e 
Independência, no sul do Espírito Santo. 



'Já é preto, para que está com 
guarda-sol aberto?' 

Micenio 
E era realmente uma área sufça? 

Beato 
Era uma área sufça. Rio Novo do Sul é 
uma área de sufços. Mas um sufço já 

m1sturado, com sobrenome de sufço e da 
sua cor. Mas o problema era mais 
relacionado com o lfder, que estava 
querendo me marcar, do que propriamente 

com a igreJa. 

Caetana 
Você já levava um discurso racia l nesse 
momento? 

Beato 
Não. 

Caetana 
Então é por isso que não teve problemas! 

Beato 
Aindà mais que eles também não tinham 
nenhum discurso racial. 

Caetana 
Mas ninguém tem! Ninguém temi Não é 

isso? Na sociedade brasileira nunca se 
fala disso. Então, fica tudo bem! 

Beato 
É. Pesava também a questão de ser um 
mmistro, não só um negro. É a diferença. E 

isso me lembra que urna vez fui de 
caminhão para urna viagem, o sol estava 
quente, abri um guarda-sol, e urna moça lá 
disse: "Já é preto, para que está com 
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guarda-sol aberto?" Mas era uma 
observação sem desdouro nem nada, de 
pessoa que trata preto sem problemas, só 

exclamando assim: "Ah, é preto!" Daf eu 
fui para Vitória, em 50, depois para 
Cola tina. Trabalhei sem problemas naquela 
região toda, no norte do Estado, e em 55 
fui para a Escócia. Na Escócia não havia 
ainda o problema de racismo. Havia tão 
poucos negros! O problema maior era 
quando eu ia cortar o cabelo, que não era 
um cabelo usual para os barbeiros de lá. 

Caetana 
E você foi fazer o que na Escócia? 

Beato 
Eu fui fazer pós-graduação em hebraico e 
teologia do Antigo Testamento. E foi um 
período interessante, porque dali eu estive 
na Suíça, na Alemanha, na França, tudo 
para me expandir . Em 56 eu voltei, retomei 
Cola tina, mas aí já lutando pela criação de 
um seminário na região, qÚe tinha seis 
presbitérios, o maior sfnodo da Igreja 
Presbiteriana no Brasil e um crescente 
presbiterianismo, com caracterfsticas 
diferentes do presbiterianismo das outras 
áreas do Brasil. Lá nunca houve 
missionários, o trabalho foi todo brasileiro 
desde as origens . A partir de 191 3, quando 
foi organizado o primeiro trabalho, a base 
sempre foi de brasileiros e de "laicato". O 

grupo do lacaito teve grande força, grande 
dedicação, e o trabalho se expandia muito. 

Caetana 
Eu vou insistir nesta questão: até então, 
em nenhum desses projetas de igreja, para 
a Igreja, você assumia a questão racial? 

Beato 
Não, não assumia. Só assumia em 



solidariedade aos negros americanos; e 
também assumia a questão de lugares no 
Brasil que eu sabia que não eram abertos 
a negros . E sentia mais a agressão disso 
do que tinha uma consciência racial. Era 
uma questão puramente individual. Eu 
vivia no meu mundo. Agora, é claro que eu 
tinha uma visão geral das coisas que 
achava que não estavam certas. Mas não 
tinham a ver comigo, propriamente, no 
sentido de estarem ligadas ao meu destino 
pessoal. .. 

Caetana 
Então você não se sentiá vftima do 
racismo? 

Beato 
Não, não. Afinal, quando se criou o 
Seminário do Centenário, depois de muita 
luta, depois de muita polftica eclesiástica, 
eu fui escolhido o primeiro reitor. Fiquei de 
59 a 66 -foram os anos de formação 
desse seminário - como reitor e professor 
de Antigo Testamento. A partir de 64, 
pode-se dizer que começou a haver uma 
onde nova na Igreja Presbiteriana, onde 
aqueles que eram como nós, do Seminário 
do Centenário, ecumenistas, preocupados 
com a questão social, foram perseguidos . 
O nosso seminário foi o primeiro e únic~ 
que teve um Departamento de Realidade 
Brasileira dirigido por um sociólogo, 
Esdras Borges, de São Paulo, da 
Fundação Getúlio Vargas. Foi ele quem 
organizou o departamento, quem orientou 
o departamento enquanto o seminário 
existiu . Neste Departamento de Realidade 
Brasileira não se concebia um seminário 
que só tivesse as cadeiras clássicas, 
geralmente Teologia, História da Igreja e 
Pastoral. 
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"Em 56 lutava pela criação de um 
seminário na região de Colatina." 

Micenio 
Você lembra, nessa grande trajetória de 
ascensão, desde o moleque que foi 
nomeado superintendente da Escola 
Dominical até a reitoria do seminário, qual 
foi o fato de discriminação que mais lhe 
marcou? 

Beato 
Numa das festas da cidade de Cachoeiro 
eu fui chamado para ser orador oficial. 
Esse meu colega - porque agora é meu 
colega, não era mais o meu chefe que 
tinha dito "Vou te colocar no meio dos 
sufços" - me anunciou como "Diamante 
Negro" . Ele era o único que fazia esse tipo 
de discurso naquela região . Mas isso não 
me incomodava. Não houve, realmente, 
uma discriminação tão marcante. Os 
desacordos, as brigas, nunca tiveram 
essa conotação de alguém que está 
achando que tem um negro ... porque em 
toda aquela região há uma negrada 
grande .. . 

Micenio 
E ele te anunciou como "Diamante Negro", 
mas não foi no sentido pejorativo . Ou teve 
essa intenção? 

Beato 
Olha, não precisava, não é? Se fosse 
diamante era diamante ... Mas teve que 
dizer "Diamante Negro" ... Agora, quando 

"Eu não me sentia vitima do 
racismo." 



ele lembra disso, faz umas 
ressalvazinhas ... 

Micenio 
Quer dizer: o senhor é brilhante, tem o 
valor do diamante, mas é negro. Tanto é 
que é um diamante que é negro ... 

Beato 
Os desacordos eram resultados da lógica. 
A gente era ecumenista, a igreja não era; e 
veio 64 para reforçar essa ala de direita. 
Em 66 foi eleito um ministro que ficou 
quatorze anos dirigindo a igreja, como 
presidente, e que ban1u todo esse grupo de 
pessoas ecumenistas, pessoas chamadas 
de "modernis tas", de "comunistas". 

Caetana 
Quer dizer: tinha uma esquerda da Igreja? 

Beato 
Uma esquerda da Igreja, é isso . Em 66 
tivemos uma eleição que pela primeira vez 
não foi consensual. Elegeu-se o presidente 
de uma ala da igreja, que governou contra 
a ala da gente. (Não era assim antes, 
quando quase todos eram candidatos: 
você elegia um, era consensual, 
presidente da igreja toda.) Ele foi nomeado 
e ar passou a combater, em nome da ala 
que o elegeu, os elementos que estavam 
colocando em perigo, em risco, a igreja, do 
pon to de v1s ta dele. 

Caetana 
O p1ópno campo religioso estaria mserido 
num campo político mais amplo, e ar "o 
racha" aconteceu. As pessoas tinham o 
projeto da Igreja, tendo também projetes 
políticos que corriam paralelamente. 
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"Em 64 eu era pró-Goulart, e uma 
entrevista que dei causou 

problema." 

Beato 
E consoantes com o grupo dominante do 
golpe militar. 

Caetana 
E como foi a sua participação em 64? Qual 
era a sua atuação política? 

Beato 
A minha preocupação era a seguinte: eu 
era petebista, não ligado ao partido, mas 
minha posição era pró-João Goulart e eu 
fui até entrevistado por um jornal de Vitória 
a respeito das coisas. Isso foi no fim de 
março de 64. 

Caetana 
A respeito das coisas que estavam 
acontecendo aqui no Brasil? 

Beato 
No Brasil e no mundo. Eles estavam com 
aquela visão de que eram novos tempos -
povos da África estavam se libertando - e 
que era tempo de educação popular: 
lembra daquela pregação do MP? Havia 
aquele grupo de estudantes, que andavam 
por ar para ensinar ao povo o que é que o 
povo deve querer ... 

Caetana 
Ensinar ao povo?l 

Beato 
Ensinar ao povo o que é que o povo deve 
querer. Havia esse movimento todo, de 
teatro, todo um movimento de educação 
popular ligado, e eu ... 



"Os evangélicos não me deram 
nenhuma solidariedade." 

Micenlo 
O senhor fazia trabalhos nesse sentido? 

Beato 
Não. Só comungava com eles do ponto de 
vista da literatura que eu lia, literatura 
profética: eu achava que era este o 
caminho . Dei a entrevista e infelizmente 
ela foi publicada no dia 30 de março. E ar, 
realmente, os amigos meus colocaram os 
seus dedos em riste: "Você não tinha que 
falar, você não entende de política, você 
entende de religião; para que você foi falar 
aquilo?" E um deputado estadual pegou a 
entrevista e mostrou que eu era um 
subversivo. O entrevistador foi na minha 
casa avisar: "Nós estamos correndo o 
risco de ser presos!" E toda vez que os 
soldados passavam pela calçada, a minha 
mulher já ficava agoniada. E eu, que era 
maçom desde 57, fui à chefia da 
maçonaria do Estado, onde me deram uma 
carta que eu levei ao comando militar -
único jeito de evitar que eu viesse a ser 
preso . Mas os evangélicos não me deram 
solidariedade. Eu não entendia o porquê, 
mas na realidade é porque a postura deles 
era pró-revolução; eles não discutiam. 

Micenio 
E o senhor chegou a ser perseguido? 

"Foi na Inglaterra que eu aceitei, 
como um valor, ser negro." 

Beato 
Não. E eu poderia atribuir isso a várias 
coisas, entre as quais a que não havia 
nada que eu tivesse feito; só havia falado ... 

Caetana 
A Igreja não o puniu nem o repreendeu de 
nenhuma forma pela entrevista? 

Beato 
Não. Na Igreja eu era parte da cúpula e 

falava de igual para igual com todo esse 
pessoal. Eu só perdi a posição quando o 
grupo que estava para entrar no poder em 
66, pois já estava tramando, conseguiu 
chegar lá. Nesse momento deixei a reitoria 
e procurei logo sair do Brasil, o que fiz no 
ano seguinte, quando fui para a Inglaterra 
por três anos. Mas lá tive ou\ro momento 
de crise, porque a Inglaterra, naquele 
período, estava em grande parte afetada 
pelo discurso de Enock Powell, que era 
um MP daqueles racistas abertos. 
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Micenio 
O que chamam de MP? 

Beato 
É Member of the Parliament. Ele pregava 
claramente a devolução de todo o pessoal 
de cor para as suas terras . Na Inglaterra, 
até o árabe é negro, é chamado b/ack. E 
também o indiano, o paquistanês, o 
pessoal aqui das Antilhas, todo mundo! Ele 
tinha um discurso muito adequado, 
principalmente para os doqueiros, que são 
de sindicatos muito racistas e que se 
achavam ameaçados no trabalho por 
causa da presença de coloniais de cor. Foi 
um período de muitos acontecimentos, 
com os filhos na escola - e com várias· 
escolas recusando-se a receber meus 
filhos. Os meus filhos, quando voHaram, 



nenhum deles quis saber de cristianismo. 
Eu também, até hoje, não quero saber 
daquele colégio em que fiquei, o Mansfield 
College. Eu realmente não fui recebido no 
Mansfield, porque eu fiquei lá três anos e 
nenhum dos professores foi à minha casa 
uma vez durante esse perrodo todo. Foi 
um perrodo de um racismo que me marcou 
- .mas eu já estava estruturado. E marcou 
muito os meus filhos, que abandonaram de 
vez o cri stianismo. 

Micenio 
Os seus filhos têm consciência racial? 

Beato 
Têm . A minha filha participou uma vez de 
um movimento . A outra, de Vitória, é mais 
trmida, é adepta mas não é militante. Já a 

Lucila é militante, está preocupada, 

inclusive, com o problema da mulher. 
Quanto a mim, acho que esta questão da 
Inglaterra me atingiu claramente .. . 

Caetana 
Foi ar que você descobriu que era negro? 

Beato 
Foi ar realmente, que eu aceitei, como um 
valor, ser negro. Dar para cá, de 70 para 
cá, quando eu voltei, com o seminário 
fechado (fecharam o seminário) , os 
am,igos me arranjaram empregos. 

Micenio 
Por que o seminário foi fechado? 

Beato 
Exatamente por causa dessa posição, que 
era chamada ecumenista, comunista, 
modernista e perigosa, de esquerda ... E 
também havia muitos equrvocos. 
Acompanhando isso, tem hora que você 
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"A Inglaterra marcou muito os 
meus filhos, que abandonaram o 

cristianismo." 

resolve dizer: "Bom, vamos olhar 
criticamente a nossa tradição." E há 
pessoas que acham que isso significa que 
não há mais tradição nenhuma; não sabem 
passar por perfodos de liminaridade sem 
cometer os extremos -e isso escandaliza 
qualquer grupo, não é? Quando nós 
falávamos em ética contextuai, ética do 
amor e mesmo ética da legalidade, 
moralista, a nrvel da nossa reflexão era 
uma coisa certrssima, na época, mas a 
nfvel, digamos, da conduta individual dos 
estudantes, eles não estavam preparados 
-e se embriagavam, fumavam-, nem a 
gente sabendo que podia desestruturar 
uma pessoa tirando os seus valores 
fundamentais sem colocar, imediatamente, 
outros . Esse perrodo teve também essa 
questão de a nossa posição, na prática, 
aparecer como se fosse uma anomia: para 
o nosso grupo não havia leis, não havia 
obrigação, não havia nada, nem moral. 
Tinham experiências sexuais livres .. . Eles 
falavam isso porque nós estávamos 
criticando a tradição. Isso tudo também 
ajudou no fechamento do seminário. 

Caetana 
Houve um cisma pelo presbiterianismo a 
partir dar, não é? 

Beato 
É. Depois de 20 anos de luta - porque a 
nossa região já lutava antes contra certas 
tendências, como a dominação de uma 
posição estrangeira na liturgia, a ausência 
de participação na realidade brasileira, na 
expressão da nossa religião, o 



afastamento cultural, a indiferença pelo 
que é brasileiro-, quando isso se aguçou, 

deixando de ser uma questão teológica, 
ideológica, para se tornar um problema 
p0lítico, nós organizamos um outro grupo 
chamado hoje Igreja Presbiteriana Unida, 
que no prindpio se chamou Federação 

Nacional de Igrejas Presbiterianas, 
FENIPE. Na realidade, a minha questão 
racial surgiu no fim da década de 60, início 
da de 70, e especialmente pela presença 
marcante de um College congregacional, 
que é o Mansfield College, pela rejeição do 
negro que foi evidente nas minhas 
relações com o College . E também pela 
sociedade mglesa, que não aceitou meus 

filhos . Só houve uma escola, muito boa, 
aliás, que aceitou meus filhos, e a minha 
filha mais nova foi a primeira aluna da 
turma naquele ano: teve retrato no jornal, 
teve prêmio, e o meu filho tirou dez em 
redação, o professor saiu mostrando a 
redação dele para os alunos ingleses, um 
estrangeiro tirando dez em redação em 
inglês ... Os filhos todos iam muito bem, 
mas a questão racial nas ruas era evidente 
e eles não podiam mais agüentar . Então, 
vindo da Inglaterra, realmente eu vim 
negro. E isso foi muito bom, porque 
produziu em mim uma espécie de divisão: 
a necessidade de aceitação na sociedade 
branca e, por outro lado, a não-aceitação 
como parte autêntica da gente, que é a 
negntude. Em 70, na universidade, onde a 
co1sa não é posta nestes termos de 
racismo - o que também reflete a 
sociedade em geral, porque o número de 
negros é muito menor na universidade do 
que devia haver em relação à sociedade 
em geral-, eu vivi a disputa de carreira 
num nível em que a categoria negra ou 
branca, propriamente, não entra. Funciona 
assim: você entra na máquina, é 
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"O meu discurso sobre raça é na 
universidade; no púlpito só como 

conseqüência." 

professor, completa os dois anos, tem a 
promoção horizontal, completa os graus da 
progressão horizontal, tem a vertical etc . 

Mas, paradoxalmente, a análise que o 

mundo da universidade faz confirma 
simplesmente o fato de que o negro, neste 
pafs, é o último de todos : ele é 
maciçamente o morador de favelas, o 

morador das penitenciárias, dos 
prostíbulos, das FEBEMs. De modo (]ue 
eu adquiri alguma coisa ao lutar e estudar 
Antropologia na Unicamp, que é uma 
universidade voltada para problemas da 
sociedade brasileira. Estudar Sociologia na 
USP também foi muito bom. E hoje eu 
posso falar com certo conhecimento e com 
cert a objetividade. Hoje eu tenho mais uma 
consciência adulta de raça, de cor, de 

etnia, do que um combate contra o racismo 
propriamente. A minha proposta não é a de 
uma sociedade branca ou negra, mas de 
uma sociedade integrada com outros 
grupos além dos negros e brancos, todos 
igualmente aceitos como cidadãos; é uma 
proposta no sentido de tentar, pelos meios 
polft1cos, chegar à consciência de poder 
que o grupo deve adquirir, e não uma 
proposta de uma volta à África ou de uma 
ex traterritonalidade revista: aqui nós 
somos os negros, lá vocés si'io os 
brancos . Eu acho que o futuro do país tem 

que ser multirracial e mullicullural. 

