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-APRESENTAÇAO 

O Programa Religião e Negritude 
Brasileira, do Instituto de Estudos da 
Religião (ISER), organizador dos números 
28 e 29 de Comunicações, foi criado em 
1985. Como em qualquer boa tribo, não lhe 
faltaram "pais fundadores". No caso, 
esses "heróis míticos" são os reverendos 
Joaquim Beato e Olímpia Sant'Ana. 

Ao lado deles, pessoas com diferentes 
formações, religiosas ou não, negras ou 
não, conversaram muitas vezes sobre as 
complicadas questões envolvendo 
religiosidade, os sinais da negritude nas 
diversas tradições religiosas brasileiras e 
as possibilidades de construção de uma 
identidade racial que fizesse sentido na 
sociedade brasileira. 

Um primeiro produto foi o projeto de 
pesquisa "As Relações Raciais no 
Protestantismo Brasileiro", coordenado por 
Joaquim Beato, Olímpia Sant'Ana e Rubem 
César Fernandes. As antropólogas Maria 
da Graça Floriano e Regina Novaés 
desenvolveram as pesquisas teóricas e de 
campo sobre este tema quente - a 
respeito do qual nada havia sido estudado 
até então ( 1982) - que resultaram na 
publicação "O negro evangélico" 
(Comunicações do /SER, edição especial, 
outubro 1985). É de fato neste período, 
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entre o primeiro projeto de pesquisa e o 
início de 1985, que surge a idéia da criação 
do Programa, dentro de uma política 
cultural própria do ISER. Ou seja: como 
um espaço desvinculado de qualquer 
Igreja, mas relacionando-se com todas 
elas, dentro de uma lógica de apreço pela 
diversidade religiosa e de pontos de vista. 
O Programa Religião é Negritude Brasileira 
nasce, assim, a partir desta forma de 
abordagem, com a proposta de refletir 
sobre as características da questão racial 
do negro nos diferentes meios religiosos . 

Muita água e conversa ainda rolaram 
debaixo da ponte até que algumas linhas 
de atuação fossem definidas visando 
responder às questões postas pelas 
relações entre religião, religiosidade negra 
e auto-identificação racial. Ao lado das 
atividades de pesquisa, foi incorporado um 
trabalho contínuo de assessoria e 
consultaria a grupos de negros 
diferenciados entre si a partir do campo 
religioso em que se inserem. São grupos 
que, estando em alguns casos em 
oposição, manifestam uma postura política 
suficientemente aberta para o diálogo com 
o "outro" diferente - num verdadeiro 
"trabalho de encruzilhada", assumido pelo 
Programa (cf. "Oxalá e Jesus" , 
Comunicações do /SER , nº 21, outubro 



1986). Cursos, seminários, palestras e 
discussões informais também passaram a 
ser organizados. Nesse processo, 
ampliou-se a rede de relações do 
Programa, o que viabilizou a tarefa de 
organizar e fazer circular informações 
entre os grupos e pessoas interessadas . 

As publicações que ora lançamos se 
inserem nesse contexto. Como serviço, 
elas editam o Catálogo de Entidades de 
Movimento Negro no Brasil, acompanhado 
de um perfil desses grupos (nº 29); ao 
nível da reflexão, trazem artigos que tratam 
tanto do movimento negro enquanto 
movimento social, com os seus modelos 
diversificados e não excludentes (cf. 
Rufino, nº 28), quanto do resgate de 
formas de identificação racial, como 
"Biack-breque", de Lauro Cavalcanti (nº 
28). 

E ainda: um estudo sobre "Negros e 
brancos nas religiões afro-brasileiras no 
Rio Grande do Sul", por Ari Pedro Oro (nº 
28); uma análise de dois livros de um 
mesmo autor que, num intervalo de dez 
anos, aborda o significado das práticas 
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religiosas afro-brasileiras de modos 
absolutamente divergentes - mas nos 
quais o artigo descobre um contexto 
comum (cf. Giacomini, nº 28) ; uma 
etnografia sobre a universalidade do culto 
das águas, a partir da festa de lemanjá de 
31 de dezembro (cf. Vergollno, nº 28) ; uma 
abordagem inicial da tese "O 13 de maio e 
o 20 de novembro : símbolo da libertação", 
de Micenio Santos (nº 28) ; e uma 
reportagem sobre as "Três versões da 
Fraternidade" em 1988. 

Entre as seções fixas, PUBLICAÇÕES 
RECENTES também se dedica a temas 
relacionados ao negro, apresentando uma 
relação de todos os trabalhos editados 
pelo ISER que tratam do campo 
afro-brasileiro. Numa seção extra, 
apresentamos ainda VÍDEOS & 
AUDIOVISUAIS ligados a esses temas. 

São dois números, portanto, que vêm 
contribuir de forma marcante para as · 
reflexões e eventos que estão sendo 
produzidos durante 1988 e que, com 
certeza, repercutirão ainda por 1989, 
1990 ... 



IPCN e Cacique de Ramos: 
dois exemplos de movimento negro na cidade do Rio de Janeiro 

JOEL RUFINO 
Historiador 

No Estado c!o Rio de Janeiro, como de 
resto em todo o país, o movimento negro, 
no sentido estrito, decola por volta de 
1970. Entidades de assistência mútua, 
educativas e recreativas, existiram, porém, 
desde a República Velha - como aquelas 
cuja existência Lima Barreto defendia, lá 
por 1917: "Se ex istem é porque a 
sociedade brasileira precisa delas"; sem 
falar das irmandades de homens de cor e 
de mulatos na Colônia. 

Entre 1931 e 37, floresceu em São Paulo, 
nos moldes frentistas da época e 
dilacerada pelas inclinações fascis ta e 
socialista, a instituição tida como genitora 
do movimento negro aluai: a Frente Negra 
Brasileira (FNB). Eis o depoimento de um 
seu fundador , José Correia Leite, que tez 
oposição interna à inclinação fascista da 
organização: "[foi] nessa época que surgiu 
um grupo de intelectuais, advogados, 
professores e funcionários do governo de 
origem negra, que tencionaram criar um 
grupo político que unificasse todo o 
movimento negro da época. ( ... ) "Tanto fez 
essa gente que em 1931 foi criada a 
Frente Negra Brasileira. A palavra frente 
estava muito em moda na época, era 
irente disso e frente daquilo, e todos esses 
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senhores doutores resolveram que o 
movimento dos negros também seriam 
uma frente.( ... ) 

"O Arlindo Veiga dos Santos tinha idéias 
monarquistas e tentou criar o 'movimento 
patrianovista', de inspiração em Mussolini, 
com 'Conselho dos 40' e tudo mais, com a 
'finalidade de dar um novo enfoque à luta 
negra no Brasil'. Só que essa nova 
posição coincidia com o fascismo, um 
movimento político nitidamente racista. O 
Guaraná Santana, que era um mulato 
casado com uma alemã, teve uma posição 
semelhante à do Veiga dos Santos, foi 
mais além, pois era admirador de Hitler, 
chegando a fundar o Partido Nacional 
Socialista no Brasil, que seguia idéias do 
nazismo alemão. Esse movimento e o seu 
partido não se difundiam devido em parte 
ao racismo que foi assumindo o nazismo 
da Alemanha.( ... ) 
"Aqui a gente deve tomar um cuidado, 
porque ninguém deve acreditar que os 
enfrentamentos com a FNB que nós 
tivemos foram pequenos. Pode-se dizer 
que depois da Revolução de 30 foi o 
primeiro choque direto entre esquerda e 
direita no país. E esse choque jacontecia 
dentro do movimento negro."1 



A rmplantação da Frente no Rio de Janerro 
for pequena. É que não se verificaram aqui 
os antecedentes de ativa imprensa negra e 
de expropriação da pequeno-burguesia 
negra - pela concorrência e pelo racismo 
aberto - que, no fundamental, como 
contrapressão, explicam o êxito da Frente 
em São Paulo. Pode-se dizer, em suma, 
que o cenário carioca, em comparação 
com o paulista, continuava eficazmente 
desmobilizador da luta racial. · 

Encerrados o Estado Novo e a Segunda 
Guerra, transitamos para um cenário de 
abertura - que só para os comunistas foi 
curto. O amplo debate de idéias, trazendo 
consigo um notável avanço das nossas 
ciências sociais, permitiu ao movimento 
negro dar, no Rio de Janeiro, alguns 
passos à frente. São desse período o 
Teatro Experimental do Negro (1944-1968) 
e o I Congresso do Negro Brasileiro (1950) 
por ele patrocinado .. 

O papel do Teatro Experimental do Negro 
(TEN) foi, então, decisivo. Eis o 
depoimento do seu fundador, Abdias do 
Nascimento: 

"O TEN estimulou o aparecimento de 
peças com heróis negros, produziu 
algumas delas e publicou parte da 
dramaturgia e antologia intitulada Dramas 
para negros e prólogo para brancos. 

"O TEN empreendeu uma guerra inflexível 
contra qualquer forma, aberta ou velada, 
que sob o rótulo de folclore, paternalismo 
ou mesmo ciência antropológica e 
etnológica, visasse à redução dos valores 
negros ao nfvel primitivo, ingênuo ou 
mágico. O processo do teatro negro no 
Brasil está apenas no infcio de um 
caminho fértil dentro das criações 
artfsticas do pafs. ''2 
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Assrstencialismo e associatrvismo 
continuaram a ser, porém, até cerca de 
1970, as bitolas do movimento negro. A 
Liga Humanitária dos Homens de Cor, de 
Campinas (1915), e o Clube Renascença 
11951) do Rio de Janeiro, exemplos de um 
e de ou-tro, devem, no entanto, se 
considerar movimento negro? A pergunta 
está na origem do movimento negro 
pós-70 - e instala a crise, ou o dilema, que 
conduziu à delimitação de um campo de 
força: movimento negro é apenas o que 
seus militantes consideram movimento 
negro. 

Foi nos anos 70 que a luta organizada 
contra o racismo desembocou, enfim, num 
movimento negro de amplitude nacional e 
claramente destacado de outros 
movimentos sociais e políticos. Aquilo que 
os próprios militantes negros 
convencionaram chamar de movimento 
negro, chega hoje a mais de 400 
entidades, de diversos tipos, frouxamente 
articuladas entre si. Há quem prefira 
mesmo designá-las por movimentos 
negros, no plural. Há desde organizações 
políticas rígidas (como o Movimento Negro 
Unificado, MNU, a organização mais 
notória) até instituições semi-acadêmicas 
(como o Grupo André Rebouças, na 
Universidade Federal Fluminense), 
passando por centros autônomos de 
pesquisa histórica e cultural do negro 
(como o Centro de Cultura Negra do 
Maranhão, por exemplo). Essas entidades 
abarcam aproximadamente três mil 
ativistas, capazes, eventualmente, de 
mobilizar, nos momentos de tensão, 
confronto oú celebração, e 
separadamente, 25 mil simpatizantes; 
e ativistas simpatizantes de classe média 
baixa, na sua esmagadora maioria: 
indiscutivelmente desta camada ou em 



transu,;ão para ela. Considerando o fato 
evidentíssimo de que a maioria da 
população negra se localiza da classe 
média baixa para trás (e, além disso, no 
campo e nas reçiões mais pobres do país) , 
aquela composição se apresenta como 
anomalia e limitação evidente. Como 
explicar? 

É preciso lembrar, de começo, que os 
movimentos negros são fi lhos do boom 
educacional dos anos 70- proliferação de 
faculdades particulares estimuladas pelo 
Estado como solução para a "crise de 
vagas no ensino superior", considerado 
geralmente um ponto crítico das relações 
sociedade-governo desde 1960. 

Com efeito, os jovens que fundam, nos 
anos 70; entidades negras de luta contra o 
racismo, são, quase sempre, desta 
geração universitária; geração, primeiro, 
do Rio e São Paulo, onde a proliferação de 
faculdades privadas foi maior, mas 
também de outros estados, em que a fuga 
dos candidatos brancos para centros mais 
adiantados de ensino deixava espaço 
vago para negros. (É o caso típico do 
Maranhão e do Rio Grande do Sul, onde o 
grande número de "negros formados" 
causa espanto e gera atritos peculiares.) 

De qualquer jeito, é o crescimento 
€lconômico recente do país, com suas 
contradições e mazelas - a partir, 
digamos, de 1968 - . que gera uma massa 
nunca vista de universitários, e, logo, de 
profissionais liberais pretos. 
Proporcionalmente ao número de 
estudantes e formados brancos, ela 
continuará reduzida, mas será notável -
embora não tenhamos estatística - se 
comparada à insignificância de antes. 
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Ora, a expectativa nacional, contida 
na própria ideologia racial brasileira, 
era de que "mais negros formados, 
menos discriminados". Mesmo 
sem considerar o descompasso especffico 
entre o boom educacional e o mercado de 
trabalho, que frustraria a expectativa, em 
geral, da nova geração de formados, 
houve a frustração particular do graduado 
negro - o mercado estava, de fato, à ·sua 
espera, mas como mão-de-obra de iguar 
competência a preço módico. O véu do 
templo, como na Bíblia, se rasgou de par 

. em par: o crescimento capitalista, ao invés 
de corrigir, acentuou as desigualdades 
raciais. 

Paralelamente, a internacionalização da 
economia brasileira reforçava velha 
tendência colonial à importação de 
modelos culturais-simbólicos, de 
comportamento, ideológicos etc. A 
socialização dessa importação foi variada 
e complexa, naturalmente, gerando 
incompreensões e intolerâncias por parte 
de intelectuais do sistema, mas também do 
que se poderia chamar, forçando um 
pouco a mão, de esquerdt;~- e, neste 
caso, bem se vêem os limites das 
consciências conservadoras e liberal 
brasileira, que não concedem ao negro o 
direito de ser senão brasileiro. De qualquer 
jeito, milhares de negros em ascensão 
frustrada, guetizados no setor mais mal 
pago do mercado de trabalho, adotaram 
Eldrige Cleaver, Malcom X.,\ Steckley 
Carmichael, Angela Davis e James 
Baldwin como gurus. Adotariam logo 
Samora Machel, Agostinho Neto e Amflcar 
Cabral. Por outro lado, Shaft, James 
Brown, Bob Marley e outros criadores do 
black sou/ conquistaram, naqueles anos, a 
parte menos politizada da juventude negra 



das pnnc1pa1s capitais mas sobretudo 
Rio, São Paulo e Salvador 

No limite da cidade do Rio de Janeiro, o 
surgimento de um movimento consagrado 
por autodefinição à luta contra o racismo 
transitou por um movimento lúdico e um 
centro de estudos, o que, de Imediato, 
lança alguma luz sobre o seu caráter e 
desdobramento ulterior. 

O movimento lúdico foi Sou/ Music e seu 
correlato, o 8/ack Rio. Eis o que forarTfna 
definição de um seu integrante: "O black 
Rio é sou/. Foi o nome com que se balizou 
o sou/. No momento em que ele foi 
descoberto, começou a sua queda. Subiu 
mais um pouco e então começou a cair. O 
auge do seu vigor se deu por volta de 7 4, 
75, e ele contribuiu naquele sentido de 
aglutinação a que já me referi. Além disso, 
há muita gente hoje que tem outro tipo de 
pensamento, a garotada do subúrbio que 
não teria acesso a determinado tipo de 
informação e hoje ( 1 980) tem um tipo de 
discurso que pode espantar."3 

Influências externas não germinam, 
contudo, obviamente, se o terreno não 
está lavrado. 

Não existe no Brasil, é certo, uma 
burguesia negra (embora o seu embrião 
existisse nas principais cidades no século 
XIX: milhares de pretos forros donos de 
lojas e oficinas artesanais). A estratégia da 
Frente Negra (1931-37) consistia mesmo 
em criá-la, através do binómio 
trabalho-estudo. A Revolução de 30 
pareceuJ à certa altura, confirmar a 
expectativa integracionista dos crentes na 
democracia racial, já que milhares de 
pretos ingressaram, então, pela porta do 
clientelismo populista, no aparelho de 
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estado, e se alojaram no rád1o e no futebol 
que então se tornaram profiss1ona1s e de 
massa. Não por acaso, no período de 
vigência do pluripartidarismo ( 1945-64), a 
maioria dos negros, cariocas 
independentes da sua classe social, era 
petebista. 

O ciclo revolucionário e seu modelo 
económico chegaram ao fim 
aproximadamente em 1 960. A intervenção 
militar e a ditadura que a completou 
(1964-1978) instauraram outro modelo (a 
partir, deliberadamente, de 1968), 
responsável por vertiginoso crescimento 
econômico, fruto da internacionalização da 
economia, concentração na exportação, 
arrocho salarial, prioridade ao combate à 
inflação etc. Com o "milagre económico" 
(assim se alcunhou a face visível do novo 
modelo), pareceu enfim chegada a 
redenção do negro. A descoberta de que 
ele, ao contrário, foi a sua danação - a raiz 
do preconceito e da discriminação sendo 
justamente a essência competitiva da 
sociedade brasileira - , foi, sem dúvida, um 
golpe mortal na ilusão que embalou várias 
gerações de brasileiros. 

· A emergência de uma geração de 
graduados negros e o aumento, em 
gênero e grau, das desigualdades raciais, 
foram, assim, o terreno fértil em que 
germinaram os movimentos negros 
brasileiros - as influências 
norte-americana e africana, a sua 
semente. Ora, na etapa que estamos 
considerando (digamos entre 1970 e 80) , 
essa frustração social, que está na sua 
base, lhe imprimiu a• marca. Os 
movimentos negros trabalham 
politicamente o ressentimento, o tom do 
seu discurso é a mágoa pela pouca 
consideração do branco, há como que 



uma ânsia em arrancar do brasileiro 
comum a confissão de que é racista. O 
racismo é apreendido, nesta fase, com o 
fenômeno episódico, isolado. As 
lideranças negras encaram, então, a 
problemática negra como "problemática de 
minoria". No que se refere à percepção 
histórica, por exemplo, elas se embalam 
na crença ingênua de que "é impossível 
fazer a história dos negros porque Rui 
Barbosa destruiu os documentos". 

Uma sumária lista dos grandes dilemas da 
luta organizada contra o racismo, nesta 
etapa, começaria, com efeito, pela sua 
dificuldade em negar a democracia racial: 
ela corresponde a uma meia verdade. 
Iguais oportunidades para todos e 
ausência de conflitos , dois de seus pilares, 
são umà realidade para as minorias raciais 
(aquilo que o senso comum supõe que 
sejam minorias raciais) que habitam o país: 
alemães, eslavos, italianos, libaneses, 
orientais etc. 

As histórias recentes do Sul e Sudeste 
ofereceriam, aliás, exemplos cabais do 
quanto a civilização brasileira é aberta e 
receptiva ao diferente. Muitos filhos de 
imigrantes galgariam, nestes anos, altas 
posições sociais, chegando alguns aos 
mais altos postos de comando da Nação. 

A democracia racial existe, além disso, 
como aspiração geral -e, neste caso, 
como em tantos outros, é difícil separar 
constatação de vontade. O brasileiro 
comum se vê como criatura "sem 
problemas desse tipo" (esta seria mesmo 
uma das suas mais notáveis 
peculiaridades nacionais), e, muito embora 
esta auto-imagem não suprima o racismo e 
suas manifestações (nem mesmo sequer 
o conflito), funciona como modelo e 
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paradigma, tendência e objetivo a ser 
alcançado. 

A consciência racial do brasileiro parece, 
com efeito, transitar permanentemente 
entre duas pistas: a da realidade 
preconceituosa e discriminatória contra o 
negro (fato de todas as horas); e a do 
desejo de relações fraternas e naturais 
(aspiração patriarcal de todos). As 
denúncias públicas de racismo, mesmo 
comprovadas e notórias, esbarram, por 
isso, geralmente, num muro de pedra: 

·denunciar o fato equivale, no senso 
comum, a renegar a aspiração; e, assim, 
por curioso artifício, o anti-racista, entre 
nós, se transmuda freqüentemente em 
racista. Não se deve esquecer, igualmente, 
que num país visceralmente autoritário 
como o nosso, a simples expressão 
democracia racial (ainda que a desmintam 
os fatos de toda hora) evocará, no homem 
comum, qualquer coisa justa e possível, 
cuja excepcionalidade mesma lhe garante 
a força. 

É visível também que o mito da 
democracia racial não aparece isolado, 
mas constitui um dos fios da elástica 
malha em que repousa a consciência de 
ser brasileiro. Ele se prende aos 
resistentes mitos da cordialidade, da 
flistória incruenta, da natureza privilegiada, 
da unidade fundamental dol povo brasileiro, 
da morenidade e outros. Os movimentos 
negros se encontram, pois, diante de uma 
cadeia de idealizações, tentando romper 
um dos elos - e talvez o mais sólido. 

Aparece, enfim, como outro aspecto da 
dificuldade em sepultar o mito da 
democracia racial, a evidência de que o 
negro brasileiro, ao longo do tempo, obteve 
determinados ganhos. É fato que a maioria 



da população negra permanece como que 
confinada às regiões menos 
desenvolvidas do país; é fato, também, 
que naquelas tocadas pelo que 
convencionamos chamar de 
desenvolvimento, surgiram formas inéditas 
de discriminação racial, sem que se 
eludisse a principal e mais antiga, que 
consiste em pagar menos à mão-de-obra 
negra. É, no entanto, verdade também que, 
como um hímen complacente, -a sociedade 
brasileira diminuiu, nos-últimos 50 anos, 
sua resistência à ascensão das pessoas 
não-brancas - pelas artes, pelos esportes 
e, em grau menor, pela política. A cidade, 
mais elástica que o campo, permitiu ao 
negro a livre associação - brotando por 
toda parte aquilo que alguém, com 
prioridade, chamou de "grupos 
específicos". E, enfim, as contradições 
subjetivas do ser brasileiro (por assim 
dizer) permitiram ao negro, em alguns 
terrenos importantes, simbolizar e até 
representar a nação. 

Será, sem dúvida, esse contraditar o mito 
da democracia racial o principal óbice ao 
crescimento dos movimentos negros. 
Vem, em seguida, a incapacidade -mais 
prática, na verdade, que teórica - de 
articular os conceitos de raça e classe; e 
deduzir desta articulação uma estratégia 
mobilizadora da população negra proletária 
e subproletária. Raça, coe, etnia e cultura 
são usados indistintamente no discurso 
desses movimentos, o que parece 
enfraquecer sua função de pedais do 
conhecimento e da ação. Ao proletário 
preto, por exemplo, é indiscutivelmente 
mais fácil chegar à consciência de classe 
que à de raça ; e, ao inverso, para a classe 
média: o profissional liberal, o funcionário 
graduado, o pequeno comerciante em 
ascensão. 

Mulato é negro? Os números do mercado 
de trabalho indicam que quase é, como já 
foi referido. Diante da estereotipia e da 
discriminação, é, igualmente, insignificante, 
a distância que o separa do preto. Este, no 
entanto, é apenas uma dos termos da 
equação do mulato no quadro das relações 
raciais brasileiras, sobre a qual se 
debruçam, sem aparente sucesso, os 
movimentos negros. Numa sociedade 
multirracial como a nossa, em que a 
autodefinição é importante critério 
classificatório (respeitados certos limites, 
naturalmente), o mulato é efetivamente 
algo diferente do preto e do branco - ou, 
como já observou alguém, é uma coisa ou 
outra, conforme lhe interesse. Eis um 
enigma que ameaça devorar a luta 
organizada contra o racismo no país da 
democracia racial. 
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Há, enfim, o dilema "integração versus 
rejeição". Pode notar, mesmo um 
observador desinformado, que os 
movimentos negros se re1->artem em duas 
grandes estratégias: de um lado, os que 
visam à perfeita integração do negro à 
sociedade brasileira, tal como funciona 
neste momento; de outro, os que mvestem 
na subversão da atual sociedade brasileira 
como exclusivo caminho para a redenção 
do negro. 

1.1 - Henrique Dias versus Zumbi 

O dilema está posto, pelo menos, desde 
os primeiros desembarques de africanos. 
É, no entanto, em dois "heróis" do século 
XVII - Henrique Dias e Zumbi - que os 
intelectuais e militantes negros costumam 
simbolizar as opções antagónicas diante 
da sociedade racista brasileira. Henrique 
Dias - e no discurso militante este nome é 



xingamento-, emprestando seu corpo e 
sua alma aos senhores portugueses, no 
instante capital da "invasão" holandesa 
(1630-35), no da sua expulsão 
(1645-54), e, por fim, no massacre de 
Palmares (de 1640 em diante), entrou para 
a galeria de heróis da pátria mas também 
para o bestiário dos movimentos negros: 
eis o preto de alma branca, o que obteve 
sucesso no serviço dos brancos, o que se 
aplicou em dominar as regras do mundo 
branco para reinar, ele também, sobre os 
pretos. Eis o primeiro da legião dos 
Henriques. 