Caetana 
Qual a sua atuação enquanto pastor e 
enquanto professor universitário? 



Beato 
O meu discurso sobre raça é na 
universidade. Na Igreja Protestante, eu já 
crio um problema à congregação à qual me 
dirijo. Então não faria muito sentido abordar 
a questão da raça, embora, em termos 
gerais, quando se fala dos oprimidos, dos 
pobres, dos famintos, dos negros, a gente 
inclua esta questão. Mas a nossa maneira 
de colocar o problema e chamar a atenção 
é, principalmente, na universidade . Eu 
pergunto logo, nas classes que estão 
iniciando: "Onde é que estão os negros 
desta classe ?" Porque às vezes há pretos 
lá, mas não são negros. São duas coisas 
distintas. 

Caetana 
Que distinção é essa, Beato? 

Beato 
Essa distinção, para mim, é a seguinte: 
preto é cor, negro é a cabeça da pessoa. 
Há pessoas que não têm a cabeça negra e 
que estão fugindo dela, apesar de serem 
pretas. Então eu me coloco como negro e 
ponho o problema do negro discriminado 
na sociedade brasileira; chamo a atenção 
do grupo para o fato de que amanhã ele 
será a elite deste pars e que é preciso 
acordar. para essa questão. Então a gente 
põe em dúvida o 13 de maio. E há outras 
formas de evidenciar a discriminação, na 
universidade principalmente. 

Micenio 
E no púlpito? 

Beato 
No púlpito só como conseqüência, não 
como o sujeito da pregação. O oprimido, o 
empobrecido, esta sociedade em que as 
crianças passam fome sem ser culpadas 
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de sua pobreza - é o esquema que as 
empobrece -, as favelas onde se vê uma 
maioria de negros - mas é porque eles 
encontram uma barreira maior para 
subir - , tudo isso faz parte de uma 
pregação moral e universalista da Igreja. O 
problema é que seria preciso mostrar a 
inocuidade dessa pregação em relação a 
qualquer pessoa, de qualquer cor, de 
qualquer idade, de qualquer classe social 
que chega numa comunidade nossa e 
recebe o mesmo tratamento fraterno etc. O 
problema é que, para nós, aquele 
tratamento ali resolve a situação em geral, 
mas não chega a mobilizar, por exemplo, 
um grupo da Igreja, da Unida, para 
trabalhar contra o racismo. Não há sentido; 
é um grupo muito impotente. Eu tento fazer 
o meu discurso sobre raça na 
universidade para o pessoal se 
conscientizar disso . 

Micenio 
E nesse grupo, mesmo impotente, há 
poucos ou muitos negros? 

Beato 
Há poucos negros. É esse o problema. 
Por que tem na Igreja Batista, na Igreja 
Pentecostal e na Igreja aqui não tem? 
Onde é que eles estão? Mas já tem mais 
de 100 anos que isso vem acontecendo ... 

Micenio 
Então poderfamos dizer que hoje a Igreja 
Presbiteriana ainda é uma Igreja de classe 
média urbana? 

Beato 
Seria uma generalização. Na nossa região 
há comunidades de classe média, mas há 
comunidades de trabalhadores. Mas o meu 
contato com o movimenlo negro foi em 



"Preto é cor, 
negro é a cabeça da pessoa." 

São Paulo, cie 77 a 81, prindpios de 82. 
Nós estivemos dois anos reunindo na 
Câmara Municipal, trabalhando um texto 
para substituir a Lei Afonso Arinos. Houve 
um congresso da comunidade negra, 
celebrado em novembro de 80, que 
designou uma comissão especial, e nós 
trabalhamos dois anos com este tipo de 
questão. Eu presidi esse-grupo. Todo mês 
Unhamos uma reunião para discutir a 
questão da Lei Afonso Arinos, que hoje é 
parte do meu programa, isto é: se eu 
chegar à Constituinte, vou insistir numa lei 
que substitua a Lei Afonso Arinos. 

Caetana 
Você acha que a mudança de lei garante 
alguma coisa no nosso pafs? 

Beato 
Eu acho que a questão toda é o que você 
faz da lei, porque a lei vai depender de 
haver uma comunidade que cobre o 
cumprimento dela. A lei tem esses dois 
lados: ela, sozinha, como uma dádiva, não 
resolve; mas como uma conquista ela · 
resolve, porque legitima a ação daqueles 
que estão querendo que se cumpra aquela 
lei . Os negros sempre correram risco ao 
se reunirem como negros, e tinham medo 
porque a polfcia poderia logo achar razão 
para dizer que estamos conspirando. 
Agora já há, por exemplo, em São Paulo, o 
Conselho Estadual de Integração da 
Comunidade Negra. Isso vai começar a 
legitimar um espaço aberto para a negrada 
se reunir ... 
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Caetana 
E essa abertura de espaço no Espfrito 
Santo? 

Beato 
Iria acontecer mas não chegou a sair. Hoje 
a gente tem pressa dupla: primeiro porque 
o governador deve ter pensado duas 
vezes e voltado atrás, porque o PMDB não 
é uma unidade ideológica; e em segundo 
porque a própria comunidade negra, que 
nunca tinha visto isso, juntamente com 
pessoas de outras linhas, começou a 
mostrar uma alta desconfiança, a ponto de 
querer que um Conselho, que é criado pelo 
Estado, seja indicado por ela. O Estado 
teria apenas que aceitar a indicação da 
comunidade negra de quem devia ser 
membro do Conselho. 

Caetana 
Existe uma comunidade negra lá? 

Beato 
Não. Existem uns seis, sete ou oito 
movimentos. E o próprio fato de se falar 
em comunidade negra é mais uma 
evidência da fraqueza da comunidade 
negra, do trabalho bem feito de 
anticonscientização. E a liderança desses 
grupos, toda ela, é uma liderança sem 
retaguarda. Houve uma reunião onde nós 
conseguimos 30 pessoas, 30 negros, o 
que numa cidade como Vitória é pouco . 
Para a grande Vitória, então, é muito 
pouco. E em outra reunião não havia mais 
do que 20. Toda essa liderança de grupos, 
Consciência, Quilombo e SECUN, tudo 
isso é um grupo de lideranças, de 
ativistas, que não têm retaguarda, não têm 
base popular. Mas, de qualquer modo, .é 
um grupo que está tentando. Agora, no 
mês de fevereiro, tivemos uma reunião 



onde discutimos um programa de ação 
política, estabelecemos um mínimo de 
reivindicações e apoiamos candidatos a 
deputado federal e a deputado estadual. 
Havia cinco candidatos, três a deputado 
estadual e dois a deputado federal. Esses 
candidatos serão aceitos como aliados da 
comunidade negra em termos de 
aceitarem uns 30 a 40% do programa 
mínimo exigido pela comunidade . A coisa é 
assim, nesse nível. Mas é o começo, hâ 
muita desconfiança entre os grupos, uns 
com os outros. Hâ muita intolerância e 
muito sectarismo; por exemplo, quando se 
considera um negro não-negro enquanto 
não aceitar uma religião chamada 
afro-brasileira, o que para a gente é um 
tropeço, porque ninguém vai abandonar o 
cristianismo para aceitar uma religião 
africana, até porque a gente sabe que, de 
africana, hoje, tem muito pouco. Recuperar 
um passado de 400 anos para assumir 
uma nova identidade, abandonando todos 
os valores ocidentais, todo o 
cartesianismo, toda essa coisa, é muito 
ditrcil! E não se sabe se passa por ar. 
Poderíamos, tâtica e estrategicamente, 
unirmo-nos em torno de um programa 
mínimo - e cada um mantendo as suas 
dúvidas particulares - para continuarmos 
a cu ltivar como nossos valores a capoeira, 
cultivar um axé etc., mas sem ninguém se 
desvincular da sua inserção social, sem 
!ater o sacriffcio de abrir mão de sua 
carreira universitária, sem o extremo de 
não querer mais cartesianismo, não querer 
mais estudar filosofia ocidental, e sem a 
filosofia africana . Como é que eu vou fazer 
um negócio desses? Não vai dar, mesmo. 

Micenio 
Qual é a sua visão com relação à religião e 
à negritude? O que o senhor entende por 
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"A gente sabe que, de africano, 
hoje tem muito pouco." 

religião e negritude? 

Beato 
A minha religião é o cristianismo. Acho que 
o cristianismo é uma religião universal o 
suficiente para ser instrumento de 
libertação do negro, e que a experiência 
dos negros -dos cristãos negros 
americanos-, principalmente o movimento 
de Martin Luther King, mostra que o 
cristianismo tem elementos para mobilizar, 
legitimar todo o trabalho que se fizer pela 
libertação negra . Acho que é preciso 
também - como em algumas comunidades 
cristãs americanas -ultrapassar a 
interpretação ocidental que o branco tem 
do cristianismo e ter uma vivência para 
uma interpretação não-ocidental e 
não-branca do cristianismo. Porque, para 
isso, acho que o cristianismo é universal. 

Caetana 
Você disse que o cristianismo pode ser um 
instrumento de luta negra na religião 
suficientemente universal. Mas acabou de 
dizer que tem de fazer isso abandonando 
os valores ocidentais. 

Beato 
Exatamente. A primeira coisa é que vamos 
separar o nível do indivíduo e o nível 
coletivo, comunitário. Os batistas negros 
americanos jâ conseguiram criar uma 
expréssão litúrgica coerente com a sua 
psicologia negra. Hã toda uma diferença 
patente, explícita, entre o culto e a tradição 
branca e o culto e a tradição negra nos 
Estados Unidos . Se fosse fazer um 



paralelo, diria que a prática de umbanda 
seria mais asséptica se ela fosse 
dominada pela classe branca brasileira. E 
incluiria ar a ênfase nos valores da 
psicologia branca, ou do branco, o que 
aqui no Brasil é muito dif[cil porque não há 
uma psicologia do branco. Há até um 
psiquiatra, de quem eu li um trabalh~que 
afirma que o psiquiatra no Brasil precisa 
tratar do homem branco lembrando que a 
cabeça dele não é branca. Se fosse o 
caso do branco americano praticar 
umbanda, praticaria de uma maneira 
diferente, e enfatizaria aqueles elementos 
mais condizentes com a sua psicologia, 
com a sua tradição cultural. É isso que 
quer dizer ser retomado das mãos ... 
Evidentemente, já se incluiu hoje muito do 
racismo branco na arte, na liturgia, na 
teologia cristãs. O que significaria isso, no 
caso brasileiro, por exemplo no 
presbiteriano? Retomar, descobrir, criar 
uma tradição de acordo com a psicologia 
do negro? Como isso se expressaria em 
termos litúrgicos? Eu diria que seria um 
avanço natural se os negros fossem 
também assumindo as posições de poder 
na Igreja, de modo que sua prática litúrgica 
não fosse olhada como uma excrescência 

na comunidade. Sendo eles líderes 
também, a sua prática passaria a ter o 
"direito de cidadania" . Esses elementos 
poderiam ajudar, inclusive dar uma 
renovação ao cristianismo brasileiro, nos 
aproximando mais da cultura brasileira, do 
jeito brasileiro que os africanos trouxeram. 
Nesse nrvel eu acho que é possrvel tomar 
uma coisa que não é ocidental, que foi 
ocidentalizada e, indo às rarzes, fazer 
novas descobertas, criar coisas novas . 
Agora isto já não é possrvel por causa do 
cartesianismo, que não pode ser 
"abrasileirado" porque é um modo 
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tipicamente europeu de pôr as coisas. 
Embora Nietzsche, um europeu, tenha 
lutado para recuperar o que ele chamou de 
"Dionisraco", que é o contrário de 
"Apolrneo", é a abertura para as emoções, 
para os instintos, é exatamente o 
"Dionisíaco" que vem sendo negado 
através dos séculos, desde a filosofia 
grega, que criou o homem unidimensional, 
não no sentido da sociedade industrial, 
mas no sentido de só ser razão - e não o 
homem com emoções. E o espírito é a 
coisa mais preciosa de tudo: "o corpo está 
cansado, mas a alma está descansada" . É 
por ar que está a minha posição individual 
de não exigir que a solução da negritude 
inclua uma reconversão ao africanismo. 

Caetana 
Pensando a questão da música aluai, senti 
um interesse grande, de muitas pessoas 
diferentes, em torno da questão da música 
cultual; e eu me pergunto se essa versão 
da desocidentalização, de um 
reabrasileiramento das igrejas 
protestantes, igrejas cristãs, se isso é uma 
coisa que está na cabeça da elite 
intelectual das igrejas ou se você sente ou 
percebe que isso é uma coisa possrvel no 
seio da comunidade? 

Beato 
Como está agora, é mais uma proposta da 
elite . É interessante que não é da elite 
propriamente teológica, no sentido 
espedfico, mas da elite que lida com a arte 
e com o culto: foi uma proposta que partiu 
de um grupo episcopal, de uma reunião 
sobre a evangelização, em 81, aqui no Rio . 
Um dos aspectos da evangelização é o 
problema da cultura; e, através da cultura, 
entra o problema da música. Então, veja : o 
problema no Brasil é complicado. Em 



primeiro lugar, se eu voltar 400 anos para 
ser africano, eu não seria um africano de 
hoje porque a África hoje não é a África de 
400 anos atrás; segundo, ao argumento de 
que tenho que seguir uma religião afro, 
oponho que há milhões de africanos que 
são maometanos! Instalaram o 
maometismo, me parece, desde o século 
XII, pelo menos. E esses não são 
3fric~nos? Por que tenho que aceitar uma 
religião afro que não é dada, na realidade, 
dos africanos? Por quê? Há muita 
ambigüidade, para mim, nesse campo. Eu 
acho que o caminho certo seria, vamos 
di1er como o Joel disse uma vez, "negro é 
quem se aceita negro", e juntar forças para 
o fato de ser negro não diminuir o direito à 
cidadania. Isso para mim é que é 
fundamental Esse negócio de casar ou 
não casar com branca, ter ou não ter o 
privilégio de ir a hotéis de 5 estrelas -
Importante para mim é o direito ao trabalho 
e à educação. Acho que o maior crime que 
se está fazendo contra o negro é exigir 
retrato ou então anunciar que tem emprego 
para quem tern boa aparência, o que é 
urna forma de discriminar basicamente o 
direito ao trabalho que todo cidadão tem 
que ter. Com o direito ao trabalho e à 
ec'uraçfío o resto virá, e virá a luta contra 
a ctiscrimmação - não contra o racismo -
como 1déia. Você> pode não querer que a 
sua filha ou o seu filho case com um(a) 
Japonês( a) -isso é um problema seu, 
inr!:vidual -,mas você não tem é o direito 
de pôr fora de urn bar um japonês porque 
você não gosta de japonês Ar você está 
afetando um direito dele. Você pode ter cs 
';Pus preconceitos, "'U ni'lo discuto: ó o seu 
r:;rr.~onreito . 

49 

"A solução da negritude não inclui 
uma reconversão ao africanismo." 

Caetana 
É aquela história de que brasileiro tem 
preconceito de ter preconceito ... 

Beato 
Isso . De ter preconceito. É claro! Para 
mim, o preconceito na cabeça do louro ou 
do negro, ele é quem sabe: se quer ter 
uma cabeça ruim, tenha! Agora, se aquilo 
me impedir de ter trabalho, se aquilo me 
impedir de exercer meus direitos de 
cidadão, ar não! Af é discriminação! Af é 
que a gente tem que lutar contra. Tem que 
lutar contra uma coisa bem objetiva! ~ a( é 
onde entra a Lei Afonso Arinos: ela dificulta 
a caracterização de atos de discriminação. 
Ela dificulta imensamente! 

Caetana 
Sim, a pessoa entra num lugar e dizem: 
"Não, mas aqu1 não pode entrar de 
sandálias de dedo"! Pronto! 

Beato 
E o Afonso Arinos, quando a lei fez 30 
anos, disse que tinha feito aquela lei 
sabendo que a conciliação seria feita antes 
de se ir a jufzo. Ora, quando se faz 
conciliação a caminho, o mais fraco é o 
que perde. É o que tem acontecido. 
Fecharam uma boate em Juiz de Fora 
porr1ue recusou entrada a uma negra. Um 
presidente da República, um alemão, 
Geisel, mandou fechar. A negra não foi 
mais-aceita na cidade. 

Caetana 
Eu me lembro dessa história. Não foi 
suficiente uma atitude autoritária, de cima 
para baixo. A sociedade puniu-a. 



"O importante é a luta contra a 
discriminação - não contra o 

racismo - como idéia." 