Se Henrique -governador dos pretos, 
crioulos e mulatos do Estado do Brasil - é 
o que aceita, Zumbi dos Palmares é o que 
recusa. Sua vida- mais a vida completa , 
tecida pelos negros de hoje, que a real -
foi uma enfiada de recusas: recusou a 
doação do padre a quem fora presenteado, 
recusou o litoral e o mundo dos brancos, 
recusou a paz e, enfim, a rendição. Estes 
emblemas funcionam bem até uma certa 
profundidade: os militantes negros se 
definem, com efeito, pelo esforço em se 
tornar Zumbi - rejeitar as regras e levar a 
luta organizada até o extremo limite. Na 
prática social, porém, os emblemas e as 
consignas enfrentam a turbulência de 
complexos e insuspeitados fenômenos. 

Para começar, a sociedade brasileira 
nunca se fechou inteiramente ao esforço 
do preto para viver e subir. A rigor, apenas 
os escravos de eito (cerca de 3/4 da 
escravaria) , f61egos vivos, não tinham 
chance de melhorar sua posição. A 
alforria, em geral dificnima, mas possível 
em grau variável, não era a única porta -
havia o servilismo e a sedução calculados, 
e, enfim, a larga avenida do sexo, sempre 
aberta numa sociedade em que a unidade 

familiar ocupava o mesmo espaço da 
unidade produtiva. Sem falar na espécie de 
mulatropismo, que é uma de nossas 
marcas registradas, esta pedra no sapato 
das análises do quadro racial brasileiro, 
mas que, vivenciado pelo negro, foi no 
passado colonial, tanto quanto hoje, sua 
mais cómoda saída. 

O escravo, lembrou alguém, é antes de 
tudo aquele que preferiu viver. Esta op(Jáo 
é já o início da sua adaptação - ele opta 
por se tornar provisoriamente coisa , ainda 

. assim viva, à espreita de recuperar a 
condição humana. A sociedade escravista, 
visceralmente mas não totalmente 
perversa, lhe dava algumas poucas 
chances; para aproveitá-las, ele tinha, 
primeiro, de se tornar mero feixe de 
instintos. 
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Em seguida, o escravo negro-africano 
devia se tornar ladino. O termo designa, 
em primeira instância, aquele que fala 
português, se declara cristão e parece 
adestrado em trabalhos, digamos, 
domésticos. No fundo, é o que decidiu ser 
obediente, fiel e humiide - os atributos que 
até hoje compõem o "bom crioulo". Se o 
negro avança por esta via, o branco retira 
os obstáculos - é um jogo, o jogo de 
paciência que mascarou, para os 
ingênuos, a violência congênita da 
escravidão brasileira. Pode-se supor que, 
em geral, o senhor branco preferisse 
relações não violentas, se dispondo a 
conceder ao preto um espaço para 
construir sua personalidade, no qual lhe 
fosse possrvel realimentar perpetuamente, 
como Sfsifo, a aspiração de melhorar e 
subir. No engenho, podia ser feitor, mestre, 
chefe!· de turma, qualquer coisa assim; na 
casa grande, pajem, mucama, recadeiro, 
acompanhante etc. Mesmo, no entanto, 



que permanecesse para sempre no 
escaninho em que o meteram, desprezível 
e anónimo, o escravo negro tinha chance 
de se ajustar, avançando ao compasso da 
personalidade do senhor branco. 

Foi esta a situação da maior parte dos 
negros durante a maior parte do tempo (e 
convém lembrar que nem neyro nem 
escravo são grupos sociais, ou classes). 
Objetivamente, a marca do escr~vo 
negro-brasileiro foi o formidável esforço 
para gravitar sem turbulência o senhor . 
branco: a legião dos Henriques. (Não se 
trata, esclareçamos, de justificar a 
"traição" do personagem histórico 
Henrique Dias. Henrique é tomado, aqui, 
como emblema convencional da 
adaptação-aceitação. Neste sentido, 
Henrique Dias foi um Henrique de 
sucesso, como Chica da Silva, Felipe Mina 
e vários outros.) 

Havia, no entanto, o quilombo, a mais 
avançada dentre as formas de rejeição às 
regras do jogo; e mais avançada porque 
só ela punha em risco o edifício colonial. O 
quilombo funcionaria como símbolo exalo 
da rebeldia negra, não fosse uma 
circunstância: quilombola é tanto Ganga 
Zumba quanto Zumbi, cada um apontando 
um caminho diferente. O primeiro figura em 
destaque no bestiário dos movimentos 
negros, pela paz que firmou com o 
governo de Pernambuco (5 de novembro 
de 1678), cindindo a resistência armada 
palmarina; o segundo, é hoje o mais 
notório herói étnico de um país carente 
deles, pela luta sem quartel que moveu ao 
poder colonialista. 

Por baixo do discurso militante, indicariam 
os referidos personagens-emblemas um 
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dilema profundo dos movimentos negros? 
Quase certamente. Em Ganga Zumba e 
Zumbi estão sublimadas as duas grandes 
estratégias que apontávamos acima: 
sentar à mesa para aprender as regras - e 
ganhar também ~ versus virar a mesa e 
inventar outro jogo. De modo geral, a 
primeira·é a opção das populações negras; 
a segunda, a da sua intelectualidade 
militante. 
(De modo geral, pois esta dia/ética 
adaptaf;ão-inadaptação, como chamou 
alguém, está também, e talvez sobretudo, 
na psique de cada negro de per si.) Para 
os movimentos negros, o grande óbice tem 
sido este: apontam o caminho de Zumbi a 
massas que preferem viver como Ganga 
Zumba, sendo eles mesmos, num certo 
sentido, liderados por intelectuais 
militantes que mostraram na sua vida 
pessoal capacidade em maneJar as regras 
do sistema capitalista para se ajustar e 
vencer. 

Ora, a luta contra o sistema, em nosso 
caso, tende a se confundir com a luta pelo 
socialismo. Era, pois, de se esperar uma 
boa aliança entre movimentos negros e 
agrupamentos de esquerda, mas isso não 
aconteceu, na prática nem na teoria. A 
esquerda, predominantemente marxista, é 
reducionista - tudo começa e termina para 
ela, na interação de classes -, e participa, 
em geral, das mesmas idealizações 
vulgares de consciência conservadora 
brasileira.4 Se é certo que nenhum 
movimento social, com extensões 
políticas, sobrevive sem alianças, eis aí 
mais um dilema da luta organizada contra 
o racismo: como ultrapassar este limite da 
consciência possível , brasileira, quanto à 
problemática racial? 
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Escrevemos ac1ma que, na cidade do Rio 
de Janeiro, o surgimento de um movimento 
consagrado, por autodefinição, à luta 
contra o racismo, começou com uma 
explosão lúdica (o Sou/ Music I Black Rio, 
1970/75) e transitou por um centro 
acadêmico de estudos terceiro-mundistas. 
Começaremos, nesta segunda parte, por 
desenvolver a trajetória de uma 
organização exemplar do atual movimento 
negro no Rio de Janeiro, o Instituto de 
Pesquisa das Culturas Negras (IPCN) - e 
exemplar precisamente por ter tido aquela 
origem e sofrido aquele desvio (desvio, 
aqui, é claro, sem conotação de valor). 
Muitos foram os filhos de Xangô, nenhum 
parecido com o outro, embora tivessem 
cada quàl um pedaço do seu axé. 

11.1 - O exemplo IPCN (Instituto cle 
Pesquisa das Culturas Negras) 

O Conjunto Universitário Cândido Mendes 
abriu, em 1972. o Centro de Estudos 
Afro-Asiáticos, com uma biblioteca 
razoável - para o padrão brasileiro - de 
assuntos africanos e do negro brasileiro, 
em geral. Dois anos depois, girava em 
torno do Centro e de sua biblioteca um 
grupo de quase 200 negros, das mais 
variadas profissões - do engenheiro à 
empregada doméstica-, estimulados pela 
"revolução de comportamento" (na 
verdade mais um abalo sísmico do que 
uma revolução) do Sou/ Music I B/ack Rio. 
Como é freqüente nesses casos, eram 
pessoas em busca de racionalizações e 
estruturações ideológicas para uma 
disfunção sócio-cultural incómoda. 

A dinâmica do grupo eram discussões de 
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textos JOrnalísticos ou de ensaios 
históricos, "( ... ) com uma função quase 
terapêutica em relação aos fatores 
psicológicos ligados à discriminação, 
possibilitando ao negro a expressão e 
posterior compreensão do que significa, a 
nível pessoal, essa discriminação de que 
era alvo constante". As mulheres se 
reuniam, primeiro, à parte, para se 
juntarem depois. 

No final de 1974, o grupo se organizou na 
SI NBA (Sociedade de Intercâmbio 
!3rasii-África), que desembocaria adiante 
Oulho de 1975), à sombra do Teatro 
Opinião - reduto de sambistas e 
intelectuais negros e brancos-, no IPCN. 
Seus objetivos declarados: 

- resgatar os valores afro-brasileiros; 

- possibilitar a organização e®s negros 
com o fito de combater a situação de 
cidadãos de segunda classe a que têm 
sido relegados ; 

- lutar contra a celonização cultural que os 
tem envolvido. 

A nascente organização não escaparia ao 
dilema ação cultural versus ação 
político-ideológica, correspondente àquele 
que enfrentam tradicionalmente as 
organizações de esquerda: populismo 
versus vanguardismo. Entre 1975 e 80, ela 
se bifurcou, gerando, cada um dos 
g-randes ramos, inúmeros rebentos , como 
se pode ver no gráfico 1. 

Na visão dos adeptos da ação 
político-ideológica, as organizações 
"culturalistas" não são movimento negro. 
As suas - e bem se vê aqui um campo de 
força delimitado - é que o são, por terem 



Gráfico n9 1 

'&'? 

~~(], 
~ <(-'li 

'?-~s-'tb~<o 
_o /,c5:J' 

-~0~ 
0-s

(v•~.?%.'\<o 
0~ /,6.> &~y 

LINHA CUL TURALISTA 

~ v--
LINHA POLÍTICO-IDEOLÓGICA 

caráter po/11ico ("porque a mobilização da 
grande maioria dos negros, sendo o seu 
objetivo fundamental , é, ao mesmo tempo, 
uma condição necessária para a 
transformação da nossa sociedade") e 
ideolóyico ("porque ao colocar o fato de 
ser negro como um valor questiona, na 
raiz, os valores dominantes da nossa 
sociedade") . Movimento negro são 
apenas, em suma, as ações e 
organizações que visam explicitamente a 
combater o racismo e sua cultura. Essa 
"cultura do racismo" - e esse é um dos 
seus conceitos-chave - consistiria mesmo 
na domesticação das expressões culturais 
e intelectuais da comunidade negra. 
Assim, para exemplificar, a escola de 
samba seria "cultura do racismo", pois 
"folcloriza" uma forma cultural "autêntica" 
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e reproduz, tanto na relação com a 
sociedade global quanto na sua estrutura 
interna, o padrão racista do universo 
brasileiro. 

Como se pode observar no gráfico 1, o 
IPCN acabou por gerar, ao longo das duas 
linhas divergentes, diversas outras 
instituições; sendo que as da "linha 
culturalista" não são consideradas, no 
discurso predominante, a rigor, como 
movimento negro, mas, como já se disse, 
algo assim como um hrbrido, em parte 
filhas da "cultura do racismo". Da linha 
politico-ideológica sairiam, para começar, 
em 1978, o Movimento Negro Unificado 
(MNU), de implantação nacional; o Grupo 
de Mulheres Negras Maria Felipa, 1979; e 
o Grupo Nzinga de Mulheres Negras, 



1983, entre outros. No Rio de Jane1ro, 
como em São Paulo, e, logo depois, em 
outras capitais, o movimento negro 
explícito, centrado na luta organizada 
contra o racismo, reagiria em cadeia. 

O manifesto de lançamento do MNU, em 
São Paulo, deixou claro seus objetivos, 
suas estratégias e até seu estilo: 

"Nós, Entidades Negras, reunidas no 
Centro de Cultura e Arte Negra no dia 18 
de junho, resolvemos criar um Movimento 
no sentido de defender a Comunidade 
Afro-Brasileira contra a secular exploração 
racial e desrespeito humano a que a 
Comunidade é submetida. 

"Não podemos mais calar. A discriminação 
racial é um fato marcante na sociedade 
brasileira, que barra o desenvolvimento da 
Comunidade Afro-Brasileira, destrói a alma 
do homem negro e sua capacidade de 
realização como ser humano. 

O Movimento Unificado contra a 
Discriminação Racial foi criado para que 
os direitos dos homens negros sejam 
respeitados. Como primeira atividade, este 
Movimento realizará um Ato Público contra 
o Racismo, no dia 7 de julho, às 18:30 
horas, no Viaduto do Chá. Seu objetivo 
será protestar contra os últimos 
acontecimentos discriminatórios contra 
negros, amplamente divulgados pela 
Imprensa. 

"No dia 28 de abril, numa delegacia de 
Guaianazes, mais um negro foi morto por 
causa das torturas policiais. Este negro 
era Robson Silveira da Luz, trabalhador, 
casado e pai de filhos . No Clube de 
Regatas Tietê, quatro garotos foram 
barrados do time infantil de voleibol pelo 
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fato de serem negros. O diretor do Clube 
deu entrevistas nas quais afirma as suas 
atitudes racistas, tal a confiança de que 
não será punido por seu ato. 

"Nós também sabemos que os processos 
desses casos não darão em nada. Como 
todos os outros casos de discriminação 
racial, serão apenas mais dois processos 
abafados e arquivados pelas autoridades 
deste país, embora um dos casos tenha a. 
agravante da tortura e conseqüente morte 
de um cidadão. 

"Mas o Ato Público Contra o Racismo 
marcará fundo nosso repúdio, e 
convidamos a todos os setores 
democráticos que lutam contra o 
desrespeito e as injustiças aos direitos 
humanos a engrossarem fileiras coni a 
Comunidade Afro-Brasileira nesse ato 
contra o racismo. 

"Fazemos um convite especial a todas as 
entidades negras do país a ampliarem 
nosso mov.imento. As entidades negras 
devem desempenhar o seu papel histórico 
em defesa da Comunidade Afro-Brasileira; 
e, lembramos, quem silencia consente. 

"Não podemos mais aceitar as condições 
em que vive o homem negro, sendo 
discriminado da vida social do país, 
vivendo no desemprego, subemprego e 
nas favelas. Não podemos mais consentir 
que o negro sofra as perseguições 
constantes da polícia, sem dar uma 
resposta. 



TODOS AO ATO PÚBLICO 
CONTRA O RACISMO 
CONTRA A DISCRIMINAÇÃO RACIAL 
CONTRA A OPRESSÃO POLICIAL 
PELO FORTALECIMENTO E 
UNIÃO DAS ENTIDADES 
AFRO-BRASILEIRAS."S 

O IPCN e seus partidários da "linha 
político-ideológica" não puderam escapar 
ao campo gravitacional da esquerda, 
mesmo porque serviu de refúgio a 
intelectuais e artistas temerosos da 
repressão. Como no caso de outros 
movimentos sociais, o movimento negro foi 
também válvula de escape para uma 
situação de compressão política e 
ideológica. Isso lhe imprimiu as tradicionais 
marcas do esquerdismo - era como se se 
tratasse, na verdade, de uma caixa a mais 
de ressonância para os dilemas 
convencionais da esquerda brasileira. 

Não obstante, a história do IPCN foi de 
permanente conflito com a esquerda 
orgânica e os marxistas em geral. O que 
ocorreu comumente com os movimentos 
sociais não classistas - serem 
incompreendidos pela esquerda orgânica e 
pelos marxistas ortodoxos - se repetiu 
aqui, salvo as exceções de sempre. (Uma 
destas foi o prolongado debate com Leonel 
Brizola, recém-chegado do exnio, 1980, e 
que durou perto de cinco horas - episódio 
freqüentemente citado como "histórico" 
pelos milttantes do IPCN. O futuro 
governador fora "preparado" previamente 
para a discussão por líderes negros, um 
dos quais seu companheiro de exnio, mas 
ainda assim o enfrentamento foi duro. No 
final, Leonel Brizola- que sustentou, uma 
j.Jarte do tempo, a opinião convencional de 
LjUe a pobreza equaliza as "raças" - teria 
se convencido da necessidade de lutar 

contra o rac1smo, o que teria lido como 
conseqüência a inclusão de 4uestão neyra 
como quarta prioridade do programa do 
PDT etc. Mas, como se disse, foi este 
caso excepcional.)6 

Como se vê, o IPCN é exemplo 
bem-sucedido de movimento neyro 
explícito- bem-sucedido porque, num 
quadro de alta rotatividade institucional, 
consS3guiu sobreviver dez anos, e explícito 
porque se consagra abertamente à luta 
contra o racismo e sua cultura, aí incluíaos 
os "grupos específicos" (essas 
aglutinações de negros pobres com 
caráter exclusivamente "cultural", como 
são, por exemplo, um terreiro de 
Candomblé e um bloco carnavalesco). As 
vicissitudes da história do IPCN, não por 
acaso, são as típicas dos movimentos 
sociais de feição política: a fragmentação, 
a mobilização restrita, os equívocos 
estratégicos, a cooptação partidária etc., 
que aqui deixamos apenas indicadas .. 

11.2 - O exemplo Bloco Carnavalesco 
Cacique de Ramos 

' Do ponto de vista de um militante do IPCN, 
detentor exclusivo da definição de 
movimento negro, um bloco carnavalesco, 
assim como um terreiro de Candomblé, 
não é movimento negro. Nem me~mo o 
Quilombo (Grêmio Recreativo de Arte 
Negra), fundado em 1975 por sambistas 
politizados - e cuja proposta explícita é 
"desenvolver um Centro de Pesqoisa de 
Arte Negra" -, é considerado movimento 
negro; no máximo, é tido como instituição 
híbrida. 
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Ora, um bloco tfpico como o Cacique de 
Ramos, destituído de discurso 



polftico-ideológico explfcito (sic) , é tomado 
mesmo, freqüentemente, como emblema 
de deformação provocada pela cultura do 
racismo - essa promiscuidade de traços 
culturais, de origem negra ou não, que teria 
a função de reproduzir, ao infinito, a 
hegemonia racial do branco. 

No entanto, mesmo naquela ótica 
excludente, admite-se que um bloco 
carnavalesco (ou um terreiro) desempenha 
um papel de resistência cultural e que, no 
seu interior, jazem energias adormecidas, 
conversfveis, de alguma maneira, em 
energia polftico-ideológica. Ou seja: um 
bloco é cultura do racismo, mas pode se 
tornar um bastião eficaz na luta contra o 
racismo. 

Não é deste ponto de vista, obviamente, 
que descreveremos, em seguida, a 
trajetória e alguns dilemas do Bloco 
Carnavalesco Cacique de Ramos. 
Supomos que a energia peculiar a um 
"grupo específico" só se converte em 
outro tipo de energia segundo leis que 
ainda desconhecemos inteiramente, mas 
que não são, em todo caso, da 
instrumentalização polftica (especulação a 
esse respeito só pode ser feita, é claro, em 
outro local e oportunidade). 

O Cacique de Ramos, que desfila no 
carnaval carioca com cerca de dez mil 
pessoas, foi fundado na década de 60 por 
três filhos de um sambista com uma · 
mãe-de-santo, os irmãos com nomes ·de 
fndio Ubirajara, Ubirani e Ubiraci. 
Enquadra-se na classificação bloco de 
embalo (diferente da escola de samba e do 
bloco de enredo por não ter enredo nem 
alas diferenciadas), mas funciona durante 
todo o ano através de atividades que 
mantém na sede daquele subúrbio da 

l:.eopoldina. Sua fama o converteu numa 
das principais atrações do carnaval 
cariOca. 

Das atividades permanentes, a principal do 
Cacique de Ramos é o pagode. Algo já se 
escreveu sobre esta forma cultural - mais 
que um gênero musical - que atravessou 
os anos como alternativa à radiofonização 
e mercantilização do samba, mas eis uma 
definição sumária: 

"Na quadra, ao ar livre, com mesas de bar 
. espalhadas em torno da \mesa central 
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que concentra a música, o pagode se da 
como motivo para reunião, para mostrar o 
samba recérrrcriado ou para rememorar 
os antigos, de maior sucesso. A comida é 
elementQ importantE! e ordenador: serve-se 
mais comumente urna sopa, às vezes 
feijão ou urna rnacarronada. "7 

Assinalamos, na parte I deste texto, que a 
instituição exemplar de movimento negro 
explfcito, o IPCN, nascera da disfunção 
resultante do Sou/ Music I Black Rio -
obviamente, num quadro histórico 
determinado. O Cacique de Ramos, 
tomado como exempJo, aqui, de "grupo 
especrfico", nasceu do pagode, uma forma 
cultural "permanente" da população negra 
suburbana carioca, no mesmo quadro 
histórico; e é, portanto, também, 
conseqüência da aceleração do 
crescimento econômico combinado à 
internacionalização da cultura brasileira. O 
IPCN e o Cacique de Ramos parecem ter 
sido, assim, respostas diferentes ao 
mesmo estfmulo: negros de classe média 
em busca de racionalizações 
polftico-ideológicas, que trabalham um 
backgrouncl de esquerda, no primeiro 
caso; e negros proletários, à procura de 
uma alternativa para a galopante 



mercantilização do samba, que elaboram 
um repertório lúdico-religioso, no segundo. 

Um cotejo entre o IPCN e o Cacique de 
Ramos mostraria também que, enquanto o 
primeiro quase nada cresceu, em dez 
anos de vida (seu quadro social 
estacionou em cerca de um mil), a história 
do segundo é a de uma espetacular 
expansão (seus dez mil desfilantes 
carnavalescos, dos últimos anos, não 
passam de uma estimativa por baixo e 
demasiado incerta numâ-instituição de tipo 
aberto). À dificuldade em estabelecer • 
alianças estratégicas ou táticas, que 
caracterizam o IPCN, se podia, 
igualmente, contrapor a facilidade com que 
o Cacique de Ramos, ao longo dos seus 
20 anos de existência, construiu uma rede 
eficaz de lealdades políticas e 
institucionais. 

O Cacique de Ramos, como em geral os 
"grupos espedficos", apresenta dupla 
personalidade: move-se, simultaneamente, 
em dois planos - o interno, de reforço da 
iaentidade (os pagodes); e outro externo, 
de disputa de espaço (os desfile~ de 
carnaval}. No primeiro, conserva energia; 
no segundo, consome tradição e 
modernidade, movimento pendular 
característico daqueles grupos. 

O primeiro movimento (reforçar a 
identidade) equivale àquele que realizam 
as instituições político-ideológicas, como o 
IPCN, através de longas discussões 
internas sobre o racismo brasileiro e suas 
manifestações. Em determinado dia da 
semana {no começo, segunda e quartas; 
atualmente, só às quartas), o grupo 
procede ao ritual de afirmação das suas 
raízes: é a roda de pagode, círculos 
concêntricos- o dos "visitantes", o dos 

18 

"espectadores ", o dos "entendidos" , o dos 
"pagodeiros", e assim por diante - em 
volta da mesa em que sentam ca11.tores, 
im!Jrovisadores de versos, partldeu~s e 
tocadores de violão (de sete e se1s 
cordas), cavaquinho, banjo, repique, 
pandeiro e tantã. Para aproximar-se não 
há qualquer exigência, embora haja urT' 
ritual, mas, para sentar-se à mesa, é 
preciso "ter raiz". O que vem a ser "raiz", 
para os próprios sambistas que a têm, é 
uma oomplicidade que a si mesmo se 
define, um segredo.8 

Nos primeiros anos (década de 60), os 
fundadores do Cacique de Ramos 
tentaram fazer dele um clube social, com 
desfile de modas, concursos de beleza, 
aquisição de sede e venda de títulos, 
tomando por modelo os inúmeros clubes 
da zona da Leopoldina. No início dos anos 
70 haviam desistido, compreendendo que 
a expectativa do seu público era por uma 
organização menos rígida, flutuante. Q 
passo decisivo nesta direção foi dado, 
então, no ano de 1972, quando, 
manipulando contatos políticos, obtiveram, 
por empréstimo, um terreno público, no 
qual uma árvore foi prontamente 
sacralizada pela mãe-de-santo e pelos 
fundadores, para nele fundar a quadra do 
Cacique de Ramos. Nos dez anos 
seguintes, deu-se a explosão que 
converteu o modesto bloco de índio no 
principal "grupo específico" negro do Rio 
de Janeiro, capaz mesmo de gerar blocos 
de fndio, por imitação, em cidades como 
Salvador e Recife. 