Beato 
Não, não adiantou. Então é preciso lutar 
contra a discriminação e pela oportunidade 
igual de trabalho e de educação; a imagem 
da Globo tem de mudar. O que se carrega 
de pesado é a imagem. E isso é muito 
marcado na nossa cultura toda. " Branco 
come no prato, mulato na tigela, negro na 
gamela". Isso é coisa mesmo dita por ar. 
Aquela coisa de "não sujar na entrada mas 
sujar na safda" é trpica ... 

Caetana 
Sabe qual é o cúmulo do racismo? "Nem 
na entrada e nem na safda" ... 

Beato 
Quer dizer: negro não entra. 

Veja que algumas coisas têm de ser 
postas assim: é preciso uma organização 
a nfvel de ação polftica. A ação ideológica 
é vigiar os livros escolares que 
transmitem, desde o começo, uma imagem 
deformada do negro. É preciso fazer uma 
reconquista de nossa história, que é forte, 
uma reconquista da imagem e do respeito. 
E isto acontecerá na medida em que se vai 
pressionando a nfvel polftico porque, sem 
poder, podem vir 200 leis Afonso Arinos. 
Porque chinês é amarelo, para todo mundo 
japonês é amarelo! Mas na África do Sul, 
japonês é branco honorário! Isto mostra o 
poder da comunidade japonesa: o cidadão 
japonês não é discriminado na África do 
Sul porque tem o poder dela a seu favor. O 

dia em que essa comunidade negra tiver 
poder, tiver não, canalizar o poder que ela 
tem, então a discriminação no trabalho, o 
caso de lojas que só têm pretos do lado de 
fora de balcão, isso vai acabar. Bancos 
como o Bamerindus, que discriminam; 
mais de 40% das empresas aqui do Rio 
que exigem "boa aparência" e põem a 
psicóloga para desqualificar o indivfduo, 
dizendo qualquer coisa. Isso é que é 
preciso acabar. E isso você só pode 
acabar com uma lei e com uma 
comunidade que pode cobrar o que vem 
na lei. Fora daf não há muita safda não, 
porque reformular uma cultura de 400 anos 
que foi sempre racista, e até uma religião, 
como a cristã, que incorporou o racismo 
nas suas várias formas, na sua arte, na 
sua liturgia, na sua teologia, fica muito 
diffcil. Então, o que me afeta é o direito de 
cidadania. Você quer sair quando eu 
chego? Saia . Mas não me impeça de 
entrar. Esse é o meu direito. Isso é o que 
eu quero . O fato de ser negro não tem 
nada que doa. Ser negro é bonito?-Não é! 
Essa é que é a questão. E eu acho que só 
os instrumentos de tortura que tiveram que 
criar para os escravos mostram que o 
escravo nunca foi o ser passivo que a 
história oficial mostra; se ele fosse passivo 
não precisava de tanto tipo de castigo; não 
teria havido Palmares ... Então, não há 
muito do que ter vergonha do passado. Se • 
tivessem dr~do à gente a vaquinha, o 
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créd1to e a assistência que de ram aos 
italianos e aos alemães que chegaram 
aqui, nós estarfamos lá ... Mas vem o 13 de 
Maio que deixou a gente sem terra, 
desempregados aos milhões no dia 14 de 
maio; e ar como é que a gente, que 
começou lá de baixo, na cidade, sem terra, 
na zona rural, pode se igualar aos outros 
que tiveram terra, tiveram vaca, crédito e 



"Só uma lei e uma comunidade que 
exija o cumprimento dela podem 

acabar com a discriminação." 

assistência? ... Simples! Acho que se 
alguma coisa a gente tivesse que fazer 

seria cobrar do pafs uma ação 
compensatória, de danos materiais e 
morais causados à nossa comunidade. 
Mas, como na democracia você não pode 
discriminar entre os cidadãos, esta é uma 
ação diffcil de se conseguir: uma ação 
compensatória da parte do poder. Eu acho 
que precisamos também de um discurso 
radical; é preciso, talvez, um poder negro 
aqui, neste pafs, porque o discurso 
moderado só é válido para o branco 
quando ele está ameaçado pelo discurso 
radical. Quando Luther King fez seu 
discurso moderado não o ouviram até que 
o "Biack Panter" levantou a mão e disse: 
"Agora vai ser à força" . 

Caetana 
Se não vai por bem, vai por mal. .. 

Beato 
Vai por mal Af preferiram o discurso 
moderado 

Micenio 
E, nessa perspectiva, como é que você vê 
a prática da Teologia da Libertação, hoje, 
na nossa sociedade? Como é que você vê 
a atuação dela junto às relações raciais 
internas no nosso pafs? 

Beato 
A gente teria que tentar uma reformulação 
da Teologia da libertação, que só vê o 
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problema do negro em termos de classe. 
Para mim é uma das pobrezas do 
marxismo ortodoxo essa questão de ver o 
problema do racismo como se fosse uma 
variante apenas da discriminação de 
classe. É preciso conversar com os 
teólogos e oferecer, talvez, um instrumento 
marxista, mas não ortodoxo. Pelo menos 
um marxismo revisionista, como o de 
Gramsci, para poder ver a especificidade 
do problema racial, que não é um 
subproblema de discriminação de classe. 
Eu acho que a Teologia da Libertação não 
c~a o problema do negro especificamente. 

Não cita, não é? 

Mie enio 
Não é considerado nem um subprograma 
de Teologia. 

Caetana 
Tanto que até a pastoral do negro não 
existe. Não existe uma pastoral do negro. 

Beato 
Não, não existe. A Igreja Católica não quis 
criar. 

Micenio 
Tem todas as pastorais, de todas as 
categorias, de todos os segmentos mais 
marginalizados da sociedade, mas a do 
negro não tem. Será que eles têm a 
impressão que o negro está inserido em 
todas essas categorias? 

Caetana 
É, mas na verdade está. Mas não está 
apenas porque é pobre. Ele está porque é 
pobre e porque é negro. Portanto, é uma 
sobrecarga de violência que passa como 
valor muito caro no nosso modelo, que não 
é de classe. 



Micenio 
E nesse sentido a opção pelos pobres, 
que é uma expressão cunhada pela 
Teologia da Libertação, não dá a 
possibilidade de se entender a questão 
racral do pafs. 

Caetana 
Pelo contrário: eu acho que num certo 
momento, pelo menos, a opção pelos 
pobres, justamente por ter essa questão 
embutida, ela escamoteia, ela ajuda mais, 
ela reforça ... 

Beato 
Reforça! 

Caetana 
Só pensa o negro como pobre. E ar é que 
eu entro com a idéia de que este tipo de 
análise sociológica de boa qualidade, 
sobre a miséria, que mostra o que é essa 
discriminação, também, por outro lado, a 
nfvel de valores, reforça, porque o negro é 
sempre pobre . O negro está sempre lá em 
baixo. É uma coisa contraditória. 

Beato 
Exalo Pode ser livre quantas às duas 
óticas .. 

Caetana 
E qualquer coisa pode servir às duas 
óticas, rnas, quando essa qualquer coisa 
se refere ma:s uma vez a nós, eu acho 
que basta! Aliás, mais de duas óticas. Dez 
óticas, não importa! Quando um bom 
trabalho dessa natureza se faz, eu acho 
que ele tem que apontar, em algum 

momento, para valores e não apenas para 
dados estatfsticos. A minha preocupação é 
essa. Porque af surge realmente o reforço. 
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Beato 
Exatamente . 

Caetana 
Quando o setor progressista da Igreja 
Católica coloca a questão da pobreza, 
perferto! É um reforço empregado, acho 
que é mais uma forma de escamotear a 
especificidade da questão negra nesse 
pafs . 

Beato 
Eu teria que me referir ao fato de que fui 
Secretário de Estado, de 83 até fevereiro 

deste ano, e que a minha participação nos 
fóruns de secretários foi crescendo no 
sentido de uma insistência para - já que 
os secretários todos são aliados do 
movimento operário, as teses dos 
secretános são sempre a favor da classe 
operária - levantar o problema da 
heterogeneidade da classe operária em 
termos de que a discriminação contra o 
operário na sociedade capitalista se 
estende de maneira muito mais palpável ao 
operário negro que, com a mesma 
qualificação, recebe menos. No Pa;aná a 
qente levantou isso, tanto que até os 
jornais IJrasileiros deram destaque. E é 
onde t~mhérn o Hnsembalg é bem 
explfcrlv. mesmo tendo um mesmo 
tmbalho, a mesma tormação e até uma 
formação $UJ'lerior, a média de 
vencimentos do operáno neCJro 6 inferior à 
rnédií'l do operário branco. Horizontalmente> 
e!e é também citscrimrnado: vamos ver 
roucos negros ern chefias, em setores, e, 
neste ca':>o, serve de exemplo o encontro 
de sindrcalistas negros em São Paulo com 
vários secretários, que eu não soube que 
ia acontecer Os secretários pensam em 
termos de "para trabalho igual, salário 
igual"- o que corta CUT e CONCLAT. A 



"O 13 de Maio deixou-nos sem 
terra e desempregados." 

teoria marxista não dá conta, não abarca 
isso ar, que é uma realidade da situação 
operária brasileira. Então, não se pode 
falar em ensino de teoria contra a teoria; é 
melhor falar com dados da realidade e ver. 
Nessa realidade daqui, onde é que se vai 
aplicar a teoria de as relações 
fundamentais serem puramente as 
económicas, não as culturais? Isso daf é 
muito importante e os secretários iam 
abordar essa ques tão. Mas iriam também 
inserir na pauta a questão da 
discriminação racial no trabalho, dada a 
minha insistência sobre isso no Paraná. 

Caetana 
Você era o único secretário negro nesse 
perfodo ? 

Beato 
Exatamente: na pasta do Bem-Estar 
Social. No Estado do Espfrito Santo tem 
pelo menos três secretários negros: na 
Secrétaria de Indústria e Comércio, na 
Secretaria de Administração e na 
Secretaria de Bem-Estar Social. 

Caetana 
E se autodenominam negros? 

Beato 
Não. Eles são pretos, eu diria. E eu fui 
escolhido também com essa intenção do 
governador. Ele queria colocar uma mulher 
e um negro no secretariado. 

Micenio 
Eu gostaria que você falasse um 
pouquinho mais com relação aos cultos 
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afro-brasileiros, uma vez que há uma 
tentativa de se pensar que esta religião é 
exclusiva do negro. Mas isto hoje se 
configura de forma completamente 
diferente. Hoje em dia existem terreiros de 
umbanda sustentados só por japoneses, 
assim como existem umbandas - por 
exemplo no eixo Rio-São Paulo-BrasOia -
e candomblés só de brancos. 

Beato 
Eu não sou entendido na religião 
afro-brasileira. Eu a vejo a partir do meu 
protestantismo. A religião umbandista, para 
mim, é um sincretismo entre práticas da 
religião africana, como o candomblé, e 
práticas da religião indfgena, do 
catolicismo, e também teorias-práticas do 
espiritismo. Essa religião não é, realmente, 
mais africana nem nada: é uma religião 
com um forte elemento europeu. Umbanda, 
para mim, é isto. Uma religião, um 
sincretismo com grande força de apelo 
popular. 

Caetana 
Seria uma religião brasileira, na sua 
definição? 

Beato 
Seria um sincretismo brasileiro. Porque, na 
realidade, eu a consideraria uma religião 
se ela tivesse, por exemplo, seus 
membros: e não existe o umbandista que 
não se diga também católico. É mais ou 
menos como o xintofsmo e o budismo no 
Japão, onde há superposição de uma 
relig!ão à outra. 

Caetana 
Você não a considera como religião ... 



Beato 
Tecnicamente não. O campo dela é o 
campo religioso e - agora acusando a 
religião- sob esse aspecto elas (as 
religiões) têm uma proposta exclusiva: 
você ou é daquele grupo ou não é. E isso 
não há na umbanda, assim como parece 
que não há muito no catolicismo, que em 
outros aspectos é religião. Mas o 
umbandismo vem ascendendo 
socialmente, deixando de ser uma religião 
especificamente negra; porém está ligàda 
a essa ascensão social, como 
umbandismo. 

Caetana 
A classe média, por exemplo, já está 
embranquecida. 

Beato 
Já não é mais um fenômeno aparecer um 
branco num negócio desses. Mas eu tenho 
a impressão que é um fenômeno urbano 
porque, quando não havia a urbanização, 
você tinha as coisas marcadas. A pessoa 
ia ao feiticeiro para encomendar as coisas, 
não se misturava. E o feiticeiro era falado: 
"fulano é feiticeiro", "fulano é macumbeiro". 
E tinha o grupinho dele, de iniciados. Os 
outros encomendavam o serviço, o 
trabalho . 

Caetana 
Serviço de clientela? 

Beato 
De clientela, que no interior ainda havia 
muito. Na região de São Mateus há, por 
exemplo, um grupo chamado "Cabula", 
que é um grupo realmente esotérico. Eu 
andei procurando os "cabuleiros" por lá e ... 
você não descobre! O grupo existe, o 
grupo funciona, o grupo é sustentado pela 
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"A opção pelos pobres escamoteia 
a questão social do pafs." 

classe alta do lugar, mas de forma que 
você não pode saber quem são os 
"cabuleiros". É um grupo de negros que 
trabalha numa linha mais para quimbanda 
que para umbanda, uma linha "da pesada". 
Então, esse tipo de coisa ainda existe. Já 
a umbanda é mais urbano, é mais um 
sincretismo que mostra muito bem como o 
urbanismo alterou a especificidade de 
cada grupo, e é também um grupo em 
ascensão social, o que caracteriza uma 
religião aberta: a gente sabe que a classe 
média está há muito tempo (la umbanda. 
Agora, se você pegar o candomblé e voltar 
às origens da África, vai ver que há muitas 
coisas aqui que lá não existe. Então, tudo 
na religião, como tudo culturalmente, que é 
puro, desaparece . A sobrevivência, o 
enriquecimento do fenômeno cultural são 
exatamente as correntes novas, de 
atualização. Nesse sentido é um mito dizer 
que as religiões africanas teriam que 
caracterizar o negro brasileiro. Não 
mesmo . É um mito. 

Caetana 
Agora conte como é que você chegou à 
presidência do ISER. 

Beato 
À presidência do I SER, eu acho que, em 
parte, por exclusão . Nós somos de um 
grupo antigo, desde o ISET, que precedeu 
o ISER . Então, a turma foi sendo 
presidente, presidente, presidente e 
chegou a minha vez . Na verdade eu estou 
no ISER desde o começo. 



"A teoria marxista não dá conta da 
realidade operária brasileira." 

Caetana 
Quem eram os seus companheiros no 
começo? 

Beato 
Muitos dos que estão por af: o Waldo 
César, o Aharon Sapsezian, que era 
secretário da ASTE -Associação dos 
Seminários Teológicos Evangélicos do 
Brasil, e um grupo de teólogos como o 
João Dias e outros que eram ligados aos 
seminários denominacionais, das 
denominações protestantes. Depois, é 
claro, apareceram católicos, através do 
contato ecumênico dos seminaristas. E a 
partir daf estive ligado ao I SER, que 
durante algum tempo funcionou no Rio, 
depois em São Paulo, e voltou a funcionar 
aqui. Eu acho que a fase significativa da 
vida do ISER é esta fase agora, que, 
inclusive, é considerada uma 3~ fase 
depois- do ISET, depois de São Paulo: 
essa volta ao Rio foi muito importante. No 
ISER trabalharam pessoas como Duglas 
Monteiro, grande antropólogo e sociólogo 
da religião, e outros nomes que estão hoje 
ern São Paulo, na USP. O ISER foi 
perdendo o seu caráter de vinculação 
exclusiva com o grupo religioso 
protestante e foi se abrindo para a 
realidade mais ampla, religiosa, como um 
todo, e passou a incluir, então, 
antropólogos, sociólogos e pessoas 
interessadas em religião, além de teólogos, 
que atualmente, eu acho, são minoria no 
ISER; o que, aliás, não é uma perda, · 
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porque o conhecimento teológico tem as 
instâncias especializadas na sua 
produção, não pode ser produzido de fora 
da Igreja. Então, quem estiver no I SER 
como teólogo terá que estar aberto a ver 
na religião um significado mais sociológico, 
antropológico e ecumênico do que ver a 
religião de um ponto de vista puramente 
sectário, fundamento de fé; terá que vê-la 
como um fenômeno humano e como uma 
instituição humana, entre outras, mais do 
que como uma instituição divina, o que 
seria a ótica dos cristãos. Mas a presença 
do ISER, além do mais, significa a 
possibilidade de uma convivência 
permanente com pessoas e temas que 
interessam na análise da religião como um 
todo, no pafs, e o estímulo do I SER para a 
minha carreira inclui também, agora, a 
questão da negritude a que o I SER se 
abre. 

Caetana 
Em que momento o IS ER abriu, realmente, 
um espaço para a questão racial? 

Beato 
Tenho a impressão de que o ISER, a partir 
do momento em que passou a estudar 
umbanda, precisou dar um salto lógico 
para ver a presença do negro nas outras 
tradições religiosas . 

Caetana 
Você se sente cc-responsável por isso? 

"A religião umbandista não é 
realmente mais africana." 



"Tudo na religião, como tudo na 
cultura, que é puro, desaparece." 

Beato 
Se considerarmos que o programa 
Religião e Movimento Negro está ligado à 
pesquisa "Relações raciais no 
protestantismo brasileiro", como um 
primeiro passo, posso dizer que estive 
junto a ele na criação dessa linha, que 
agora se institucionalizou como um projeto 
dentro do I SER. Ele está ar porque Rubem 
César, Santana e eu estivemos desde o 
começo no preparo das linhas mestras 
daquela pesquisa, que mostrou que a 
questão da negritude tem uma amplitude 
espedfica, porque ela abarca o estudo da 
umbanda, o estudo da presença negra na 
umbanda, candomblé e outras religiões 
afro, e da presença negra nas tradições 
cristãs, a católica e a protestante. A 
católica eu acho que foi feita, como 
problema . E o melhor foi transferir isto 
para um setor de trabalho permanente . 
Uma contribuição que o ISER poderia dar 
aos ativistas no sentido prático seria 
participar da libertação dos negros, pelo 
menos do surgimento da negritude, como 
ideologia, à luz do dia, e eu acho que ar o 
ISER estaria ajudando a revolução e a 

mudança que podem levar o pars aonde 
ele precisa chegar, isto é, se aceitar como 
um pars de Terceiro Mundo, diferente dos 
parses europeus, com interesses 
diferentes, com destinos diferentes. 
Aceitar a sua especificidade, não se 
vender como um pars branco para 
exportação. Mas o ISER é muito 
significativo nisso, e acho que ele está se 
instrumentalizando para se tornar uma 
instituição cada vez mais influente na 
realidade social do pars. E acho que o 
futuro do I SER é um futuro certo mas 
indefinrvel, previamente. Eu acho que a 
carreira do I SER , até agora, abriu-se aos 
desafios da realidade, o que é muito mais 
dinâmico do que se se definisse um futuro 
e se impedisse a abertura para responder 
aos desafios. Acho também que, no caso 
do trabalho da comunidade negra e da 
oferta do ISER, da ajuda do I SER, da 
assessoria do ISER, eu acho que é 
preciso lembrar que, além da libertação, é 
preciso haver a reconciliação; quer dizer: o 
futuro do negro está ligado ao futuro de 
todos os brasileiros e é nesta dimensão 
que a gente tem que ver a coisa. 

"O futuro do negro está ligado ao 
futuro de todos os brasileiros." 

Ediçáo: Flavio Lenz 

Texto revisto por . JOAQUIM BEATO 
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Fé e cultura 

FRANÇOIS DE L 'E PINA Y 

O teólogo François de I'Epinay, 
recentemente falecido, deixou importantes 
r:Dntrihuições para ns 1nteressndos no 
rlchate sobre fé e cultura. Freqüentador do 
candomblé por muitos anos, padre Chico, 
como era conhecido na periferia de 
Salvador, fala, nos trechos aqui publicados 
de sua conferência no Encontro de 
T cólogos Latino-Americanos promovido 
pela CEH ILA em 85, da dupla expressão 
religiosa - que ele mesmo experimentou -, 
do combate intenso do cristianismo contra 
o candomblé, da fé construrda sobre o 
pensamento racional ocidental. São 
palavras valiosas, que dialogam com 
vários dos temas levantados neste número 
de Comunicações. 

Candomblé: Eu o veJo como uma religião 
cornpletament~ diferente da nossa por 
causa da cultura. É muito interessante 
estudar a questão da relação cultura e fé . 
Quando cheguei a Salvador, em 1974, fui a 
um candomblé, que não conhecia bem. As 
primeiras vezes foram aborrecidas porque 
eu não entendia nada; estava perdido, pois 
era tão diferente! ... Depois de freqüentar o 
terreiro por 3, 4 anos, pedi para ser Noba, 
um certo conselho que está ao redor do 
pai-de-sa nto para ajudar espiritual e 
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materialmente . Desde então pude ver tudo, 
grande parte das cerimônias ... O que me 
impressionou no candomblé não foi a 
beleza das cerimônias, mas a fé de sua 
gente Como eiJ tinha carro e o terreiro 
ficava distante da cidade , ajudava no 
transporte. As filhas de santo falavam de 
Xangô, Ogum, Omulu etc. Ouvi falar de 
Obrigação ... Pouco a pouco passei a 
entender as coisas e me dei conta da 
importância que isso tinha na vida dessas 
pessoas . 

O princípio básico da vida do candomblé é 
a força vital, que é dada para que sejamos 
capazes de realizar nossa existência 

humanas. Nós, os cristãos, o encontramos 
através dos sacramentos; eles, através 
dos sinais naturais. Estes não têm 
necessidade de ser santificados . A força 
de Deus é um dom da natureza - uma 
folha, o sangue etc. estão plenos dessa 
força de Deus . 

Revelação: Nós temos a Revelação, que 
para eles é completamente diferente. Ela 
não fala através dos homens, de um povo, 
mas através da Natureza. A cultura deles 
impõe um contato, de falar, de tocar na 
pessoa . Isto não é possrvel na natureza. 
Eles crêem nos seus antepassados: não 



nos escravos das terras do Brasil, mas 
nos da África ... Pensam que sua religião é 
mais antiga que o cristianismo. O que fala 
o antepassado ... Quando morre um 
ancião, desaparece uma biblioteca ... 
Certos antepassados, escolhidos por 
Deus, assimilaram-se à natureza. 

No candomblé é o transe religioso. Este 
antepassado assimilado à natureza 
chama-se Orixá ... Para nós, há certos 
problemas. A Igreja não existe para eles. 
Por meio da escravidão tiveram contato 
com o cristianismo. Não têm fé em Cristo e 
na Igreja como nós: não· a negam, não a 
despreznm. Respeitam aos da Igreja de 
Cristo, a nossa fé . Não crêem ... É a 
grande diferença ... O cristianismo não 
admite o candomble; o candomblé admite o 
cristianismo. Na América Latina toda foi o 
mesmo problema. Eles têm direito a uma 
dupla expressão religiosa. Nela estão à 
vontade, a entendem e gostam dela, pois 
foram educados na Igreja Católica . Por 
pior que tenha sido a Evangelização, ela 
existiu; tinham que receber o batismo. 

Orixá: Para nós, que somos intelectuais, a 
diferença entre o negro e o branco é que 
ele não é como nós: ele sente e nós 
pensamos. Esse contato com Deus que 
não se vê - ninguém viu Deus. Então essa 
realidade do Orixá é uma necessidade 
para se ter contato com Deus. Vou 
expressar-me de outra forma: haveria 
Deus deixado de lado a tantos povos? Por 
que esta revelação só aos brancos? Por 
que esta transmissão a partir de 
intérpretes? Podemos imaginar que Deus 
procurou o método mais fácil para se fazer 
entender pelo povo negro. O método mais 
fácil era colocar o negro em contato com 
uma realidade que ele pudesse ver, sentir, 
chamar. 
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Ele escolheu alguns antepassados: 
alguém da mesma raça, da mesma cultura. 
Não podemos esquecer que para os 
povos africanos o antepassado tem muita 
importância. Para nós, morreram e pronto. 
A segunda coisa que não podemos 
esquecer é que a natureza é Palavra de 
Deus. Não basta se admirar: para que o rio 
e o mar possam falar às pessoas, é 
necessária a personalização da natureza. 
O Orixá utiliza o corpo da pessoa para se 
manifestar; depois a pessoa não lembra de 
nada, por estar tão transformada na 
realidade do O rixá . 

Iniciação: Assisti a cada cerimônia . Não 
entendia, mas assistia. Pouco a pouco 
conheci as mulheres (e não os homens). 
Eu conheci as mulheres: uma coisa é 
entrar em transe conhecendo-as; outra, 
não conhecendo-as . Elas falavam no 
carro . Pouco a pouco entendi a vida delas, 
a importância dos orixás para elas. É a 
mesma importância de Jesus Cristo para 
nós . Elas respeitam o dia de seu orixá ... 
Quando têm uma dificuldade, recorrem ao 
santo. Quando veneram o santo, não é só 
para obter alguma coisa. Como nós 
fazemos com Cristo, eles faz em com seu 
orixá. 

Consagração: Significa exatamente a 
consagração da pessoa ao Orixá . Ela não 
pertence mais a si mesma: está 
consagrada ao Orixá. No dia em que o 
pai-de-santo me pediu para ser do 
conselho, eu sabia que tinha que passar 
por uma iniciação. Foi um problema. Não 
sabia o que era. Será que não vai ser 
contra o cristianismo? Eu não renego o 
cristianismo e nem o sacerdócio. Af me dei 
conta de que nilo havia nada contra o 
cristianismo . 



No dia da consagração, nós prometemos 
não revelar certas coisas. Não porque são 
coisas extraordinárias, de magia, não, mas 
porque é manifestação das coisas deles. 
Nós temos nossas coisas, eles têm as 
deles. O branco faz tanta chacota do 
candomblé que é melhor não contar-lhe 
tudo. Há que se prometer fidelidade ao 
santo. No nosso candomblé eu prometi 
fidelidade a Xangô. Isto não atrapalha em 
nada .a ftdelidade a Cristo. Prosterno-me 
diante de Xangô; não vejo por que não 
fazê-lo. E então a cerimônia pública é só 
uma dança de roda em honra de cada um 
dos santos. É como eles resumem a 
iniciação de uma filha de santo ... Pode 
parecer estranho, mas é normal se não o 
entendem. A força do Orixá é um pouco 
como a graça na vida cristã. Para nós, é o 
mesmo que recebermos através do 
sacramento uma vida de Deus e uma vida 
humana. 

Desafio: O desafio que atualmente o 
candomblé está apresentando à Igreja é o 
ecuménico. Enquanto não se chegar ao 
ecumenismo não se terá avançado muito. 
Atualmente se realizam alguns protestos. 
O candomblé se faz respeitar e está 
crescendo do ponto de vista social. 
Praticamente o que a Igreja fez foi fechar 
um pouco os olhos, enquanto antigamente 
o çondenava de maneira virulenta. Agora 
mesmo, no Bonfim, os padres 

59 

redentoristas, todas as sextas-feiras, 
perguntam às jovens filhas de santo, 
vestidas de branco, se querem se 
confessar. 

Outro exemplo: um padre já havia 
começado a celebrar uma missa de 7Q dia 
quando, percebendo que o morto pertencia 
ao candomblé, suspendeu imediatamente 
a celebração. 

Até se chegar a admitir um pluralismo 
religioso se continuará neste impasse. É 
muito importante estudar as relações que 
se dão entre fé e cultura. Nós temos uma 
fé que está construfda sobre um 
pensamento ocidental e racional e que não 
é a que vivem os negros. Uma vez fui 
visitar o interior do Haiti: na maior parte 
das aldeias, toda a gente pertencia ao 
Vodu. Por que então não lhes reconhecer 
o direito de possuir uma dupla expressão 
religiosa: a que lhes é própria e a que 
pertence à sociedade em que vivem? Eles 
vivem em duas realidades sociais, em 
duas realidades económicas. Então, por 
que não podem viver também em duas 
realidades religiosas? 

Transcrito do Boletim da CEHILA (Comissão de 
Estudos da 1-listória da Igreja na América Latina). 

29, junho/julho 1986. 
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Violência repressiva e engenho político 
na Bahia do tempo dos escravos 

JOÃO JOSÉ REIS 
Professor do Departamento de História da UFBa. 

Autor de Rebelião escrava no Brasil. 

Todo mundo sabe que a violência 
repressiva foi um instrumento fundamental 
na conservação da ordem escravista. O 
que se sabe menos é que nem a 
escravidão nem qualquer outro sistema 
sócio-polftico pode se reproduzir por um 
perfodo histórico significativo baseado 
unicamente na coerção. Muitos senhores 
de engenho, por exemplo, não sabiam 
disso, e, incapazes de pensar a longo 
prazo, procuravam permanentemente criar 
um clima de terror para o escravo, 
acreditando que só assim a ordem seria 
mantida. 

Entretanto, a polrtica mais freqüente 
parece ter sido mais realista: associação 
do uso da força a dispositivos ideológicos 
e múltiplos modos negociados de controle 
institucionalmente fundamentados . Por um 
lado não se deixava de incutir medo no 
espfrito dos cativos; por outro, permitia-se 
a expressão'vigiada de algumas das suas 
manifestações sócio-culturais, 
estabeleciam-se diferenças entre eles, 
tudo isso com o objetivo de integrá-los 
como indivfduos de categoria inferior, 
obtendo deles entretanto aquele 
assentimento mfnimo sem o qual, cedo ou 
tarde, a ordem desmoronaria. 
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Inversamente, os escravos não reagiram 
somente através da revolta, -individual ou 
coletiva. Uma ampla coleção de atitudes -
que iam da rebelião à acomodação, 
passando pelos atos isolados de 
insubmissão ou pela integração 
desconfiada - compunha o cotidiano dos 
africanos e seus descendentes na Bahia 
colonial e imperial. O próprio escravo 
disciplinado de um dia podia tornar-se o 
rebelde radical do dia seguinte. E 
vice-versa. 

Entre os extremos, muita negociação, 
eventual ou sistemática, rolou por baixo da 
ponte. Os governantes, feitores, jufzes e 
senhores sabiam muito bem que a paz no 
engenho e na cidade estava sempre por 
um triz . Os escravos, por sua vez- e até 
mesmo os libertos -, sentiam na prÓpria 
carne que o chicote e os instrumentos de 
tortura e morte não eram meras peças de 
museu. É evidente que os senhores 
contavam com uma enorme vantagem 
inicial: tinham a seu lado o poder do 
Estado, em última instância o monopólio no 
uso da força militar organizada. Este 
monopólio foi desafiado inúmeras vezes, 
mas, na Bahia, todas as rebeliões de 
escravos e libertos foram esmagadas. As 



negociações se davam portanto entre uma 
parte armada e outra desarmada. Ao modo 
brutal de controle - que garantia o poder 
mas não a paz social - os armados 
associaram modos negociados. Porém os 
desarmados, pela própria condição, foram 
obrigados a usar como armas principais a 
tecnologia politica que sua cultura lhes 
tinha legado e a criatividade que sua 
inteligência e sensibilidade desenvolveram. 

Algumas passagens da história do 
candomblé baiano no século passado 
ilustram essa dinâmica Gomplexa das 
relações polfticas numa sociedade 
escravista. 

É de 1826 o primeiro registro baiano 
conhecido da palavra candomblé, 
relacionada a um local de culto africano. 
Trata-se de um documento policial que 
relata a possfvelligação entre um terreiro 
estabelecido no Cabula, nas proximidades 
de Salvador, e uma rebelião de escravos 
de origem nagõ-ioruba. Infelizmente nada 
se sabe desse terreiro antes dessa data, 
mas o Cabula tinha fama de ser ocupado 
por inúmeros quilombos e candomblés. 
Esta situação remonta pelo menos ao · 
infcio do século XIX, quando governou a 
Bahia o famigerado Conde da Ponte. 
Implacável no combate à rebeldia negra, o 
conde escreveu em 1807 que no Cabula 
"eram inumeráveis os ajuntamentos desta 
qualidade de gente (negros ladinos 
quilombolas), os quais, dirigidos por mãos 
de industriosos impostores, aliciavam os 
crédulos, os vadios, os supersticiosos, os 
roubadores, os criminosos e os 
adoentados, e com uma liberdade 
absoluta, danças, vestuários caprichosos, 
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remédios fingidos, bênçãos .e or&ções 
fanáticas, folgavam, comiam e se 
regalavam com a mais escandalosa 
ofensa de todos os direitos, leis, ordens e 
pública quietação". Nessa época os 
homens do conde "cercaram várias 
dessas casas e arraiais" e, apesar da 
resistência dos seus moradores, 
prenderam 78 pessoas. 

O Conde dos Arcos, que no ano seguinte 
substituiu o Conde da Ponte no governo da 
Bahia, encaminhou uma politica oposta à 
do seu antecessor. Segundo ele, as 
manifestações culturais africanas deviam 
ser toleradas não apenas porque os 
escravos mereciam esse derivativo do 
trabalho, mas sobretudo porque ele 
apostava que tais práticas contribuiriam 
para manter os negros divididos, e 
portanto mais facilmente manipuláveis. Do 
seu ponto de vista, a tolerância não era 
uma concessão gratuita, era um recurso 

indispensável ao controle da rebeldia 
escrava. Se a tolerância fosse 
dispensável, não seria diffcil suprimir os 
"batuques dominicais" e colocar em 
execução o cerco e aniquilamento dos 
terreiros religiosos. Todavia isto 
acarretaria a supressão das 
particularidades étnicas dos escravos, 
viabilizando sua união. E então, sempre 
segundo o Conde dos Arcos, "grande e 
inevitável perigo desolaria o Brasil". 