Para começar, a luta por uma sede - por 
empréstimo ao poder público e, em 
seguida, pela posse definitiva - foi sua 
firme estratégia desde a fundação, em 
1962. Houve interferência de intelectuais 



"de iora", nessa luta, contribuindo para 
explicitar autodefinições, delimitar campos 
de força, e identificar vnlores e emblemas, 
mas, no fundamental, ações estratégicas 
naquela dire<,:ão foram claramente 
estabelecidas e explicitadas pelos lideres 
do grupo. Na sua visão, tratava-se de 
conquistar um espaço fís ico, assimétrico 
do espaço cultural que o Cacique de 
Ramos vinha paulatinamente assumindo; a 
reivmdicação pela quadra aparecendo, nos 
seus depoimentos, como direito ao 
território. 

Há, em segu1da, o aspecto simbólico. 

O Cacique de Ramos é uma 
dessacralização do culto de caboclo -
presente no Candomblé e na Umbanda. 
Seus brincantes se vestem de apache, é 
verdade, e, ao longo dos desfiles, sobem 
em árvores para ulular, enquanto as alas 
de "guerreiros" acometem as alas de 
mulheres, para recuar em seguida (como 
se supõe que façam os apaches), mas o 
fato é que seus fundadores (como Já 
disse) têm nomes tupi-guaranis e são 
filhos de uma mãe-de-santo (ex-ialorixá) 
que consagrou a quadra a Oxossi, 
caçador, e não desfilam sem primeiro 
sacrificar aos caboclos - como donos da 
terra. 

Mesmo a cópia do suposto índio apache 
norte-americano, no entanto, é percebida 
pelos líderes do grupo, expressamente, 
como identi fi cação com o "perdedor". O 
negro se veste de índio para subverter, 
dramaticamente, por três dias ao ano, a 
hierarqu1a colonial. Nessa mesma direção, 
concluiu um pesquisador: 

"Quem eram e quem são esses índios 
urbanos? 

"Nas fantasias e nas aiegorias, o 
cruzamento entre a imagem do índio 
americano e a do maravilhoso selvagem, 
coberto de penas, desenhos e cores, 
veiculados pela indústria cultural. No 
discurso de seus dirigentes, a defesa dos 
povos indígenas do Brasil - explorados, 
oprimidos, expulsos de sua terra e lutando 
por sua sobrevivência física e cultural, 
reivindicando como eles (os negros) sea 
território. Na tradição de muitos de seus 
membros e fundadores, o caboclo -
personagem altivo, orgulhoso, indomável, 

, senhor dos matos - é a incorporação da 
figura do índio ao universo das religiões 
afro-brasileiras. É tudo isso que o Cacique 
de Ramos representa, e é a partir daí que 
se pode pensar sua enorme força de 
expansão. ''9 
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Conclusão 

O movimento negro recente no Rio de 
Janeiro enfrenta os mesmos dilemas que 
dilaceram - no sentido fre~diano - os 
movimentos sociais de toda parte. De um 
lado estão aqueles que buscam opções no 
espectro político-ideológico conhecido, 
ainda que com alguma dose de descrença 
na possibilidade de localizá-las aí. De 
outro, estão aqueles que sequer se 
colocam a questão dessas opções, ainda 
que submetidos aos processos de luta 
pelo poder politico e de hegemonias 
culturais. Para os primeiros (os 
polftico-ideológicos), esses últimos (os 
"cultur31istas") apenas perpetuam, nas 
suas ações estratégicas e no seu 
cotidiano, a "cultura do racismo", e não 
são, portanto, movimento negro. 

Seria simples se não fosse complexo. As 
organizações "culturalistas" (de que o 



Cacique de Ramos foi o nosso caso 
exemplar) concentram uma energia 
simbólica, um poder de mobilização e uma 
capacidade de forJar alianças que as do 
outro tipo invejam e, de um modo geral, 
não compreendem, sobretudo quando 
lançam mão de instrumentos rombudos 
corno são, por exemplo, as categorias 
convencionais de alienação, populismo 
etc. Mesmo uma aproximação limitada, 
como a que se tentou neste estudo, 
mostra, no entanto, que os rituais (como o 
do reforço da identidade étnico-grupal, pÔr 
exemplo) e as estratégias consensuais 
(como a luta pelo espaço frsico) e até a 
origem lhistórica do estrmulo (as mazelas 
do capitalismo dependente), tudo isto é, 
para os dois tipos, basicamente idêntico. E 
que se poderia, portanto, apresentar 
instituições como o IPCN e o Cacique de 
Ramos como casos exemplares de 
movimento negro no Rio de Janeiro. 
Opostos, mas JUStapostos. 

Dezembro, 1985. 
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Introdução 

Um fato marcante na última década foi o 
surgimento ou, em alguns casos , o 
recrudescimento de movimentos de 
minorias étnicas no mundo inteiro. Sem 
levar em consideração antigas 
demarcações como Ocidente/Oriente ou 
Capitalismo/Socialismo, tal fenômeno 
abrangeu pontos tão diversos como os 
bascos na Espanha, curdos e xiitas no Irã, 
chines.es e malaios na China, judeus e 
outras minorias na URSS, negros nos 
EUA etc. A recorrência e intensidade 
desses movimentos indica que não deve 
ser menosprezada sua importância, 
devendo a questão da etnicidade ser 
encarada como novo fenômeno de vital 
relevância para a compreensão do mundo 
contemporâneo, como colocam Glazer e 
Moyniham na Introdução a Ethnicity: 
Theory and Experience: "( .. .) We feel that 
to see only what is familiar in the ethnicity 
ot ou r time is to miss the emeryence of a 
new social cateyory as si&nificant for the 
understanding of the present-day world as 
that of social class itselt. For the welter o! 
contemporary torms of yroup expression 
and yroup conflict there is both somethiny 
new and something common: there has 
been a pronounced and sudden increase in 
tendencies by people in many countries 

. and in many circumstances to insist on the 
significance of their group distinctiveness 
and identity and on new rights that derive 
from this group character". 
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A década de 70, no Brasil, presenciou o 
debate da situação do negro em nossa 
sociedade de maneira tão intensa como 
jamais ocorrera anteriormente. Inúmeros 
grupos de intelectuais negros se reuniram 
e começaram a discutir sua identidade 
étnica, estudar seu passado e reivindicar 
seus direitos no presente. Houve a 
preocupação de autodefinição do grupo 
como afro-brasileiro, categoria que não 
estava tão impregnada pelo estigma do 
r,Jreconceito como crioulo, preto e negro; foi 
difundido, também, um questionamento da 
"estética da brancura", que elegia os 
traços ffsicos ltipicamente arianos como os 
mais belos, passando-se a tirar partido de 
características especificamente negras, 
como o cabelo encarapinhado, 
anteriormente reJeitado e disfarçado pelo 
alisamento. 

A reação teórica à intensificação do 
movimento negro dá-se principalmente em 
duas frentes : a primeira seria aquela que 
defende a tese de que o Brasil é uma 
democracia racial, obtida graças à 
miscigenação de três raças: o branco 



po~tuguês, o negro africano e o índio 
nativo. Segundo essa corrente, o nosso 
país seria o paraíso do mulato, não 
havendo atualmente grandes problemas de 
preconceito racial, sendo, portanto, o 
movimento negro artificial, não 
correspondendo à realidade nacional. 
Consideram-no, ainda, uma tendência 
importada dos EUA que poderá ser 
preJudicial ao Brasil, por pregar uma 
marcada diferenciação racial que 
possivelmente conduzirá·a conflitos até 
então não ocorridos em nosso país. A • 
segunda linha de pensamento admite a 
existência de certa medida de preconceito 
ao negro, mas atribui seus motivos a um 
passado onde o negro foi escravo e a um 
presente onde ele está geralmente 
localizado na camada mais baixa da 
população. Considera que o verdadeiro 
problema, no Brasil atual, seria aquele 
referente às classes sociais, dando pouca 
ênfase a uma questão especificamente 
racial. Supõe essa linha de pensamento 
que o negro cessará de ser discriminado 
quando for resolvida a situação de 
disparidade das classes sociais, não 
vendo necessidade, portanto, de atribuir 
maior importância a um movimento negro 
que enfatize a questão étnica. 

Nenhuma faceta do movimento negro 
brasileiro se presta mais à acusação de 
importação de valores do que aquele cujos 
participantes se reúnem em torno da 
música sou/. Constituindo, talvez, o único 
evento especificamente negro que mobilize 
grande número de pessoas, esses bailes 
realizam-se semanalmente nos subúrbios 
e bairros mais pobres de São Paulo e Rio, 
congregando milhares de jovens para 
dançar a música sou/. Na cidade do Rio de 
Janeiro, por seu vulto, esse fenômeno fo1 
balizado pela imprensa com o nome de 

Blacl< Rio . O uso dessa denominação, ou 
sua forma simplificada Black, teve seu 
Significado estendido aos freqüentadores 
desses bailes, que senam, de pronto, 
identificados por um estereótipo físico, 
estabelecido pela imprensa e senso 
comum: o uso do cabelo muito comprido, 
com corte redondo ou em tranças, roupas 
de cores berrantes e, no caso dos 
rapazes, o uso do sapato tipo "plataforma". 

A opo~ição ao movimento sou/ parte, 
principalmente, da argumentação de que 

não possuiria ele nenhum vínculo com a 
realidade do negro brasileiro, tendo sido 
importado dos E\)A, sendo, portanto, 
alienado e alienígena. Essa argumentação 
reúne, embora em tom e propósitos 
totalmente distintos, figuras tão díspares 
como Gilberto Freyre e Abdias do 
Nascimento. O antropólogo pernambucano 
afirmou, em entrevista à revista Manchete, 
de 22 de junho de 1977, ser o "Biack Rio 
influenciado por negros americanos que 
tentam fazer com que a música negra, 
principalmente o samba, se torne música 
de protesto, vindo a alienar boa parcela de 
nossa juventude". 

Abdias do Nascimento, em seu livro O 
yenocldio do neyro brasileiro, aponta para 
uma alienação do sou/, tentando, no 
entanto, identificar suas causas e 
relativizando seus efeitos a um prazo 
maior, ao detectar nele um "promissor 
espírito rebelde": "Com efeito, a geração 
atual dos jovens descendentes de 
africanos está demonstrando um 
promissor espírito rebelde. Apesar das 
difíceis condições vigentes no Brasil, 
impostas pela ditadura militar desde 1964, 
com a supressão das liberdades públicas 
e das garantias dos direitos Individuais e 

.. humanos, há tentativas que denunciam a 
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ln<.Juietude dos JOvens na procura de um 
caminho válido. E isto se torna mais difícil 
por causa do ambiente, vazio de 
esperança e cheio de confusão, verificável 
no país. Es~s realidades fazem 
compreensível qt.:e nas grandes cidades 
como o Hio de Janeiro e São Paulo a 
JU ventude negra canalize suas ansiedades 
para movimentos como estes, intitulados 
de 'Biack Mad' ou de 'soul' (Folha de S. 
Paulo, 15 de abril de 1977), os quais 
parecem utilizar a música, a dança, o 
vestuário, o corte de cabelo e outros 
símbolos como demonstrativos de 
inconformismo e confrontação. E também 
para evadir do sentimento de frustração, 
mesmo ao custo de recorrer a modelos 
alienados, cuJa ordem ostensiva são os 
negros dos Estados Unidos. Quem pode 
adivinhar se essa iniciativa, aparentemente 
equivocada, não se transformará num 
movimento de tomada de consciência e de 
uma afirmação original?" (G rifos nossos.) 

Nossa decisão de efetuar um trabalho 
sobre o movimento sou/ no Rio de Janeiro 
(Biack Rio) se prende ao fato de que, 
embora seja movimento antigo e 
congregador de muitas pessoas, 
mobilizando apaixonadas opiniões a seu 
respei to, até à presente data raríssimos 
são os estudos mais sérios realizados 
soi.Jre o assunto. 
O 1n~u ito deste paper será então o de 
verifi~il r como se autodefinem os seus 
jJart;rqoantes, t.jual sua ideologia, tentar 
est'll.H:J iecer em que medida ocorre o 
"prorn; s::.or espírito rebelde" de seus 
elementos, que parece, por um lado, 
ameaçar Gilberto Freyre e, por outro, 
animar Abdias do Nasc;mento. Como a 
vincipal e unânime oposição ao 
movimento sou/ reside no fato de 
considerá-lo exótico e alienado, JUlgamos 

ser de bom alvitre contrapor o material 
obtido a seu respeito com outro referente a 
sambistas negros. Aadoção de tal 
procedimento deve-se ao fato de o samba 
ser considerado, a nível do senso comum, 
exemplo máximo de negritude e 
brasilidade. Nesta medida, a comparação 
dos dados pode ser útil para tentarmos 
detectar se haveria ou não uma ideologia 
comum que perpassaria os adeptos do • 
sou/ e do samba, bem como buscar comQ 
são construídas as fronteiras de 
nacionalidade e alienação, em um caso e 
no outro. 