Entretanto, como o Conde da Ponte não 
eram poucos os escravocratas que 
acreditavam firmemente que a concessão 
era a ante-sala da rebelião. Nenhum 
senhor duvidava das vantagens da reunião 
de escravos e libertos em irmandades 
católicas; mas permitir que os escravos se 



juntassem para a festa e o culto a seus 
deuses seria criar as condições do 
surgimento de uma solidariedade coletiva 
anernativa e eventualmente de um poder 
autônomo apto a tentar a ruptura radical 
com a ordem estabelecida. Conta-se que 
foi exatamente o que aconteceu em 1816, 
ainda na época do governo do Conde dos 
Arcos. Após uma festa religiosa, escravos 
de Santo Amaro e São Francisco do 
Conde, vilas muito próximas de Salvador, 
incendiaram diversos engenhos, atacaram 
casas senhoriais e mataram vários 
brancos. 

Foi para impedir que uma festa se 
transformasse em revolta que em 1829 a 
polícia invadiu um candomblé jeje no 
Acupe de Brotas. Pelo menos este foi o 
argumento utilizado pelo juiz de paz 
responsável pelo ato. "Assim se principião 
as sublevaçoens", escreveria ele, e 
criticava senhores e certas autoridades 
(inclusive um outro juiz de paz) que não 
atentavam para esta lição polrtica, 
tornando-se assim cúmplices dos 
sabotadores da ordem. Aparentemente 
não era bem assim que pensava o 
presidente da Bahia na época, o Visconde 
de Camamu. Homem endurecido no 
combate à rebelião escrava, acatou no 
entanto a denúncia feita por Joaquim 
Bé)ptista - um africano liberto ligado ao 
candomblé no Acupe - e pediu 
explicações ao juiz. A polícia, segundo o 
africano, além de agir com uma violência 
injustificada, roubara dinheiro e peças de 
pano-da-Costa durante a batida. É preciso 
entretanto lembrar que um dos membros 
do candomblé era homem de confiança de 
um grande proprietário de terras, o 
Visconde de Pirajá, e foi possivelmente 
·pela intervenção deste último que o 
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presidente se mobilizou em sua defesa . 

Esta história faz supor que naquela época 
o povo de candomblé já possuía canais de 
comunicação com os poderosos e j~ 
conquistara alguma legitimidade para a sua 
religião. Não é acidental que, no caso do 
Acupe, o juiz de paz só tenha sido alertado 
três dias depois do início do funcionamento 
dos atabaques. Isto significa que 
provavelmente só no terceiro dia a 
paciência dos vizinhos incomodados se 
esgotou. É como se os adeptos do culto 
tivessem se excedido e rompido o acordo 
tácito de manter a discrição, daí a 
repressão e o impasse. 

Não sabemos se o juiz de paz conseguiu 
convencer o presidente da província com 
seu arrazoado, mas o interessante a 
salientar aqui é que um africano de 
candomblé tenha podido fazer sua queixa 
à maior autoridade da província, 
conseguido que o incidente fosse apurado, 
e colocado a própria autoridade repressora 
na defensiva, saldo polftico nada 
desprezível. Além disso, este fato alerta 
para uma oposição entre dois juízes de 
paz, um intransigente e outro tolerante . E 
revela que pelo menos uma parte das 
autoridades em exerdcio, abrangendo 
diversos níveis hierárquicos, tolerava e 
possivelmente até encorajava a prática do 
candomblé. 

Esses momentos de conflito e impasse 
devem ter sido uma constante na história 
dos terreiros r:~essa fase inicial. Contudo, é 
possível que nessa época não tenha se 
passado um só dia em Salvador sem que 
;houvesse um candomblé em 
funcionamento, se não batendo, pelo 
menos atendendo. Em 1838 um 



candomblé do Bate Folha (que talvez 
tenha alguma ligação com a atual casa de 
Angola do mesmo nome) era tão 
conhecido que veio a constar de um mapa 
traçado por um oficial das forças legais 
que combatiam a revolta da Sabinada. 
Este talvez seja o registro cartográfico 
mais antigo de um candomblé. É bom 
lembrar que só recentemente os mapas 
turísticos de Salvador passaram a trazer a 
localização dos seus terreiros mais 
famosos . 

E chegamos ao fundamental: pela 
grotesca descrição feita pelo digníssimo 
Conde da Ponte, dá para entrever que os 
candomblés do início do século XIX, 
embora isolados e instáveis, já 
preenchiam importantfssimas funções 
sociais que beneficiavam uma parte 
significativa das camadas exploradas da 
população, como a função terapêutica, a 
estética, além do lazer ("folgavam e se 
regalavam") e da assistência social, sem 
falar da prática religiosa propriamente dita. 
Qualquer poder estabelecido minimamente 
realista não poderia ignorar um poder 
alternativo tão enraizado socialmente. 

De um modo geral, a atitude de senhores e 
autoridades com relação à religião de 
origem africana foi sempre ambígua, 
mesmo que muitos tenham demonstrado 
um franco entusiasmo pela maneira 
violenta . A hipótese do caráter "suave" do 
escravismo brasileiro está hoje 
completamente desmoralizada, mas, por 
outro lado, a idéia de uma religião 
constantemente perseguida precisa ser 
matizada. De acordo com as 
conveniências e as circunstâncias, o 
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poder escravista flutuou entre a 
perseguição e a permissão. Os africanos e 
seus descendentes foram assim obrigados 
a lutar e a manobrar dentro dessa 
indefinição . Melhor dizendo, dessa 
contfnua redefinição. 

Habilidade nunca lhes faltou . Os próprios 
reveses militares tiveram reflexos 
eventualmente positivos para os escravos 
nos processos de negociação . É possível 
dlllllldl l!Ue, pelo nll::11u::. 11ct Gdllla, a 

existência de revoltas, mesmo 
sistematicamente derrotadas, ajudou a 
promovê-los nos seus contatos com os 
senhores, pois o medo da rebelião obrigou 
muitas vezes os privilegiados a conceder 
mais. Ainda de um ponto de vista político, 
não menos importante foi o medo do 
"feitiço" que o escravo conseguiu infiltrar 
na mente do senhor e de sua famnia . Medo 
inteiramente visível na expressão 
"diabólicos brinquedos", usada por aquele 
juiz de paz da freguesia de Nossa Senhora 
das Brotas para descrever o candomblé 
que invadiu. No fim das contas, o "feitiço" 
se mostrou mais difícil de ser combatido do 
que o levante. Ambigüidade por 
ambigüidade, os escravos também tinham 
-e como' -seus requintes. 

O candomblé - que, como vimos, estava 
muito próximo do cotidiano das camadas 
oprimidas - participou de todos os 
momentos dramáticos da história dos seus 
adeptos, ajustando-se à instabilidade da 
clandestinidade e às oscilações da política 
oficial. Ele tanto forneceu retaguarda 
logística e deu apoio moral aos revoltosos 
como se constituiu, com o passar do 
tempo, na principal organização 



efetivamente representativa dos 

afro-brasileiros em suas negociações com 
os representantes da ordem. 

Com o Conde dos Arcos tivemos uma 
verdadeira doutrina baseada na antiga 
máxima polrtica "dividir para reinar". 
Quanto a isso não houve ambigüidade. O 
sistema escravocrata, além de estimular 
as rivalidades étnicas trazidas da África, 
criou aqui novas divisões (africanos I 
crioulos (negros nascidos no Brasil), 
escravos /libertos, negros I mulatos etc.) 
que também condicionaram o 
comportamento coletivo. Esta 
compartimentação se sustentava numa 
distribuição desigual de miniprivilégios e 
oportunidades de ascensão social, sempre 
de caráter individual. Nesse jogo político, 
todos os adeptos dos candomblés foram 
assimilados aos africanos, a categoria 
mais discriminada, a ameaça mais 
permanente. Ao longo da nossa história, a 
ideologia dominante manteve os terreiros 
sob a pressão da instabilidade: nem 
proibidos nem permitidos. Já que não 
convinha suprimi-los totalmente, por serem 
os sustentáculos das diversas divisões 
étnicas, obrigava-os pelo menos a 
permanecerem isolados, pequenos e 
discretos nas suas práticas. 

A estratégia dos candomblés fundados no 
inJcio do século XIX foi diametralmente 
contrária: romper o isolamento. Esta 
pamce ter sido a grande novidade política 
introduzida 'pelos candomblés jeje-nagõs 
que decidiram constituir uma religião mais 
estável e mais enraizada na vida social 
local. Este processo foi entretanto lento e 
cheio de sobressaltos. Em 1826, o "dono 
da casa" do Cabula era um mulato de 
nome Antônio. O dado é pelo menos 
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curioso para a época, visto o sucesso da 
polftica oficial de estimular a hostilidade 
entre mulatos e negros. Contudo, pela 
primeira vez podemos documentar um furo 
na política oficial, furo que não parou de se 
alargar posteriormente: três anos depois o 
juiz de Nossa Senhora das Brotas se 
espantou ao flagrar muitas crioulas 
iniciadas no candomblé jeje que invadiu. 
Considerou o fato uma verdadeira 
"desgraça", já que lugar de crioulo, como a 
ordem prescrevia, era a igreja. Ele próprio 
denunciava, em sua carta ao presidente da 
provfncia, a presença de "gente de várias 
cores" numa "catastrófica" festa 
promovida por um outro candomblé situado 
no Engenho Velho. Em 1860, João 
Nepomuceno escreveria igualmente que 
os terreiros eram freqüentados por "gente 
de todas as cores, ricos e pobres, bons e 
maus" ... 

Como se deu este movimento de 
incorporação de várias categorias sociais 
pelo candomblé? Quando a freqüência de 
brancos e mulatos deixou de ser eventual 
para tornar-se um fenômeno constante? 
São questões que só agora a pesquisa 
começou a elucidar. O que podemos 
afirmar é que, desde o início do século 
XIX, foram criados nas irmandades 
católicas negras cargos puramente 
honoríficos, ocupados por pessoas 
destacadas na vida social e polrtica da 
cidade. Cinco presidentes da provfnéia 
foram membros da irmandade de Bom 
Jesus dos Martírios e de Nossa Senhora 
da Boa Morte, cuja sede se encontrava na 
igreja da Barroquinha, restaurada por um 

grupo de nagôs para este fim . A esta 
irmandade pertenciam os fundadores 
daquele que é considerado o primeiro 
candomblé nagõ baiano, o llê lá Nassõ. 



Tudo indica que estes titules meramente 
honorfficos foram adotados quando da 
fundação dos primeiros candomblés nagôs 
conhecidos e ocupados por aliados 
brancos e mulatos de sólida posição 
social, protetores que passaram a exercer 
mediação entre pais e mães-de-santo e 
autoridades governamentais e policiais. 

Surgiram os ogans honorfficos, que já 
eram relativamente numerosos em 
meados do século XIX, fato que aumentou 
paulatinamente a importância polftica dos 
lfderes dos terreiros e preparou o terreno 
para o reconhecimento efetivo da religião 
afro-brasileira em meados do século 
seguinte. 
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O Mistério do Zumbi 
JOELRUFINO 

Historiador 

Em agosto de 1980, quando pela primeira 
vez subimos a Serra da Barriga, Willie, um 
companheiro de Brasflia, profetizou que ela 
se tomaria a Meca dos negros brasileiros . 
A gargalhada só não foi estrondosa porque 
pouca gente ouviu . Éramos menos de 
cinqüenta pessoas andando, no sentido 
norte-sul, por aquela espécie de muralha 
chinesa que foi há 290 anos a capital de 
Palmares. Havia um misticismo volátil, 
como cheiro de garapa em cozimento, ou 
de goiabeiras à beira de rio, mas ninguém 
estava disposto a dar lugar ao sonho. 

Seis anos depois lembramos da profecia 
de Willie. A cada ano foi aumentando o 
número de visitantes da Serra - 50, 1 .500, 
5.000, 5.000 outra vez, 7.000, cerca de 1 O 
mil em 1985. Já não é preciso que ninguém 
convide e organize. A peregrinação 
também não tem dono - vão crentes, se 
reza missa, se sacrifica aos orixás antes 
que cantem os primeiros galos, se dança 
ao compasso do regional "isquenta muié", 
os baianos se acabam no reggae, as 
pretas de São Lufs no Tambor de Crioula: 
a melhor expressão que o poeta Lilino das 

Rosas encontrou para definir aquilo foi 
"sabá caribenho" . 

Este sabá caribenho é religião, como é 
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religião a volta de Zumbi após 270 anos de 
esquecimento implacável. Essa é uma 
história curiosa: há 15 anos não se sabia 
nada dele, todas as informações cabiam 
em mera página de livro, se duvidava até 
que Zumbi fosse uma criatura de came e 
osso; seria um tftulo (havendo, portanto, 
vários zumbis)- o único tftulo que se 
suicidou - pulando de uma pedra como o 
último dos moicanos de Fenimoore 
Cooper. Hoje, não há personagem 
histórico mais badalado: nenhum vulto 
verde-e-amarelo tem o aniversário de sua 
morte comemorado em todas as capitais 
do Pafs, como acontece há pelo menos 

dez anos com Zumbi dos Palmares. O que 
se celebra no 20 de Novembro é a vitória 
da Vida sobre a Morte, e qualquer 
significado que tenha isso é religião . 

No 20 de Novembro de 84, Mãe Hilda, de 
Oxalá, e Agnelo, ogã da Casa Branca - a 
matriz dos terreiros de Salvador -, 
conversavam, sussurrando, se Zumbi não 
seria já um egum: decidiram que sim. Dom 
José Maria, o Dom Pelé, da Parafba, 
naquele mesmo ano quis renascer e 
passou a se chamar Dom Zumbi, oficiando 
a missa no alto da Serra, como já o fizera 
no Largo do Carmo, em Recife (no mesmo 
local em que se espetou a cabeça de 



Zumbi para ser comida pelo Tempo), com 
uma sobrepeliz nigeriana. A Mesquita 
Muçulmana Negra, de São Paulo, 
comparece a toda peregrinação à Serra, 
com seu marabu e seus alufás. A 
Umbanda nordestina, o Xangõ, a 
Pajelança e o T erecõ se encontram lá 
mesmo. Em 84 veio uma delegação dos 
Judeus Negros dos Estados Unidos. 
Zumbi é o ponto de encontro dessas 

religiões (no sentido amplo), sendo a 
devoção por ele, ela própria, uma 
religação, através de dois séculos e meio 
de esquecimento, com a criatura de carne 
e osso que desafiou, sem restrições, o 
poder colonial. 

Zumbi dos Palmares foi, com efeito, uma 
pessoa real, cuja biografia agora 
conhecemos relativamente bem. Nasceu 
em Palmares, foi capturado com meses de 
vida, presenteado a um certo padre Melo, 
de Porto Calvo, que lhe ensinou latim, 
amou-o, admirou entusiasmadamente sua 
inteligência, balizou-o como Francisco -
embora não fosse manso de coração-, e, 
numa manhã de branca cerração, 
descobriu que voltara a Palmares - mas 
não se zangou. Sabemos como Zumbi 
passou de chefe de mocambo a 
comandante militar, logo abaixo de Ganga 
Zumba, como se aproveitou das derrotas 
do outro e, sobretudo, da paz ingênua com 
o governo de Pernambuco para derrubá-lo, 
e, mais tarde, envenenar, ao bom estilo 
dos reinos do Congo e do Dongo, um que 
começava a se impor com a 
implacabilidade das mulheres terrfveis: 
Nzinga Mbandi Ngola; sabemos 
perfeitamente, enfim, como instaurou a 
ditadura militar, deslocou aldeias, fortificou 
a capital, Cerca Real do Macaco, na 
Barriga, e atraiu o Exército colonial, 
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através de dezenas de pequenas batalhas, 
para a Batalha Final. Nenhuma vitória 
localizada parecicllhe interessar; queria 
um acerto final de contas: tudo ou nada. 

Esse é precisamente o Mistério de Zumbi 
- Mistério no sentido egfpcio, ou cristão: 
se você o desvenda já nada se pode 
pensar, todo sentido fica anulado. 

A relação amo-escravo era multifacetada, 
como todo jogo entre pes~oas; dizer que 
obedecia à lei da atração-repulsão é 
apenas um ponto de partida. Havia muitas 
maneiras de ser amo e de ser escravo. 
Boçal, por exemplo, era o negro antes de 
se desligar do passado, antes de nascer 
de novo; ladino era o que tratava de 
aprender as regras do seu dono - a 
começar pela lfngua portug~esa - para 
sobreviver e subir; crioulo, o que 
conseguia a façanha de ser considerado 
daqui, parente animal, idiota, do branco, 
mas em todo caso parente. O negro 
rebelde (grifado porque o negro 
não-rebelde no Brasil é chamado de preto) 
é o que diz não ao senhor - reage pelo 
crime, pelo suicfdio, pelo aborto, pela 
sabotagem no trabalho etc. Em qualquer 
dessas maneiras de ser negro-escravo, a 
referência, a outra banda é o 
branco-senhor. Aqui, o Ideal-do-Ego do 
negro é o branco, do escravo é o senhor, 
como demonstrou Farron . 

Num único caso não é assim: o 
quilombola. Ele instaura, pela fuga ativa 
que cria outra sociedade - e por vezes 
outro Estado -, uma nova relação. 
Quilombolas, contudo, foram Ganga 
Zumba e Zumbi. O primeiro tudo fez para 
coexistir com o outro, o branco e senhor. 
Certamente não acreditava na 



sobrevivência de uma sociedade negra 
sem o consentimento da branca, sem uma 
forma qualquer de pacto entre as duas. 
Seu projeto de um quilombo encravado no 
território escravista fracassou, mas 
façamos justiça de reconhecer que não 
era utópico- o Carioo, a América do 
Norte, Zanzibar, o próprio Haiti, 
comprovam esta possibilidade. O fracasso 
do Cucaú foi contingente. 

Zumbi, porém, talvez compreendesse que 
o negro escravo é criação do branco 
senhor, e vice-versa; e que, portanto, a 
morte do segundo só se alcança com a 
morte do outro. Nesse quadro de relações, 
o negro só se liberta tomando o lugar do 
seu opressor . Para haver outro quadro é 
preciso que desapareçam os dois, isto é, a 
relação entre os dois . Zumbi foi chamado, 
pelo que sabemos, três vezes para uma 
paz com o poder colonial: recusou as três . 
Venceu, pelo que revelaram até aqui os 
documentos, mais de 30 combates contra 
os colonialistas, aplicando com mestria a 
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tática de guerrilhas . Havia recusado a 
solução de Ganga Zumba, que foi o acordo 
-e mais do que isso exterminou Ganga 
Zumba porque fizera o acordo. E 
recusava, agora, prosseguir na seqüência 
de vitórias esporádicas, preparando tudo

polrtica e militarmente - para um confronto 
final, em batalha fixa, às portas da Cerca 
Real do Macaco. Estrategicamente, este 
plano correspondia ao suiddio. Ganga 
Zumba foi o Eros palmarinos, Zumbi, o 
Tanatos. Há, também, uma fórmula cristã 
para isso: morrer para matar o pecado que 
há em mim. 

Manu, um desvairado que habita 
atualmente a Serra da Barriga, parecido 
àqueles mendicantes hindus que jamais 
cortam o cabelo e trazem nos olhos o 
furos dos que se tornaram bons pelo 
crime, nos garantiu, no último 20 de 
Novembro, que os filhos d'Eie tinham 
finalmente voltado para assumir a Herança 
do Pai. 



A morte de Mãe Menininha: 
cooptação ou . resistência? 

DENISE FERREIRA DA SILVA 
Bacharel em Ciéncias Sociais- UFRJ. Pesquisadora do CEM. 

Ante a estimulante tarefa de comentar o 
desaparecimento de Mãe Menininha do 
Gantois na noite de 13 de agost<;> de 1986, 
optei por utilizar as informações .veiculadas 
pelos jornais de Salvador no dia seguinte 
ao enterro. Tais jornais enfatizavam a 
emoção e mobilização provocadas pela 
notfcia de sua morte. E, ao mesmo tempo 
que faziam referência às cerimônias, 
públicas e secretas, celebradas pelos 
filhos de santo, falavam da missa de corpo 
presente rezada por um padre da 
Arquidiocese de Salvador, com a 
autorização do Cardeal-arcebispo da 
cidade. 

Velório e enterro se caracterizaram por 
uma alternância e, às vezes, confusão de 
rituais, que, diriam alguns, somente 
numa cidade como Salvador seria 
possfvel. .. e apenas a morte de uma 
pessoa como Menininha do Gantois 
poderia provocar. 

Mas por que o episódio da morte dessa 
ialorixâ baiana provocou tamanha 
comoção, mobilizando desde um Ministro 
de Estado até o mais humilde dos filhos de 
santo dos terreiros da Bahia? Quem foi 
Mãe Menininha do Gantois? 
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1 

Maria Escolástica da Conceição Nazareth, 
nascida a 10 de fevereiro de 1894, criada 
no alto do Gantois, na cidade de Salvador, 
talvez vivesse seus quase 93 anos como 
qualquer uma das centenas de ialorixás 
baianas; mesmo o fato de ter se tornado 
mãe-de-santo aos 28 anos não se 
constituiria num fator importante, jâ que 
pertencendo a uma famnia tradicional uno 
santo" e tendo desde a infância convivido 
com os rituais do candomblé, seria este 
um destino natural: mais cedo ou mais 
tarde deveria assumir a tarefa que lhe fora 
dada.1 

No entanto, o terreiro do Gantois, a 
Sociedade de São Jorge do Gantois, Ylê 
Omin, Axé Yamassê, fundado por sua 
bisavó, Maria Júlia da Conceição 
Nazareth, jâ possufa um destino traçado. 
Conhecido desde o século passado, Nina 
Rodrigues buscou nele informantes para a 
elaboração de suas obras sobre a religião 
dos negros baianos.2 

Iniciando sua vida de ialorixá num perfodo 
de dura repressão aos cultos 
afro-brasileiros, tendo sido, inclusive, o 
terreiro do Gantois vftima da perseguição 



policial no infcio do século3, Mãe Menininha 

desenvolveu sua tarefa de mãe-de-santo 
aliando-se aos intelectuais que, definindo 
determinados tipos de culto como 
"puros"4 , os escolheram como objetos 
privilegiados para o conhecimento da 
cultura africana no Brasil. Transformados, 
assim, em instituições legftimas e em 
legrtimos objetos da ciência, livraram-se da 
sanha da repressão policial. 

Não pretendo aqui entrar na discussão da 
importância que alguns intelectuais tiveram 
no processo de legitimação de algumas 
facções em detrimento de outras que, 
como diz Yvone Maggie, acabaram por ser 
definidas como "lugar de exercer a 
'selvageria', o 'erotismo', a 'luxúria', o 
'crime' e o 'charlatanismo' " .s Levanto tal 
questão na tentativa de compreender o 
episódio da morte de Mãe Menininha do 
Gantois a partir dos fatores que a 
destacaram entre as centenas de 
mães-de-santo dos terreiros de Salvador. 

A verdade que salta aos olhos é que a 
ialorixâ que ocupou o trono do Gantois nos 
últimos 64 anos alcançou uma 
popularidade que nem mesmo Nina 
Rodrigues6 poderia ter imaginado, e que 
talvez, entre outros lfderes religiosos 
brasileiros, somente D. Hélder Câmara 
p9ssua. Com centenas de filhos de santo 
espalhados pelo Brasil e pelo mundo, 
recebendo em sua casa de culto 
personalidal:les das mais diferentes âreas, 
Mãe Menininha do Gantois projetou-se 
nacional e internacionalmente. 

2 

Mas serâ que foi a projeção alcançada que 
provocou tamanha mobilização em tomo 
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de sua morte? O prefeito de Salvador 
decreta luto oficial por três dias, soldados 
das Forças Armadas dão proteção ao 
terreiro durante o velório, polrticos 
interrompem suas campanhas para 
levar-lhe o último adeus, um Ministro de 
Estado viaja às pressas a fim de 
despedir-se daquela que, para ele, foi "o 
maior sfmbolo da cultura afro-brasileira". 
Pode ser. 

Mas quem foi Mãe Menininha na opinião 
das personalidades entrevistadas? 

"{ ... ) a Bahia perde uma de suas figuras 
mais admiráveis e respeitadas pelo povo, 
considerada um património baiano { .. .)" 
{João Durval - Governador) 

"Era um património cultural, de fé religiosa, 
um património do que é a Bahia { .. . ) tem 
que ser olhada do ponto de vista da 
representação da própria cultura africana e 
negra tão marcante aqui na Bahia." {Mârio 
Kertesz - Prefeito de Salvador) 

"Mãe Menininha contribuiu para a certeza 
de que na Bahia todos os credos podem 
ser praticados." {Nelson Carneiro
Senador) 

"{ ... )representa não só uma grande perda 
para os adeptos do culto afro mas 
principalmente para a sociedade, que 
perde assim parte significativa de sua 
cultura." {Waldir Pires -Candidato do 
PMDB ao Governo) 

"A sensação que tenho é de um buraco 
imenso na Bahia, um oco, uma coisa muito 
triste." {Caribé- artista plâstico) 

"O Brasil estâ de luto, a Bahia estâ de luto 



porque acabamos de perder um sfmbolo 
da religiosidade afro-brasileira ( ... )" 
(Ciimério Joaquim Ferreira - Diretor do 
Centro Histórico de Estudos da UFBa) 

"A cultura afro-brasileira perdeu uma das 
suas mais autênticas representantes. Uma· 
verdadeira sacerdotisa do seu culto." 
(Germano Tabacof- Reitor da UFBa) 

O sentimento que transparece nas 
declarações acima é sem dúvida o de 
perda . Mas quem perdeu? O Brasil? A 
Bahia? A Cultura Afro-brasileira? Seus 
filhos de santo? Seus filhos de sangue? 

Em nota de pesar divulgada no dia do 
enterro, o CE NBA (Conselho das 
Entidades Negras da Bahia), entre outras 
coisas, diz o seguinte: 

"Mãe Menininha parte enquanto matéria, 
porém continuará presente em todos nós 
seguidores e adeptos do candomblé, que 
se constitui no mais importante elemento 
de resistência da nossa identidade 
cultural."7 

3 

Em seus comentários, polfticos e 
personalidades apontam Mãe Menininha 
como sfmbolo da nacionalidade ("O Brasil 
está de luto .. . " I "A Bahia perdeu sua 
mãe ... "), enquanto que a entidade 
representante do movimento negro baiano 
a coloca como sfmbolo do "mais 
importante elemento de resistência" da 
identidade cultural do negro brasileiro: o 
Candomblé. Tais afirmações remetem a 
duas questões que considero importante 
levantar, num momento em que se tenta 
resgatar elementos que ajudem na 

72 

definição da identidade do negro brasileiro 
e em que se faz necessário encontrar 
politicas que possibilitem a superação dos 
atuais mecanismos de dominação racial. 
A primeira recoloca o problema da 

transformação de sfmbolos culturais da 
população negra em sfmbolos da 
nacionalidade, como um reforço à tese da 
"democracia racial". Peter Fry, num artigo 
de 1982, fala de uma de suas mais graves 
conseqüências: "A conversão de sfmbolos 
étnicos em sfmbolos da nacionalidade não 
apenas oculta uma situação de dominação 
racial, mas torna muito mais diffcil a tarefa 
de denunciá-la."a 

O discurso que elegeu Mãe Menininha do 
Gantois representante da cultura 
afro-brasileira e sfmbolo da nacionalidade 
perde sua validade quando se observa na 
prática os espaços que foram reservados 
aos negros no processo de reorganização 
da sociedade brasileira. O carro do corpo 
de bombeiros permitiu que fosse adorada 
por aqueles a quem pertencia (o povo); a 
polfcia deu proteção às personalidades e 
aos polfticos (aos quais também 
pertencia) ; findo o ritual, cada qual retorna 
ao seu lugar. 

A segunda questão diz respeito à escolha 
do Candomblé, assim como de outras 

manifestações culturais de origem 
africana, como sfmbolos da resistência e 
elementos definidores da identidade do 
negro brasileiro no momento atual. E 
aponta para a necessidade de se 
compreender o papel que tais cultos 
cumpriram no momento da incorporação 
dos negros à sociedade escravista. 

Manuela Carneiro da Cunha, em seu 
estudo sobre "Os escravos libertos e sua 



volta à África",9 partindo da noção de que a 
identidade étnica é construfda de forma 
situacional e contrastante, discute as 
estratégias de que se valeram os 
"retornados" para a garantia de sua 
identidade de "brasileiros" (estrangeiros) 
utilizando-se, sobretudo, do catolicismo 
para demarcar suas fronteiras politicas. 

Penso que a utilização da religião católica 
como sfmbolo de identidade pelos lioortos 
"retornados" pode ajudar no entendimento 
do significado real que tiveram os cultos 
africanos para os negros da "diáspora". 
Acredito que tais cultos serviram de base, 
pelo menos ideológica, para garantir uma 
identidade aos negros escravos, 
permitindo-lhes sua sobrevivência 
enquanto grupo. 

Frente às novas necessidades que se 
colocam aos negros do ponto de vista 
politico e observando o lugar que os cultos 
afro-brasileiros passaram a ocupar na vida 
cultural e social do pafs, cabe perguntar, 
no entanto, se a simples atualização de 
seu papel enquanto elemento de 
resistência cultural constitui-se em 
estratégia politica eficaz para a mudança 
do sistema vigente de dominação racial. 

Notas 

1 Máe Menininha foi escolhida herdeira do trono 
do Gantois após a morte de sua rnáe. 

2 Ver Roger Bastide, O Candomblé da Bahla
lfto NagO, S. Paulo, Cia. Editora Nacional, 1978. 
p. 15. 

3 Ver Nina Rodrigues, Os africanos no Brasil, S. 
Paulo, Cia. Editora Nacional, 1982. p. 243. 
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4 Sobre este assunto ver Beatriz G. Dantas, 
"Repensando a Pureza Nagó", Relgllo e 
Sociedade, 8, Rio de Janeiro, ISER-GER I Cortez 
e Tempo e Presença, 1982. p. 15-20. 

5 Ver Yvonne Maggie, "O Medo do Feitiço. 
Verdades e Mentiras sobre a Repressáo às 
Religi6es Mediúnicas", Religião e Sociedade, 
1311, Rio de Janeiro, ISER-CER I Vozes. 

6 Nina Rodrigues, médico legista e psiquiatra 
baiano, escreveu'fls primeiras obras sobre as 
religi6es dos negros baianos ainda no século 
passado. 

7 Os trechos das declaraç6es, assim como da nota 
do CE NBA, foram extra Idos dos seguintes jornais 
de Salvador: A Tarde, Tribuna da Bahla e 
Correio da Bahla, de 15108186. 

B Ver Peter Fry, "Feijoada e 'Soul Food': Notas 
sobre a Manipulaçáo de Sfmbolos Étnicos e 
Nacionais", ln Para Inglês ver, Rio de Janeiro, 
Zahar, 1982. p. 52-53. 

9 Ver Manuela Carneiro da Cunha, Negros, 
estrangeiros. Os escravos libertos e sua volta 
.6 África, S. Paulo, Brasiliense, 1985. 



O negro evangélico 

JOAQUIM BEATO 
Presidente do ISER. Candidato a Senador pelo Espfrito Santo à Constituinte. 

Uma releitura recente e mais pausada da 
publicação originada da pesquisa realizada 
por Maria das Graças Floriano e Regina 
Célia Reyes Novaes* sob os auspfcios do 
ISER me convenceu de que, apesar de 
suas limitações objetivas e subjetivas, os 
resultados a justificaram plenamente e 
foram suficientemente adequados aos 
objetivos bem delimitados que seus 
organizadores haviam proposto. 

A pesquisa serviu de estrmulo, pelo menos 
em uma das denominações "históricas" 
pesquisadas, para um continuado trabalho 
de discussão interna do problema, assim 
como para um debate a nfvel oficial 
denominacional e sistemático da questão 
do racismo na sociedade brasileira como 
um todo. 

Para os militantes do "movimento negro", 
acho que a pesquisa os alerta para o fato 
de que grandes áreas das comunidades 
protestantes, representadas por uma soma 
de denominações "históricas", são 
resistentes à sua proposta ideológica 
básica, bem como põem em dúvida a 
eficácia de sua estratégia. Há uma 
percepção da parte delas, ainda que 
difusa, da incompatibilidade entre sua 
proposta "universalista" e um movimento 
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que tem seu forte especificamente no 
"particularismo", na diferença, no conflito 
de interesses, na compartimentação. 

Quanto aos negros evangélicos, 
parece-me que ficou demonstrada a 
ausência da sensibilidade a ·qualquer 
tensão que teoricamente se supõe existir 
entre sua identidade cultural e os valores 
de uma religião (também teoricamente) 
dominada por formas culturais, artfsticas e 
ideológicas de origem européia. A partir 
dos depoimentos, é impensável qualquer 
suposição de que um negro evangélico 
pudesse admitir a tese de que sua 
humanidade como afro sofra qualquer 
violentação por causa de sua identidade 
como cristão. 

Para aqueles mais interessados na 
"economia das trocas simbólicas", a 
pesquisa oferece pistas importantes sobre 
mecanismos de mascaramento das 
contradições, no interior das igrejas 
pesquisadas, entre a ideologia oficial 
universalista e a prática discriminatória 
institucional e interpessoal que ela indica 
não ser muito diferente da que existe a 
nfvel da sociedade brasileira em geral. · 
Esses mecanismos não são muito 
complexos nem sofisticados; ao contrário, 



são de um simplismo semelhante ao das 
hipóteses que, servindo para explicar tudo, 
terminam não explicando realmente nada. 