Para a obtenção dos dados sobre o sou/, 
recorremos a !entrevisti'ls com um 
disc-jockey e organizador de bailes sou/ e 
com dois freqüentadores desses eventos, 
que nos foram apresentados por um 
membro do IPCN. Quanto aos dados 
sobre o samba, foram eles colhidos 
através de entrevista com uma 
compositora de "partido alto" - a quem 
conhecemos recentemente em trabalho 
que efetuamos em órgão cultural no qual 
ela alua - e consulta ao trabalho de 
ingresso neste Programa de 
Pós-G raduação, realizado por Caetana 
Damasceno, que enfoca um grupo de 
sambistas reunidos em torno do sambista 
Bala. Com o fito de proteção a nossos 
informantes, utilizaremos o tradicional 
~rincípio de adoção de nomes fictícios, 
sendo apenas preservados dados 
indispensáveis à compreensão do estudo. 
Desejamos deixar aqui consignados 
nossos agradecimentos pelo auxnio 
prestado na execução deste trabalho por 
essas pessoas. 
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Descrição sucinta dos informantes 

Vltor: 29 anos, instrução superior, 
organizador de bailes sou/ e disc-jockey. 
Em 1970, juntamente com um grupo de 
amigos, organizou os primeiros bailes de 
sou/ efetuados no Brasil , os quais, 
posteriormente, passaram a ser realizados 
em diversos clubes dos subúrbios do Rio 
de Janeiro. 

Jorge: 22 anos, instrução média, trabalha 
como contador de pequena firma 
comercial; freqüenta bailes de sou/ 
regularmente há oito anos. 

Djalma: 17 anos, instrução primária, 
trabalha como office-boy de escritório de 
advocacia no Centro da cidade,,freqüenta 
semanalmente os bailes do Black Rio 
desde os 13 anos de idade. 

Lurdes: 38 anos, formada em História, 
compOsitora de "partido alto", trabalha em 
órgão de cultura desta cidade, é ligada, há 
20 anos, a uma escola de samba. 

Universo do '"soul" 

O que é música .. soul" 
. 
Segundo nosso informante Vítor, o sou/ 
não seria basicamente um ritmo ou gênero 
determinado de música, mas sim uma 
forma singular de interpretar canções. 
Seria impossível estabelecer parâmetros 
rígidos para definir racionalmente um 
"estilo sou/", pois, ainda segundo ele, este 
seria mais reconhecível através do 
sentimento. Ele afirmou ser o sou/ uma 
questão de alma negra e modo de 
expressá-la; disse, como exemplo, que 
quando Ray Charles canta "Yesterday", 

dos Beatles , essa canção se transforma, 
prontamente, em melodia sou/. 

Essa definição, dada fJOr Vítor, guarda 
enorme semelhança dal.luela colhida por 
Michael Haralambos em seu artigo "Sou/ 
music and Blues: their meaniny and 
re/evance in northern United States black 
::}hettos" (in Afro-American Anthropoloyy): 
"Disc jockeys state that the only way to 
define sou/ music is by ex amp/e, by an 
appreciation that comes from listeniny to 
the music and gaininy an understanding 
and subjective feeling for the overa/1 sound, 
so that one can point to a record and say 
'that is sou/ music ', and one's classification 
wi/1 be in accord with that of the others who 
have shared one's exposure to the music. 
(. . .) Particular songs in themse/ves cannot 
be irrevocably classified as sou/ music, or 
non-sou/ music. The Beatles ' music, 
performed by themselves, is not classified 
as soul-music. However, versions of their 
songs performed by particular singers
e.g., 'Eieanor Rigby' by Ray Charles, 
'Ticket to ride' by Willie Walker - are 
c/assified as sou/ music." 

· Surpreso com a similitude dos dois 
depoimentos - até os exemplos dados são 
praticamente os mesmos-, interrogamos 
Vítor se ele já teria lido o artigo de 
Haralambos, o que ele negou. 
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Outra denominação mais recente dada à 
música sou/ é o termo funk. De acordo 
com o nosso informante, funk quer dizer 
suor: "Porque em festa de negro tem isso 
mesmo: o suor de quem dança JOgando 
tudo pra fora, se identificando totalmente 
com a música e ritmo, até que o próprio 
corpo se transforme em mstrumento." 
Gostaríamos de deixm aqu1 consignado 
que o termo sou/ não é aplicado somente 



para denominar um tipo espedfico de 
música. É ele utilizado, em alguns casos, 
para designar vários aspectos de um 
ethos negro americano, como indicado por 
Charles Keil em seu livro Urban 8/ues. 

Acreditamos que, por ora, basta retermos 
a noção de que uma definição rfgida do 
estilo sou/ não é possrvel, pois tal 
determinação é efetuada através de 
parâmetros subjetivos. Não haveria 
propriamente canções, mas sim 
intérpretes sou/ que traduziriam o 
"sentimento de uma alma negra". 

Adesão ao "soul" 

Um ponto comum no depoimento de três 
informantes é que eles começaram a se 
interessar por música sou/ através de um 
fato específico que pode ser bem 
precisado. No caso de Vítor, a adesão ao 
sou/ se deu depois que ele leu uma 
entrevista de um cantor negro americano; 
DJalma e Jorge tiveram seu interesse 
despertado por esse gênero musical após 
irem, pela primeira vez, a um baile sou/. 

VÍTOR - "Passei a me 'ligar' em sou/ 
quando, em 1970, li uma entrevista_ de 
Steve Wonder em que ele afirmava 
estarmos todos afastados da Pátria-Mãe 
(África), e que um bom caminho para 
aproximação era a comunhão pela música 
sou/." 

JORGE -"A primeira vez que fui a um 
baile sou/, levado por am1gos, me senti 
muito mais à vontade do que em outro tipo 
de festa: tinha vergonha de cançar samba 
em festas na escola, pois achava ditrcil os 
passos e dançava mal. fvlúsica sou/ é só 
liberar os sentimentos e deixar o corpo ir 

junto. Pode-se dançar de qualquer 
maneira ... " 

DJALMA - "Desde a primeira vez que fui 
ao 8/ack Rio, senti que era uma coisa 

'quente', 'ligada' ... Transa pra gente black 
JOVem, sem coroas nem turista pra 
perturbar." 

Do discurso dos informantes podemos 
inferir que a adesão e freqüência ao 
movimento sou/ implicaria maior 
aproximação com origens africanas (Vftor); 
'o modo de dançar música sou/ seria 
informal (Jorge), e seus bailes próprios a 
pessoas negras e jovens (Djalma), em 
oposição construída em relação ao samba 
que seria mais formal e cujas festas 
seriam freqüentadas por turistas e 
pessoas mais idosas. 

Em um baile 8/ack Rio, segundo Vítor, 
além da música sou/, tocada em alto 
volume, há atrações como projeção de 
slides e filmes relativos a cantores e povo 
negro em geral. Esporadicamente, em 
intervalo entre as músicas, se apresenta 
um conjunto de danças folclóricas afro. 
Como em todas as festas realizadas para 
jmrens de modo geral, são efetuados 
concursos de dança e sorteios de 
pequenos brindes. 

Julgamos relevante ressaltar que, em 
vários momentos das entrevistas, 
percebemos que os informantes tentavam 
formar uma visão intencionalmente ideal 
dos bailes e movimento sou!. Esse fato é 
talvez explicável, em parte, pela forte 
oposição que o 8/ack Rio sofreu por parte 
dos meios de comunicação e - apesar de 
nossas explicações em contrário - pela 
expec tativa de que a divulgação deste 
trabalho viesse fornecer uma imagem mais 
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positiva do movimento. Desse modo, 
acreditamos que deve haver uma 
relativização de seus depoimentos que, 
com certeza, devem ser mais "otimistas" 
do que a realidade. 

Uma das poucas restrições feitas por 
Jorge e DJalma se refere aos preços dos 
Ingressos para os bailes, traduzindo em 
seus discursos a ex istência de uma 
oposição entre os promotores de bailes e 
freqüentadores do movimento sõul. 

JORGE - "Coisa de louco, pagar cem · 
cruzeiros num baile de sou/, porque ele é 
coisa nossa, e os donos das equipes que 
organizam os bailes estão ficando ricos à 
nossa custa." 

DJALMA - "Vários promotores de baile 
enriquecem em cima de nós, para depois 
irem gastar em discotheque de brancos." 
Está presente nesses depoimentos a idéia 
de que, após enriquecer às custas de 
negros pobres, os disc-jockeys iriam viver 
com e como os brancos. Desse modo, a 
ascensão social, efetuada de forma 
individual, estaria vinculada a um 
"embranquecimento". 

Identidade étnica afro-brasileira I 
"Biack is Beautiful" 

A autodefinição como afro-brasileiros 
esteve presente nas entrevistas dos 
nossos três informantes. As razões por 
eles citadas para a preferência dessa 
denominação a outras são principalmente 
de duas naturezas: em primeiro lugar, 
marcaria especificidade étnica e cultural do 
negro em relação a outras raças 
existentes no país, além de se reportar a 
um passado africano do qual têm orgulho e 
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que geralmente não é destacado na 
história oficial do Brasil. O segundo mot1vo 
por eles mencionado é acreditar que esta 
seria uma identificação positiva em 
oposição a preto, crioulo e outras que 
seriam negativas. Usamos aqUJ os termos 
positiv·o e negativo no sentido explicitado 
por Epstein em Ethos and ldentity: 
"Negative identity exists where the 1mage 
of self rests chiefly on the internalized 
evaluations of others, and where 
accordingly much of one's behaviour is 
prompted by the desire to avoid their 
antecipated slights of censure. Positive 
identity, by contrast, is built on self-esteem, 
a sense of one's own group's ways and 
values, which is manifested in one's 
attachment to them. " 

Denominações utilizadas para designar 
especificamente o adepto e o movimento 
sou/ são os termos black e Black Rio. 
Segundo Vítor, a escolha dessa 
autodenominação pelo grupo teria relação 
com toda afirmação de uma estética nova, 
ligada ao slogan do movimento negro 
americano B/ack is Beautiful. No caso do 
Brasil, sua utilização visaria romper os 
padrões brancos de beleza também aqui 
vigentes, desenvolvendo o sentimento 
"negro é lindo", que exprimiria, segundo 
Vftor, a vibração, sensualidade e beleza 
negra redescobertas. A estética própria à 
juventude black, segundo nossos 
informantes, teria como valor principal a 
afirmação de negritude expressa através 
do uso de penteados e roupas de 
inspiração africanas. 

"Soul": modismo importado? 

A mais freqüente acusação feita ao 
movimento B/ack Rio é a de que seria 



mera cópia importada_de seu congênere 
norte-amencano. Tal afirmação não é 
frontalmente rebatida por Vítor, que prefere 
s1tuar o fato em relação a um contexto 
mais amplo. Segundo ele, o movimento 
sou/ seria um correspondente negro à 
corrente de "contracultura" (usando aqui 
este termo se referindo ao movimento da 
Juventude americana e européia que, nos 
anos 60 e início dos 70, através da música 
rock , uso de drogas, cabelos longos e 
atitudes pouco convencionais, pretendia 
contestar o establishment) . Nesse sentido, 
acredita que seria injusto condenar como 
procedimento "importado" a atitude do 
negro brasileiro adepto do sou/, sem 
fazê-lo também em relação ao jovem 
branco que, no mesmo país, ouve rock e 
freqüe[lta lanchonetes com nomes como 
Bob's, Gordon's, Mac Donald 's etc. 
Assinala nosso informante que, em país 
subdesenvolvido como o Bras il, existem 
"modismos" importados de toda espécie, 
sendo essa atitude de denúncia, com 
ênfase apenas no movimento sou/, uma 
forma de racismo escamoteado. 

No artigo "Por que o 8/ack Rio 
incomoda?", publicado no Jornal Simba, nº 
1, de julho de 1977, a defesa ao 
movimento sou/ é desenvolvida com 
argumentação de teor muito semelhante 
àquela utilizada por Vítor: "Diz-se que o 
movimento 8/ack Rio é fator de alienação 
por não ter nenhuma relação com a cultura 
do negro brasileiro. Gostaríamos de saber 
a opinião dos contestadores do movimento 
8/ack Rio 4uanto ao rock, surf, balé, 
"enlatados", e mesmo orquestras 
sinfónicas, hipismo e a enxurrada de Kung 
Fu que recebemos pelo cinema ... ( ... ) Mas 
fica claro que a única JUStificativa para 
essa contradição não é outra senão o fato 
de( ... ) serem formas de lazer e 
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entretenimento das elites dominantes, 
enquanto o sou/ é a forma de 
entretenimento do negro que se encontra 
nas camadas mais baixas da sociedade." 