Para o IS ER fica faltando agora 
prosseguir, pesquisando o protestantismo 
de imigração ou o movimento pentecostal, 
isto é, mais 15% e 75%, respectivamente, 
do universo protestante brasileiro. A 
pesquisa no protestantismo de missão 
(presbiterianos, metodistas, 
congregacionais, episcopais e batistas), 
10% apenas desse universo, serviu para 
preparação desse trabalho de maior 
fôlego, que necessita e merece ser feito . 
Seria importante poder desvendar de que 
maneira "as relações raciais nas 
denominações protestantes constituem um 
caso especial das relações raciais da 
sociedade brasileira" . 

Metodologicamente, o que se pode dizer 
da excelente publicação é que, tendo 
decidido que cada pesquisadora 
escrevesse separadamente seus 
caprtulos, foi criada certa desigualdade 
entre eles. Uns têm uma carga · 
evidentemente maior da subjetividade, dos 
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vieses, da pesquisadora. Transparece, 
entretanto, a preocupação de fornecer os 
dados e não só sua interpretação, q que 
capacita o leitor atento a tirar também as 
suas conclusões que, em alguns casos, 
podem divergir das ilustres pesquisadoras. 
Se tivesse sido viável uma elaboração 
conjunta de toda a publicação, o que sei 
ter sido materialmente impossfvel, talvez 
tivéssemos jâ uma reflexão mais 
elaborada e sistematizada sobre os dados 
imertiatn ~ da pesq11isa . 

Par-ª os negros evangélicos que não 
optaram pelo "movimento negro" mas 
também não se curvaram à violência 
simbólica inerente à tese do 
"branqueamento", hâ muito que meditar, 
ruminar e aprender desse relatório, que os 
ajuda a colocarem com muita nitidez as 
questões referentes à sua identidade racial 
e religiosa. E não se trata de questões 
fáceis ou adiáveis. 

• O autor se refere ao número especial (out 1985) 
de Comunicações do ISER intitulado O negro 
evangélico, que é uma versão resumida do 
relatório da pesquisa "Relaç6es raciais no 
protestantismo brasileiro". 
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Cultos africanos 
no passado platino 

JORGE EMÍLIO GALLARDO 
Autor de Presencia africana en la cultura de América Latina, 

a ser publicado em Buenos Aires. 

Alguns cultos religiosos de origem africana 
existiram na Argentina e no Uruguai até os 
primeiros anos do século presente. Após 
tão comprido silêncio dos atabaques, só 
interrompido pelos coros profanos em 
ocasiões festivas, parecidos toques 
voltaram a ser escutados no último 
decênio nesses pafses corno motivo da 
chegada de cultos sincréticos de origem 
africana provenientes do Brasil e 
inteiramente esparsos na Bacia Platina 
(Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolfvia), 
chegando mesmo até o Chile. 

Esse fato novo - interessante pelas suas 
conotações sociais e como aspecto 
ressaltante da dinâmica religiosa 
sul-americana -justifica que recolhamos 
algumas evidências do passado religioso 
africano no Rio da Prata, tiradas da 
biqliografia histórica e acrescidas de 
algumas contribuições pessoais. 

O presente é o futuro dos novos cultos 
existentes na Bacia Platina com 
denominações variadas (a mais popular, 
Umbanda) precisa dessas referências e 
de outras possrveis para iluminar aspectos 
dos seus antecedentes longfnquos no 
tempo, pouco documentados pelos autores 
dos tempos idos. Por sua vez, a 
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bibliografia especificamente referida à nova 
espiritualidade africana em nossas praias 
pareceria limitada a poucas contribuições.1 
Algumas revistas referem-se às vezes aos 
aspectos mais sensacionalistas dos 
fenômenos umbandistas, contribuindo para 
a confusão sobre esses assuntos, já 
pouco ou mal conhecidos no Sul. 

Algumas referências 

As chamadas nações, sociedades, 
cabildos, salas e ranchos serviram na 
Argentina e no Uruguai como centros para 
a conservação de cultos coletivos de 
religiosidade africana.2 Em Montevidéu, os 
Mozambiques adoravam um deus da 
guerra, os Magises celebravam seus 
cultos em muitos templos, e suas 
divindades estavam vestidas com roupas 
e atributos rituais espedficos.3 

Nas celebrações fúnebres da coletividade 
africana, repetidamente documentadas 
pelos quadros do pintor e legista uruguaio 
Pedro Figari (que muito ajudou os negros 
de sua terra), as danças constitufam em 
Montevidéu um momento estritamente 
africano, e nelas imprimia-se ao caixão um 
violento ritmo ritual, ainda usado nas 



tradições negras do Nordeste brasileiro. 
Uma rainha da coletividade protagonizava 
nesses casos um transe 
caracteristicamente africano.4 Tais cultos 
acabaram no Uruguai ao serem proibidas 
todas as danças de pretos que tinham 
lugar em casas privadas sem o controle de 
um branco.s 

Em 1788, um funcionário informou ao 
Cabildo de Buenos Aires sobre o perigo 
que, de acordo com sua opinião, 
significavam as reuniões dos negros, e 
particularmente "que a multidão de negros 
livres e escravos que existem nessa 
cidade lhes permitem se reunir para fazer 
seus Tambores e Danças nos extramuros 
dela". Além de considerâ-las imorais, 
achou o funcionário que essas danças 
tinham relação di reta com o que chamou 
"os ritos da gentilidade em que nasceram, 
com certas cerimônias e declamações que 
fazem em sua lfngua".6 Cada nação tinha 
suas próprias danças.? 

"Dançar o santo" 

Os negros de Buenos Aires costumavam 
se reunir para "dançar o santo", 
denominação popular do transe 
coreográfico próprio dos cultos africanos, 
que era acompanhado por invocações, 
profecias e práticas de curandeirismo. Os 
oficiantes estavam revestidos de "certo 
caráter sacerdotal". Ali tocavam-se 
tambores e outros instrumentos africanos, 
falavam-se lfnguas ancestrais e 
usavam-se cromolitografias, imagens, 
contas de vidro, búzios, comidas, bebidas, 
armas, patas de galo, chifres, penas etc., 
quer dizer, instrumentos mágico-religiosos, 
relicários de sacritrcios e de alimentos 
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sagrados. O transe durava poucos 
minutos ou várias horas. a 

O curandeirismo dos africanos teve na 
sociedade de Buenos Aires fregueses 
importantes.9 O pensador argentino José 
lngenieros assistiu em 1893 a uma das 
consideradas últimas "danças do santo" 
naquela cidade, organizada para um 
"exorcismo"10 Da movimentada descrição 
da cerimônia parecem surgir como 

protagonistas os negros congos 
(majoritários no Rio da Prata), pois o. 
curandeiro é mencionado com o nome de 
tata, tradicional para nomear o sacerdote 
entre os congos de Cuba e do Brasil.11 

Candombes e congadas 

No candombe, dança profana dos negros 
do Rio da Prata, ainda reconhedvel no 
Carnaval de Montevidéu, é possfvel achar 
vestrgios religiosos em algum personagem 
arquetrpico, como o gramillero, espécie de 
curandeiro carregado de ervas que pratica 
uma mfmica espasm6dica.12 

Candombe é palavra de origem discutida. 
Tenho a satisfação de comunicar uma 
referência que confirma o antigo uso da 
mesma palavra, candombe, nas congadas 
de Minas Gerais. A notrcia foi escutada 
pelo etnomusicólogo Antônio José Espfrito 
Santo - da agrupação Vissungo, do Rio de 
Janeiro - de velhos informantes congos do 
estado de Minas Gerais. Aquele candombe 
mineiro tinha relação com as coroações 
festivas de reis e rainhas de acordo com 
tradições congas, talvez as mesmas que 
existiram até o fim do século em 
Montevidéu e Buenos Aires. O africanista 
uruguaio Ildefonso Pereda Valdés também 



considera o candombe platino ligado às 
congadas do Brasil. 

Fora a diferença morfológica entre as 
palavras candombe e candomblé, é 
importante salientar que a primeira 
refere-se a manifestações profanas de 
origem banto, e que a outra fala de formas 
religiosas tradicionais provenientes do 
Sudão ocidental (ioruba e jeje). 

Eis assim r~IIJIInS antecedentes culturais 
úteis, agora que as práticas religiosas 
atravessaram as fronteiras para uma 
considerável região da América do Sul. Os 
arquétipos da África continuam agindo, 
cada vez mais, em nossa terra americana. 

Notas 

1 MORO, Angélica & RAMIREZ, Mercedes. La 
macumba y oiros cultos afro-brasileiios en 
Montevideo. Montevidéu, Ediciones de la Banda 
Oriental, 1981 ; GALLARDO, Jorge Emílio. Una 
religión afroamericana en la Cuenca de/ Pia ta. 
Megafón, Buenos Aires, n914, 1984. 
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2 BASTIOE, Roger. Las Américas negras. Las 
clvillzaciones africanas en el Nuevo Mundo. 
Madri, Alianza Editorial, 1961. p. 94 e 95. 

3 Idem, ibidem. p. 95. 

4 ld., ibidem. p. 95. 

5 ld. p. 19. 

6 LANUZA, José Luis. Morenada. Una historia 
de la raza africana en el Río de la Plata. Buenos 
Aires, Editorial Schapire, 1967. p. 50. 

7 ld., ibidem. 

B JNGENIEROS, José. La locura en la Argentina. 
Buenos Aires, Buenos Aires Cooperativa Editorial 
Limitada, 1920. p. 35-41. 

9 ld., ibidem. 

10 ld., ibidem. 

1 1 BAST/DE, Roger. As religiões africanas no 
Brasil. São Paulo, Biblioteca Pioneira de Ciências 
Sociais, 1971. v. I. p. 79. 

12 SORJANO, Alberto. Tres rezos augúricos y 
otros cantares de liturgia negra. Montevidéu, 
Universidad de la República, Facultad de 
Humanidades y Ciencias, Cátedra de Etnología 
Musical, 1968. p. 51-62. 



VITRAL 

Evangélicos nas urnas 

O Jornal do Brasil ( 14/9/86) dedica uma 
página ilustrada à participação dos 
protestantes nas próximas eleições: 
"Evangélicos descobrem caminho das 
urnas". Só no Rio são 66 candidatos 
evangélicos de quase todos os partidos 
(exceto os de orientação comunista) à 
eleição de deputado federal. O alvo 
nacional é ter 10% dos 550 constituintes, 
para "levar para o Congresso Nacional os 
princfpios do evangelho de Cristo". Todos 
os ramos evangélicos estão presentes, 
com suas diferenças teológicas e 
ideológicas. Vários nomes são citados. O 
argumento central: crente vota em crente, 
assim como católicos votam em católicos, 
comunistas em comunistas etc. etc. 

O assunto é velho, não diz o jornal. Em 
todas as eleições o fenômeno se repete, 
acentuando-se as divergências e, em 
muitos casos, os interesses pessoais. 
Raros são os casos de união dos 
evangélicos em torno de um candidato, se 
bem que alguns continuem a ver nos 
números possibilidades reais ... não 
fossem as divisões. Afinal, 25 milhões de 
evangélicos no pais poderiam eleger até 
um presidente crente . 

Que aliás tivemos, nomeado pela ditadura 
na pessoa do luterano Ernesto Geisel. 

Mas até onde vai - e de onde vem 
- a expansão protestante? 

Newsweek de 1/9/86 reserva duas 
páginas ao que chama de "The protestant 
push". Segundo a revista, os protestantes 
já ganham dos católicos no mapa religioso 
da América Latina, provocando mudanças 
no caráter espiritual do continente . A cada 
hora, calculam demógrafos, agressivos 
evangelicais - a maioria protestantes 
independentes ou fundamentalistas -
convertem 400 católicos. Um oitavo dos 
418 milhões de latino-americanos 
pertencem atualmente ·a seitas 
protestantes . Na Guatemala, 30% da 
população. No Brasil se diz que há quase 
quatro vezes mais pastores e evangelistas 
leigos do que padres católicos -e 
segundo a revista esta disseminação de 
seitas é interpretada como "parte de uma 
estratégia geopolítica dos Estados 
Unidos", que foi chamada de "Reagan · 
cults", e se evidencia mais fortemente na 
América Central. 
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E os pastores eletrônicos 
continuam faturando 

Deu no JB de 31 de agosto passado, 
dom1ngo, que os pastores eletrônicos nos 
Estados Unidos faturam milhões de 
dólares pela TV - uma verdadeira cadeia 
carismática de astros religiosos, via 
celeste (ou pelo menos usando os 
satélites), para atingir os lares americanos, 
que em boa parte respondem aos apelos' 
com ofertas generosas. Só este ano já 
foram produzidos mais de mil programas 
para a televisão, mais ainda para o rádio, e 
468 para TVs a cabo. 

O poder de catequese, porém, não se 

limita à pregação; há pastores protestantes 
que usam politicamente o seu carisma 
como candidatos a altos postos polfticos, 
entre os quais se destacam Pat Robertson 
e Jesse Jackson, cujo divisor de águas 
ideológico é a Nicarágua. O primeiro envia 
dinheiro para os contras, enquanto 
Jackson recebe Daniel Ortega para Jantar 
em sua casa, em Chicago. 

A guerra final 

Um recorte sem data de um jornal de 
Resende (RJ), de toda maneira recente, 
diz que a guerra final - Armagedon - se 
da'rá em dois planos: material e espiritual. 
Assim fala Paiva Neto, da Legião da Boa 
Vontade, esclarecendo que "aos 
esc0lhidos, para os que têm merecimento, 
será concedida uma vidência parcial para 
ver a guerra no espaço". 

E vai por af, provando com as visões do 
profeta Eliseu, tudo extrafdo do volume 11 
do livro O Brasil e o Apocalipse. 
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Os hereges sempre voltam 

Galileu Galilei de novo. Agora trata-se da 
hipótese de um especialista italiano em 
história da ciência, Pietro Redondi, no 
polêmico livro Galileu erético, afirmando 
que a sua condenação, em 1633, não se 
deve à teoria heliocêntrica . O crime do 
sábio Galileu não foi apoiar o modelo 
copernicano do Universo, mas sugerir que 
a matéria é constitufda de átomos 
imutáveis- o que contraria o dogma da 
Igreja de que o pão e o vinho, depois de 
consagrados para a comunhão, 
transformam-se fisicamente no corpo e no 
sangue de Cristo . 

Segundo ainda o Jornal do Brasil (7/8/86), 
a tese de Redondi vai mais longe ainda: o 
julgamento de Galileu era menos uma 
animosidade pessoal contra o cientista do 
que a luta pelo poder que se tratava dentro 
da Igreja, entre o papa Urbano VIII, mais ou 
menos liberal, e a conservadora 
Companhia de Jesus . O papa então teria 
convencido o físico florentino a se 
confessar culpado de uma coisa menor, 
assim protegendo a ambos das suspeitas 
de heresia proclamadas pelos jesuftas. 

WaldoCesar 

O Pastor e suas negras ovelhas 
(ou ovelhas negras?) 

Quem tem olhos de "ouvir" e ouvidos de 
"ver" informou-se a respeito da forte 
pressão exercida pelo Cardeal-arcebispo 
do Rio de Janeiro para que o III Encontro 
Estadual de Padres, Religiosos e leigos 
católicos negros não se realizasse na sua 
diocese em agosto passad(). 



As negras ovelhas do rebanho católico se 
defrontaram nesse momento com todas as 
contradições sócio-raciais que no Brasil 
experimentam cotidianamente e das quais 
procuram fugir no plano do imaginário, 
através do mito da democracia racial. 

O Pastor que conduz o rebanho do estado 
do Rio de Janeiro é, de fato, o porta-voz de 
amplos segmentos da sociedade 
brasileira, de direita e de esquerda (sia!), 
que permanecem não vendo, ou não 
querendo ver, que o fato de não se 
reproduzirem aqui os medelos de 
discriminação I segregação racial 
construrdos na África do Sul e E~tados 
Unidos não significa que tenhamos uma 
democracia racial onde as diferenças não 
sejam apropriadas por grupos dominantes 
para efeito de lucro económico e/ou 

. simbólico. 

Isto me lembra o slogan de uma tradicional 
escola de samba, o Salgueiro: "Não é 
melhor nem pior. É apenas diferente!" 

Caetana Damasceno 

"A Fraternidade e o Negro" 

Uma das mediações utilizadas pela Igreja 
Católica para mobilizar a comunidade no 
interesse das questões sociais tem sido a 
Campanha da Fraternidade . 

Promovida desde 1964, a Campanha visa 
dois objetivos: 

19 - Despertar e motivar a população para 
os problemas nacionais estruturais e seu 
conseqüente enfrentamento. 
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29 - Assumir com a sociedade brasileira 
os desafios que emergem da realidade à 
luz da fé no Deus de Jesus Cristo. 

A Campanha da Fraternidade já vem se 
constituindo numa tradição. É uma 
iniciativa da Igreja Católica, porém aberta à 
prática e colaboração ecumênicas . 
Ao longo de 22 anos, a Campanha da 

Fraternidade tem proposto à reflexão 
coletiva temas de abrangência nacional, 
como por exemplo: "Ser cristão é 
participar" ; "Repartir o pão"; "Trabalho e 
justiça para todos"; "Fraternidade sim -
violência não"; "Terra de Deus, terra de 
irmãos" etc . 