Outro informante, Jorge, afirmou não 
considerar que a música sou/ se reporte 
somente ao negro americano, pois, 
segundo ele, o que importa é o sentimento 
nela contido e que seria universal, comum 
a negros de todo o mundo, a partir de uma 
origem comum africana. 

Esses depoimentos nos fornecem, 
portanto, dois tipos de argumentação: o 
primeiro afirma ser a música sou/ apenas 
parcela pequena de modismos importados 
presentes no Brasil, sendo inJustificada a 
forma intensa que é combatida, a qual 
revelaria certa dose de preconceito racial. 
O discurso de Jorge, por outro turno, 
supõe a existência de um fundo cultural 
africano comum a todos os negros, 
independentes dos contextos específicos 
dos países e condições na qual vivem. 
Reservaremos nossos comentários sobre 
essas visões para as conclusões deste 
trabalho, bastando-nos, por ora, deixarmos 
registrada a existência de ambas. 

Como o adepto do "soul" 
encara o samba 

Em relação ao samba, Vítor afirmou que, 
embora apresentando marcantes 
diferenças, a idéia da incompatibilidade ou 
oposição deste ritmo ao sou/ não seria 
correta. De acordo com nosso informante, 
tal assertiva seria difundida pela imprensa, 
e não por adeptos de um ou outro gênero 
de música, com intuito explícito de 
combater o movimento sou/ ao formar uma 
imagem deste como rival do samba. 



Segundo;ele, existiria uma grande 
semelhança rítmica entre ambos, pois o 
compasso do samba é dois por quatro, 
enquanto o sou/ apresenta compasso 
quatro por quatro; haveria, portanto, 
variação mínima entre os dois, fato que 
facilitaria ao adepto de um dos ritmos 
aprender a dançar o outro, sem grandes 
dificuldades. 

Acredita Vítor - em depoimento que 
coincide com os de meus outros 
informantes, Jorge e Djalma -que a 
diferença existente entre o samba e o sou/ 
reside principalmente em torno de três 
pontos. Em primeiro lugar, a música sou/, 
por sua instrun1entação com guitarra e 
baixo elétricos, seria mais atraente e 
própria a um público jovem. Em segundo 
lugar, sua música seria mais agressiva e 
ligada à negritude, aspecto que o samba 
parece haver esquecido em favor da 
apoteose ao mestiço, principalmente à 
mulata. Finalmente, talvez em 
conseqüência dos fatores anteriores, a 
diferen<;a estaria no tipo de freqüentador 
que vai a um baile sou/ e a uma quadra de ' 
escola delsamba, como prossegue Vítor: 
"O baixo custo do ingresso possibilita um 
número crescente de público, saído dos 
salões sociais e das escolas de 
samba-empresa, da cerveja e da mulata, 
onde o adolescente não tem vez." 
Ó texto de um folheto promocional da 
equipe de som de Vítor, que é distribuído 
em seus bailes, conta uma pequena 
história, em verso, na qual são expressos 
os desencantos de um jovem negro em 
relação ao samba: 

"Como o talento do negro podia ser 
mostrado também em nova áreas, fomos 
para o samba, que é a música negra mais 
popular do país. 
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Mas o samba já não era o mesmo! 

Alguma coisa estava mudada. 

Aquela quadra, tipo terreiro, outrora 
tranqüila, agitou-se, agitou-se 
excessivamente, causando receios. 

Ficamos deslocados. O ambiente era caro 
demais. O ar estava impregnado de álcool, 
preJudicando a cadência do samba. 

Até minha nega /vete foi no papo de um 
cara, entrou numa de sambista mulata ... 
falou de mim pra ele. 

E o pinta cismou que eu tinha que tocar 
tamborim no seu conjunto, apenas porque 
eu era de alma e pele negra, bomto e de 
talento, muito fácil de virar 'crioulo bacana' 
na mão do tal!" 

Haveria, portanto, uma série de oposições 
entre o samba e a música sou!, de acordo 
com os informantes adeptos do 8/ack Rio. 
A melodia e bailes sou/ estariam 
relacionados à juventL:de em contraste 
com o samba, que abrigaria em suas 
quadras pessoas mais idosas (segundo 
'Djalma, o sou/ seria transa para gente 
b/ack : sem "coroas" nem turistas .. . ). O 
8/ack Rio teria como valor estético 
principal a negritude, enquanto no samba o 
ideal de beleza seria o mestiço, ou, mais 
especificamente, a mulata. Estaria 
presente ainda a noção de que as escolas 
de samba teriam se comercializado em 
demasia (empresa da cerveja e da 
mulata), embranqueceriam o negro, 
transformando-o em crioulo bacana, e em 
suas quadras haveria consumo abusivo de 
bebidas alcoólicas ("o ar estava 
impregnado de álcóol"). 



Voltaremos a analisar cem ma1s detalhes 
esses tópicos nas conclusões finais, 
quando efetuaremos comparação entre 
esses dados e a4ueles obtidos em relação 
a como o adepto do samba encara o 
movimento sou/. 

Universo do samba 

Como o adepto do samba 
encara o movimento "soul" 

Nossa informante Lurdes considera ser o 
movimento sou/ carioca um fenômeno 
eminentemente comercial. Segundo ela, os 
bailes do 8/ack Rio, além de arrecadarem 
muito com a cobrança de ingressos, 
obteriam um lucro maior ao servir de meio 
publicitário para propaganda de discos e 
outros produtos estrangeiros; visariam 
criar vertente negra da moda jovem 
internacional, tentando atrair uma faixa do 
público -JOvem negro - ainda não 
mobi lizada para um consumo maciço. Ela 
acredita que, em parte, o movimento sou/ 
obteve sucesso porque a maioria das 
escolas de samba passaram a ter suas 
atividades dirigidas a pessoas estranhas a 
elas, a fim de poder custear desfiles cada 
vez mais caros, deixando com isso de 
atrair jovens negros das cercanias que 
nelas se congregavam anteriormente. 

Lurdes considera que seria importante um 
movimento de conscientização do negro 
que mobilizasse grande número de 
pessoas. Julga que, nesse sentido, o 
8/ack Rio não traria grande contribuição, 
pois, de modo geral, os valores por ele 
acionados seriam mais próximos dos 
negros americanos, estando muito 
distantes da realidade brasi leira. 

Outro aspecto negativo do 8/ack Rio, 
apontado por nossa informante, se refere 
ao uso abusivo de maconha e à ocorrência 
freqüente de brigas no decorrer de seus 
bailes. 

Sambista: identidade étnica e 
identidade nacional 

A melhor forma de autodenominação para. 
Lurdes seria negra brasileira, ou, 

. simplesmente, negra. Ela considera que 
denominações como preta, crioula, escura 
ou pessoa de cor estariam impregnadas 
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de um caráter pejorativo. Por outro lado, 
discorda um pouco do uso do termo 
afro-brasileiro, mas não vê necessidade de 
se recorrer a memórias do continente 
africano para buscar um passado nobre ao 
negro, que estaria presente na história do 
negro já no Brasil. Para ela, optar pelo 
termo afro-brasileiro seria imitar a 
denominação afro-americana, utilizada nos 
EUA, e, em alguma medida, abdicar do 
importante papel que desempenhou e 
desempenha na sociedade brasileira. 
Afirma Lurdes ter grande orgulho de sua 
raça e nacionalidàde, acrescentando que 
até mesmo sua atividade em torno do 
samba traduz esse orgulho, pois ele é, 
essencialmente, música negra e brasileira. 
A superposição das identidades étnica e 
nacional na categoria sambista foi 
igualmente assinalada por Caetana 
Damasceno em seu trabalho de admissão 
ao Museu Nacional: "De modo geral, ser 
negro no Brasil, para o universo 
pesquisado, é ser 'sambista ', por oposição 
ao branco que é 'sambeiro'." (Grifos 
nossos.) 



Escola de samba como espaço 
da democracia racial 

Acredita a informante que a grande 
miscigenação ocorrida em nosso país 
funciona, em certa medida, como elemento 
mitigador da discriminação racial. Declara, 
porém, que não haveria preconceito maior 
contra negros e mulatos porque eles, não 
possuindo elevado grau escolar, ainda não 
ameaçam os brancos em termos de 
disputa de mercado de trabalho. Julga ser 
o espaço das escolas dê samba um dos 
poucos locais no qual seriam suspensàs 
diferenças de raça, credo ou cor. Nas 
quadras, o código vigente na sociedade 
maior seria substituído por um referente 
apenas ao domínio do samba; segundo 
este código, teriam maior prestígio os 
integrantes da velha guarda - aqueles que 
possuem maior sabedoria e contato com o 
samba - e os indivíduos que melhor 
desempenham funções de compositor, 
passista, ritmista etc. Esse aspecto está 
igualmente presente no trabalho, 
anteriormente citado, de Caetana 
Damasceno: "Há, como já disse, a 
consciência de desigualdades raciais e 
sociais, mas, na experiência cotidiana do 
grupo pesquisado, existe uma 'democracia 
racial' de fato.( ... ) Há um campo de 
experiências comuns cujo eixo é a música, 
a escola de samba. O samba cria vínculos 
sólidos entre os componentes do grupo. A 
noção de prestígio social está ligada ao 
desempenho do papel de compositor e/ou 
sambista de modo geral (passista, cantor, 
mestre-sala, ritmista, diretor de bateria, 
presidente de ala etc.) ." 

A busca de uma estética pautada em 
valores negros é considerada valor 
importante de ser alcançado no Brasil , 
embora considere nossa informante que, 

em parte, esse objetivo já foi conseguido 
através da adoção da mulata como 
exemplo de sensualidade e beleza da 
mulher brasileira. 
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À semelhança da conclusão chegada por 
ca-etana Damasceno, nossa Informante 
Lurdes afirma ser uma posição tática o 
negro brasileiro parecer acreditar no 
conceito de democracia racial , a fim de 
que maiores ódios e preconceitos não 
sejampcionados: "Não considero 
interessante o negro, ainda flagrantemente 
inferiorizado social e economicamente, 
enfatizar diferenças e especificidades 
étnicas, pois, com esse procedimento, 
poderá ser tachado de racista e ser ainda 
mais discriminado." 

Conclusão 

Uma das principais oposições de valor 
indicada no discurso dos informantes 
poderia ser expressa através da dicotomia 
JOVEM versus VELHO. Os adeptos do 
sou/ se reportaram a seu próprio grupo, 
afirmando ser ele regido por valores que 
reificariam o "jovem" ou "juventude" como 
expressão mais positiva em seu domínio; 
em contraste, os elementos de maior 
prestígio na área do samba seriam aqueles 
da velha guarda, ou seja, os mais idosos e 
experientes. 

O reconhecimento da necessidade de 
estabelecer uma estética desvinculada 
dos parãmetros fenotípicos arianos esteve 
presente nos depoimentos dos dois 
grupos. Devemos, no entanto, assinalar 
uma distinção que julgamos relevante: 
enquanto os adeptos do sou/ teriam como 
ideal uma estética referente a ambos os 
sexos, baseada na negritude, os 



partidários do samba enfatizariam apenas 
o padrão de bele?.a feminina mestiça, ou 
SeJa, a mulata. 

A atribuição de radicalidade aos adeptos 
do sou/ - registrada na introdução deste 
trabalho- deve, provavelmente, estar 
ancorada, em parte, no fato de estarem 
eles engajados em demarcar uma 
especificidade étnica e cu ltural, expressa 
através da escolha da categoria 
afro-brasileira como definidora da 
identidade étnica do grupo. No samba, 
negro ou negro brasileiro formam a 
autodefinição eleita por seus adeptos, que 
lançariam mão, também, algumas vezes, 
do termo sambista , no qual, como 
enfocado anteriormente, estariam 
superpostos os conceitos de identidade 
étnica e nacional. Acreditamos que a 
adoção da palavra sambista como 
elemento de autodefinição deva ser 
recente, e baseada, em alguma medida, na 
ascensão social que se verificou no status 
de sambista e no processo de valorização 
de que foram objeto as escolas de samba, 
embora com algumas res salvas, como 
observado por Maria Júlia Goldwasser (em 
O palácio do samba): "A Escola de Samba 
era interpretada como área de 
!Jericulosidade social, e o sambista, ao 
invés de 'herói', era identificado como 
'delinqüente', sendo esta ainda a imagem 
que a respeito da Escola de Samba se 
mantém em muitos meios afastados de 
sua convivência." 