A perspectiva não é tão-somente 
sociológica, mas espera-se que as 
questões de fundo enucleadas no tema da 
Campanha sejam assumidas ao nrvel de fé 
exigindo uma conversão, ou seja, uma 
mudança de estruturas, de 
comportamentos pessoais e coletivos. 
Dinamizada através dos canais 
diocesanos, paroquiais, grupais e pelos 
diversos meios de comunicação, a 
Campanha atinge todo o território nacional, 
com repercussões também no exterior. Os 
temas são refletidos e interiorizados 
enquanto letras de canções que são 
encenadas, debatidas e rezadas nos 
drculos dos grupos e comunidades de 
base . 

O tema escolhido em maio do corrente ano 
para a Campanha da Fraternidade de 1988 
é: "A Fraternidade e o Negro". 

O emergente movimento negro dentro da 
Igreja Católica achou por bem sugerir sste 
tema, uma vez que não faltarão respostas 



"festivas" para a comemoração do 
centenário do abolicionismo em 1988. 
Aliás, alguns setores já manifestaram tal 
intenção. 

O tema proposto pela Comunidade Negra 
foi acolhido pela presidência da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB). O acolhimento quase unânime da 
proposta deve-se a dois fatos: em primeiro 
lugar, o flagrante de discriminação racial 
presente na sociedade brasileira, atingi •• uu 

até as igrejas; em segundo lugar, a opção 
da Igreja em Puebla - opção pelos pobres 
não só pelo fato de eles serem pobres, 
mas também pelo fato de entre eles se 
encontrarem majoritariamente os negros. 

É patente na história do Brasil a 
cumplicidade das Igrejas, sobretudo da 

Igreja Católica, em relação à discriminação 
e racismo antinegro. 

Esta situação mostrou sinais de mudança 
com o Concnio Vaticano 11, em 1965. Hoje, 
cada vez mais a questão está sendo 
debatida dentro da Igreja, e a Campanha 
da Fraternidade de 1988 será, sem 

83 

dúvidas, um marco nesta nova 

consciência eclesial. 
Camuflada constantemente sob a capa do 
sentimentalismo dominante, a realidade 
negra é descartada. A Comunidade Negra 
acredita que a Campanha servirá para 
afrontar o problema sem 
escamoteamentos. Por isso espera-se que 
o slogan da Campanha- "Negro- um 
clamor de justiça"-, sugerido pelos 
grupos negros, seja também aceito pela 
VI~UU . 

Os problemas não se resolvem 
escondendo ou minimizando, mas 
afrontando-os sob a luz da fraternidade e 
da justiça evangélicas. 

Em qualquer hipótese, a mobilização dos 
grupos negros fará do centenário do 
abolicionismo não um acontecimento 
"festivo", mas o reforço de uma plataforma 
de luta em busca da participação da 
Comunidade Negra em todas as instâncias 
da sociedade brasileira. 

Padre Antonio Aparecido da Silva 
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racismo, religião etc.), através de áreas 
interdisciplinares como Antropologia, 
Sociologia, História, Teologia. 

Trata-se de um material bibliográfico rico e 
importante - ainda que não esgote o tema. 

'Livros 

BE/GUELMAN, P. 
A crise do escravismo 
e a grande imigração. 
3. ed. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1985. 

BROWN, Diana et a/. 
Umbanda e política. 
Rio de Janeiro, !SER I Ed. Marco Zero, 
1985. (Cadernos do /SER, 18) 

CHALHOUB, Sidney 
Trabalho, lar e botequim: o cotidiano 
dos trabalhadores no Aio de Janeiro da 
Belle Époque. 
São Paulo, Ed. Brasiliense, 1986. 249p. 
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DOWBOR, Ladislau 
Guiné-Bissau. 
São Paulo, Ed. Brasiliense, 1983. 

DUARTE, Renato, org. 
Emprego e renda na economia informal 
da América Latina. 
Recife, Editora Massangana, 1984. 

FILHO, Mário J. Maestri 
O escravo gaúcho: resistência e 
trabalho. 
São Paulo, Ed. Brasiliense, 1984. 

GEBARA, Adenir 
Escravidão, fugas e controle social. 
Editora Hucitec, 1984, 57p. 

GIACOMINI, Sonia M. 
A escrava ama-de-leite: anjo ou 
demônio? ln: BARROSO, C. & COSTA, 
A.O., orgs. Mulher, mulheres. 
São Paulo, Fundação Carlos Chagas I 
Cortez Editora, 1983. 

KABENGELE, Munanga 
Negritude: usos e sentidos. 
São Paulo, Ed. Ática, 1984, 88p. (Série 
Princfpios, 40) 

LIBBY, Douglas Cote 



Trabalho escravo e capital estrangeiro 
no Brasil: a mina de Morro Velho. 
Editora ltatiaia Ltda., 1984. 

UNHARES, M. Yedda 
A luta contra a metrópole. 
4. f'( I. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1986. 

MAESTRI, Mario José 
O escravo gaúcho. 
São Paulo, Ed. Brasiliense, 1984. 90p. 

MIRA, João Manoel Lima 
A evangelização do Negro no perlodo 
colonial brasileiro. 
São Paulo, Edições Loyola, 1983. 215p. 

OLIVEIRA, Lúcia E/ena Garcia et ai. 

O lugar do negro na força de trabalho. 
Rio de Janeiro, Ed. IBGE, 1985. 85p. 

PEREIRA, Francisco José 

Apartheid: o horror branco na 
África do Sul. · 
São Paulo, Ed. Brasiliense, 1986. 

PINHEIRO, Paulo Sergio, org. 
Trabalho escravo, economia e 
sociedade. 
Rio de Janeiro, Ed. Paz e Terra, 1984. 

PITTA , Daniel/e Perin Rocha,o(g. 
O imaginário e a simbologia da 
passagem. 
Recife, Editora Massangana, 1984. 123p. 

QUEIROZ, Suely R.R. 
A nholição da escravidão. 
3. od. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1986. 
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TERCEIRO MUNDO, org. 
Identidade negra e religião. 
São Paulo, CEDI I Edições Liberdade, 
1986. No prelo. 

RE/S, João José 
Rebelião escrava no Brasil: a história do 
levante dos malês (1835). 
São Paulo, Ed. Brasiliense, 1986. 293p. 

RODRIGUES, José Eustáquio 

Cauterizai o meu umbigo. 
Rio de Janeiro, Ed. Anima, 1986. · 

UFPb, org. 

Permanência e atualidade de Casa 
Grande .& Senzala. 
Ed. Universitária, 1984. 70p. 

VARGENS, João Baptista M. 
& LOPES, Nei 

Islamismo e Negritude: da África ao 
Brasil, da Idade Média aos nossos dias. 
Rio de Janeiro, Setor de Estudos Árabes 
da Fac. de Letras da UFRJ, 1982. 
(Estudos Árabes, 1) 

Artigos publicados em 
periódicos nacionais 

ANDRADE, Manuel Correia de 
Transição do trabalho escravo para o 
trabalho livre no Nordeste açucareiro. 
Revísta de Estudos Econômicos, 13 {1): 
83, 1984. 

AUGRAS, Monique 
Cura mágica e clfnica psicanalftica: 
semelhanças? 
Comunicações do JSER, ISER, 20: 
52-55, jul. 1986. 



AUGRAS, Monique 
& SANTOS, João Batista dos 
Uma casa de Xangô r>o Rio de Janeiro. 
Separata da Revista Dédalo, Museu de 
Arqueologia e Etnologia da Universidade 
de São Pêulo, 24, 1985. 

BARATA, Mario Antonio 
Inocêncio Serzedelo Correia: abolicionista, 
republicano e homem de Estado. 
Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico do Brasil, 335 :169-174, 1984. 

BAKOS, Margaret Maréhiori 
Regulamento sobre o serviço dos criados: 
um estudo sobre o relacionamento Estado 
e sociedade. 
Revista Brasileira de História, 4 (7): 
94-104, 1984. 

BIRMAN, Patn'eia 
Identidade social e 
homossexualismo no candomblé. 
Religião e Sociedade, ISER-CER I Ed. 
Campus, 12 {1) :2-21, agosto 1985. 

BRAGA, Julio Santana 
Gente de ponta de areia: ancestralidade na 
dinâmica social de uma comunidade 
afro-brasileira. 
Gente, UFBa, 1 {1) :21-36, 1984. 

CONTINS, Márcia & GOLDMAN, Mareio 
"O caso da Pomba-Gira": Religião e 
Violência. Uma análise do jogo discursivo 
entre Umbanda e Sociedade. 
Religião e Sociedade, ISER-CER I Ed. 
Campus, 11 (I) :103-132, abri/1984. 

DAMASCENO, Caetana 
& SANTOS, Mieenio 
"Sobrevivência" e identidade dividida. 
Comunicações do ISER, !SER, 15 
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:38-40, jul. 1985. 

EISENBERG, Peter L. 
A escravidão nas Américas: 
Genovese em português . 
Revista Brasileira de História, 3 (06}: 
123-128, 1984. 

FERRETTI, Sérgio Figueiredo 

Casa das Minas Jeje do Maranhão. 
Comunicações do ISER, !SER, 17: 
59-72, dez. 1985. 

FLORES, Moacyr 
As religiões afro-brasileiras e o 
catolicismo . 
Teocomunicação, PUCIRS, 15 (64) : 
171-178, 1984. 

GOLDMAN, Mareio 
A construção ritual da pessoa: a 
possessão no candomblé. 
Religião e Sociedade, ISER-CER I Ed. 
Campus, 12 (1) :22-54, agosto 1985. 

HAZENBALG, Carlos Alfredo 
Comentários a "Raça, cultura e classe na 
integração das sociedades", de ILfélio 
Jaguaribe. 
Dados - Revista de Ciências Sociais, 27 
(3) :395-400, 1984. 

KABENGELE, Munanga 
Antropologia africana: mito ou realidade? 
Revista de Antropologia, USP, 26: 
151 -160, 1983. 

--. Rafzes cientificas do mito do negro e 
do racismo ocidental. 
Temas, 1 (1) :39-47, 1984. 

LEÃO TEIXEIRA , Maria Lina 
& SANTOS, Micenio 



O samba de roda na roda de samba 
dos candomblés . 

Cadernos do NEPES, UERJ, 1985. 

MAESTR/, Mario José 
A charqueada escravagista: algumas 
considerações. 
Cadernos de História, 2 :11-27, 1984. 

MAGGIE, Yvonne 
O diabo na sala de visitas . 
Religião e Sociedade, ISER-CER I Ed. 
Campus, 12 (2) :140-144, out. 1985. 

--. O medo do feitiço - verdades e 
mentiras sobre a repressão às religiões 
mediúnicas . 
Religião e Sociedade, ISER-CER I Ed. 
Vozes, 13 (1) :72-86, março 1986. 

MARTINS, José de Souza 
O pesquisador e a comunidade. 
Folha de S. Paulo, 4 de março de 1984. 
p. 49. 

-. O rico e o vadio nas gerais 
do século 18. 
Folha de S. Paulo, 5 de maio de 1984. 
p. 44. 

MESGRA VIS, Laima 

Os aspectos estamentais da estrutura 
social do Brasil colônia . 
Estudos Econômicos, 13 :799-811, 1984. 

MONTENEGRO, Antonio Torres 
Estado e trabalho escravo. 
Cadernos de Geografia, 1984. p. 6-20. 

MONTERO, Paula 
A cura mágica na umbanda. 
Comunicações do ISER, ISEA, 20 
.39-47, jul. 1986. 
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NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do 
África austral: região de conflitos. 
Revista Politica e Estratégia, 2 (3) 
:469-478, 1984. 

NOVAES, Regina Reyes 
& FLOR/ANO, Maria da Graça 
O negro evangélico. 
Ed. especial. Comunicações do ISER, 
ISER, out. 1985. 

PEREIRA BORGES, João Batista 
Estudos sociológicos e antropológicos 
sobre o negro do Brasil: aspectos 
históricos e tendências aluais. 
lberoamericana, V (8) :51-62, 1983. 

-.Etnia e identidade cultural. 
Encontro Nacional de Política Cultural, 
p. 133-141, Editora Imprensa Oficial, 1984. 

PROUS, André 
África pré-histórica. 
Análise e Conjuntura, Fundação João 
Pinheiro, 14 : 11-25, 1984. 

QUEIROZ, Maria lzaura Pereira de 
Escolas de samba no Rio de Janeiro ou 
domesticação da massa urbana. 
Ciência e Cultura, 36 (6) :893-909, 1984. 

SALLES, Gi/ka Vasconcelos F. 
O negro em Goiás. 
Revista do ICHL!UFGO, 7 (1)~ 
82-90. 1984. 

SANTOS, Micenio 
Caboclo: da África ou do Xingu? 
Fundação Joaquim Nabuco, Recife, 
1984. (Série Folclore, 144) 



-.Um perfil etnográfico do Candomblé . 
Revista do ICHL, Univ . Federal de Goiás, 
Goiânia, 1984. 

SILVA, Rosângela M.L. 
O mito e o culto da escrava Anastácia -
notas de um processo social. 
Cadernos do NEPES, UERJ, 1985. 

SOMARRIBA, Maria das Merces G. 
Medicina no escravismo colonial. 
Revista Sociologia e Antropologia, 
UFMG, 1 :1-27, 1984. 

TAVARES, Luis Henrique Dias 

Capitais e manufaturados no 
comércio de escravos. 
Revista Universitas, 32: 37-38, 1984. 

Teses 

BARBOSA, Tanya Maria Brandão 
O escravo na formação social do Piauí: 
perspectiva histórica do século XVIII. 
Tese de mestrado defendida no curso de 
História da UFPe, 1984. 234p. 
Orientador: Armando Souto Maior 

BRITO, Antenor Bezerra Leite de 
A escatologia nos cultos afro-brasileiros. 
Tese de mestrado defendida no 
Departamento de Antropologia da UFPe, 
1983. 
Orientador: Roberto Motta 

CONSTÂNCIO, João Sidney 
Filosofia e Libertação segundo E. Dussel e 
Vieira Pinto. 
Tese de mestrado defendida no 
Departamento de Filosofia da UFRJ, 1984. 
Orientador: José Sotero Caio 
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LOPES, Luis Carlos 
O espelho e a imagem: o escravo na 
historiografia brasileira. 
Tese de mestrado defendida no curso de 
História da UFRJ, 1984. 172p. 
Orientador: Mario José Maestri Filho 
Linha de pesquisa: África pré-colonial, 
escravidão e o negro no Brasil. 

MACIEL, Cleber da Silva 
Discriminações ractais: negros em 
Campinas (1888-1926). Alguns aspectos. 
Tese de mestrado defendida no 
Departamento de História do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, 
1985. 
Orientador: Peter Eisenberg 

NETO, Laudelino José 
A pastoral do negro no Brasil pós-Vaticano 
11: uma análise da origem da pastoral do 
negro no Brasil após o Vaticano 11 nas 
suas práticas e ações da Igreja Católica. 
Te se de mestrado defendida no curso de 
Teologia da PUC-RJ, 1986. 
Orientador: Pedro A Ribeiro de Oliveira 

OLIVEIRA, Carlos Roberto de 
O senhorio rural nas cartas 
de Plínio, o jovem. 
Tese de doutorado defendida no curso de 
História da USP, 1984. 119p. 
Orientador: Paulo Pereira de Castro 

SAN TOS, Maria Nele dos 
A vila de Santo Antonio e as almas de 
ltabaiana (1850-1888). 
Tese de mestrado defendida no curso de 
História da Unicamp/SP, 1984. 153p. 
Orientador: Peter L. Eisenberg 



SILVA, Di/ma de Melo 
Os bijagos da Guiné-Bissau: subsfdios 
para o estudo do processo de 
transformação da econorria tradicional e 
seus impactos sócio-culturais. 
Tese de doutorado defendida no 
Departamento de Sociologia da USP, 
1984. 
Orientador: Ruy Coelho 

$/QUEIRA, José Jorge 
Contribuição ao estudo da transição do 

89 

escravismo colonial ao capitalismo 
urbano-industrial no Rio de Janeiro. 
Tese de mestrado defendida no curso de 
História da UFF, 1984. 195p. 
Orientador: Giro F.S. Cardoso 

SOUZA, Paulo Cesar Lima de 
A revolta da Sabinada: Bahia, 1837. 
Tese de mestrado defendida no Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Sociais 
da UFBa, 1984. 239p. 
Orientador: João José Reis 
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O que são as Comunicações do ISER: 
O ISER - Instituto de Estudos da 
Religião-, órgão dedicado à atividade de 
pesquisas e assessoria na ârea da 
religião, vem com as Comunicações 
incentivar um novo espaço de intercâmbio 
entre os diversos trabalhos em andamento 
no âmbito da religião, possibilitando uma 
linguagem sem os rigores da academia, 
num tom generoso de quem põe à mesa 
os seus rascunhos para discussão. Ao 
remeter a sua contribuição, procure 
mantê-la em torno de 1 O laudas de 
30 linhas. 
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