Acreditamos ser importante frisar que deve 
ser bastante re lativizada a crença 
difundida, a nível do senso comum, de que 
sendo o samba a música "nacional" 
brasileira, elementos negros a ele ligados 
estariam totalmente integrados à 
sociedade mais ampla, percebendo o 
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Brasil como "democracia racial" . Segundo 
o universo de sambistas pesquisados, 
somente no espaço restrito da escola de 
samba haveria uma "democracia racial", 
enquanto que, em termos societários mais 
amplos, tal crença só seria por eles 
acionada a nível de "tática do cotidiano" 
(intuito de autoproteção e não-provocação 
de tensões desnecessárias, segundo 
discurso de nossa informante Lurdes). 

Os dois grupos, embora apresentem 
discursos aparentemente opostos, 
acionam, não obstante, valores 
semelhantes, ou até idênticos, em vários 
aspectos. O retorno ou constante 
referência a origens neyras é mencionado 
por ambos os grupos como sendo fatores 
importantes e positivos de seus próprios 
movimentos; é apenas alterada, por cada 
um, a alocação dessa origem na qual 
devem buscar suas referências: no caso 
do 8/ack Rio, o "lugar" das rafzes seria a 
África, enquanto, para os adeptos do 
samba, seria ele o próprio Brasil. 

Como aspecto negativo, que é acionado 
por um grupo contra o outro - black 
versus sambista, ou vice-versa - , 
encontra-se a acusação de 
comercialização: adeptos da música sou/ 
afirmam ter desistido de ir às quadras de 
escolas de samba porque estas se haviam 
comercializado em demasia; sambistas 
consideram ser o 8/ack Rio um fenômeno 
eminentemente comercial e, por 
conseguinte, de pouca qualidade. Ainda 
um fator negativo, que perpassa o 
discurso que os informantes estabelecem 
a respeito do outro grupo, seria a denúncia 
de que as festas do grupo rival estariam_ 
cheias de vício : freqüentadores do 8/ack 
Rio afirmam que as quadras de escolas de 
samba estariam impregnadas de álcool; 



adeptos do samba, por seu turno, 
denunciam o uso abusivo de maconha nos 
bailes de música sou/. 

Gostaríamos de, neste ponto, levantar a 
hipótese de que esses valores acionados, 
tanto de forma positiva como negativa, 
traduziriam um reforço (utilizado aqui 
conforme o sentido estabelecido por 
Roberto da Malta em Carnaval, rT)alandros 
e heróis), no seio de cada grupo, dos 
valores vigentes na sociédade mais ampla. 
No último caso, essa idéia parece • 
tornar-se mais patente, pois , quando 
membros de um grupo denunciam larga 
utilização de drogas pelos integrantes do 
outro, estão - involuntariamente, é claro 
reproduzindo antigo estereótipo racista que 
julga estarem os negros sempre bêbados 
ou maconhados. 

Finalmente, desejaríamos observar ainda 
que, provavelmente, esse reforço não 
ocorre por estarem os valores da 
sociedade mais ampla inteiramente 
incorporados àqueles dos sambistas ou 
membros do 8/ack Rio . Aconteceria, 
possivelmente, porque esses grupos ainda 
tenham de se fazer reconhecer de forma 
plena pela sociedade global, e, nessa 
posição, ainda teriam que colocar as 
mesmas questões que ela, os mesmos 
problemas e domínios. 

Esse texto foi originalmente realizado em 
novembro de 1980 como trabalho do curso 
"Minorias Nacionais- O Negro"', ministrado no 
PPGAS, Museu Nacional - UFRJ por Giralda 
Seyferth, a quem o autor agradece a orientação e 
inestimáveis sugestões. 
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Negros e brancos nas religiões afro -

brasileiras no Rio Grande do Sul 
AR/ PEDRO ORO 

PUC-RS e UFRGS 

Não data de ontem a procura e a 
participação em cultos afro-brasileiros de 
indivíduos que não possuem ligações 
étnicas com a África, que receberam na 
infância unicamente uma formação 
religiosa da sociedade. M.l. Pereira de 
Queiroz e R. Bastide assinalam que 
mesmo os "velhos Candomblés", religião 
das camadas negras populares urbanas, 
haviam sido freqüentados por uma 
população não forçosamente negra e 
pobre (M.I. Pereira de Queiroz, 1981; R. 
Bastide, 1971). Também a Macumba, 
surgida no século XIX, reuniu, sobretudo 
no Rio de Janeiro e em São Paulo, fiéis de 
toda procedência e de todas as nuanças 
de pele. Alguns "brancos" chegaram 
mesmo a tornar-se pais-de-santo (J. do 
Rio, 1906; G. Fernandes, 1941; R. Bastide, 
1959). Mas é a partir da década de 20 
(1920), com o surgimento da Umbanda, 
que se assiste à participação ativa em 
seus rituais de indivíduos oriundos de 
horizontes étnicos e sociais os mais· 
diversos (P. Fry, 1978; R. Ortiz, 1975; R. 
Bastide, 1959) . Verifica-se, nesse caso, 
não somente o branqueamento da 
doutrina, dos cultos e dos adeptos, mas 
também a elevação do culto na escala 
sócio-económica (M.I. Pereira de Queiroz, 
1981 ). 

Portanto, a presença de "brancos" nas 
·religiões afro-brasileiras não é nova, e jâ 
foi objeto de atenção de vários 
pesquisadores. Menos estudada foi, 
porém, a procura das religiões existentes 
no Rio Grande do Sul - a saber: o 
Batuque, a Quimbanda e a Umbanda - por 
parte de descendentes de imigrantes 
italianos e alemães, 1 que foram educados 
segundo o modelo do catolicismo 
pré-conciliar, que ainda sustentam valores 
dos seus antepassados2 e que, em 
decorrência do seu isolamento espacial e 
das suas especificidades sócio-culturais, 
estabeleceram somente nas últimas 
décadas relações mais estreitas com 
indivíduos de origem africana.3 
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Gostaríamos, nessa comunicação, de 
apresentar alguns dados levantados nos 
dois últimos anos sobre a abrangência 
aproximada e as motivações possíveis da 
procura das religiões afro-brasileiras, e da 
su·a participação em nfveis diversos, por 
parte de um certo número de 
descendentes de italianos e de alemães do 
Rio Grande do Sul; pretendemos finalizar 
com algumas considerações veiculadas 
por alguns pais-de-santo, que se 
consideram descendentes de africanos, e 
membros das religiões afro-brasileiras, 
sobre a presença de brancos nessas 



últimas religiões, sobretudo no Batuque. 

Afs re!c~!ões ~fro-rtm~s~!eiraz no 
R~o Grande do Su8 

No RS, como de resto em todo o Brasil, a 
cultura africana se manifesta em alguns 
vocábulos incorporados à língua 
portuguesa, na culinária, na música, na 
toponímia, nos autos populares e 
sobretudo nas ditas "religiões 
afro-brasileiras", a saber: o Batuque, no 
qual predominam elementos simbólicos e 
ritualísticos africanos; a Umbanda, religião 
sintética, sem codificação rígida e 
possuindo uma teologia que permite muitas 
variações; e a Quimbanda, que 
representa, no RS, uma mistura dos rituais 
da Umbanda e do Batuque numa mesma 
casa de culto. 

BATUQUE é, pois, o nome dado às 
cerimônias onde predominam 
(supostamente) elementos mágicos, 
mitológicos e simbólicos da tradição 
africana (sudanesa), ou "de nação", de 
origem e de influência sobretudo 
Jeje-Nagô, mas também ljexá, Cambinda e 
Oió.4 

Segundo a tradição oral, essa forma de 
culto estaria presente no RS há mais de 
um século. Tudo indica que sua expansão 
se iniciou a partir de Rio Grande e de 
Pelotas, atingindo mais tarde Porto Alegre, 
e somente em tempos mais recentes 
espalhando-se para outras cidades do 
Estado. Nos dias aluais, expandiu-se 
também para os países do Prata. 

A estrutura das cerimônias é, como notou 
R. Bastide, semelhante à do Candomblé 
da Bahia (Bastide, 1959:245), a ordem da 

invocação dos orixás variando segundo a 
linha étnico-cultural. A ordem mais comum 
é a seguinte: Sará, Ogum, lansã (ou Oió), 
Xangô, Odé-Otim, Obá, Ossanha, Xapanã, 
Oxum, lemanjá e Oxalá. 

Ao longo_ do tempo, o Batuque assimilou 
vários elementos do contexto local: o 
uniforme ritual masculino é a bombacha; a 
principal comida de Ogum é o churrasco; 
uma infusão, no culto dos mortos, leva, 
entre outros ingredientes, a erva-mate. 
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A UMBANDA apareceu, no RS, na década 
de 30 (1930) , vinda do centro do país. Sua 
origem, como lembra Ortiz, é decorrente 
de um duplo movimento: do 
"empretecimento" de certas práticas 
kardecistas, e do "embranquecimento" de 
certas tradições africanas (R. Ortiz, 
1975:30 e seguintes). No RS, essa forma 
de culto varia de acordo com os chefes de 
terreiros, e recebe denominações tais 
como: "Linha de Caboclo", "Linha Brànca", 
"Magia Branca" ou simplesmente 
"Caboclo". De uma maneira geral, o ritual 
da Umbanda é sincrético, onde se 
cultuam, conjuntamente, além dos orixás 
do Batuque, os "caboclos" e os 
"pretos-velhos", uns e outros fortemente 
idealizados. 

A QUIMBANDA é uma modalidade de 
culto que congrega entidades cultuadas no 
Batuque e na Umbanda, dando destaque 
especial! aos exus e às pomba-giras. É 
tida, mais do que as outras formas de 
culto, como a que mais enfatiza a feitiçaria. 
Essa forma de ritual é mais conhecida 
pelas expressões "Linha Negra", ou 
"Magia Negra", e principalmente por "Linha 
Cruzada", uma vez que o termo 
"Quimbanda" possui um caráter 
estigmatizante. 



São raros hoje , no RS, os centros 
religiosos "puros". O mais comum, e 
independentemente da denominação que 
os pais-de-santo se dão, é estes 
realizarem rituais dentro das três 
tendências, podendo, porém, predominar 
uma delas. Isto se deve à concorrência 
existente entre eles, que para 
conquistarem mais clientes oferecem a 
maior gama possível de recursos a fim de 
solucionar os seus problemas. 

Nos últimos anos, surgiram quatro 
Federações qv9 pretendam congregar os 
templos segundo as suas modalidades 
rituais. A primeira a surg ir, a União de 
Umbanda do Rio Grande do Sul, foi 
fundada eml1953, desmembrando-se da 
sua corresp0ndente do Rio de Janeiro. Em 
1931, :;urg''J a Congregação Espiritualista 
de Ur.1banda do Rio Grande do Sul. Em 
1973, foi fundada a Afro-Bras, e, 
finalmente, em 1985, a Afro-Rito. A 
multiplicação das Federações é decorrente 
do fe.ccionalismo e das dissensões 
internas dos seus membros dirigentes. As 
Federações pretendem fiscalizar e 
disciplinar os rituais - umbandistas, as 
duas primeiras Federações, e cultos 
africanos, as duas últimas. Elas se 
mantêm das contribuições dos seus 
fil iados, a quem promete:n proteção 
jurídica contra perseguições policiais. 

Não existe publicada ou organizada 
nenhuma estatística sobre o número de. 
casas de cultos afro-bras:leiros no RS. R. 
Bas tide, que esteve nesta região do Brasil 
em 1944, levantou no fichário da polícia de 
Porto Alegre alguns nlimerc:s relativos aos 
anos 1937-1942. A progressão foi 
constante, de 13 casas em 1937 para 57 
em 1942 (Bastide, 1971). 

SegL•ndo nossas próprias pesquisas 
realizadas nos fichários das quatro 
Federações, há, hoje, em Porto Alegre, 
cerca de 2.500 casas de culto, cerca de 
4.000 na Grande Porto Alegre, e em torno 
de 5.180 no interior do Estado, totalizando 
cerca de 11.680 centros de religião 
afro-brasileira no RS.5 Na realidade, este 
número é muito mais elevado, visto que 
nem todos os centros estão registrados. 

Nova c~!ent~~a e 
·novos oger:~a3 d~ cu!t :J 
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Segundo velhos chefes de culto de origem 
africana, é sobretudo a partir da Segunda 
Guerra Mundial que os "brancos" são 
vistos com certa assiduidade nas casas 
d~ culto. Esse fa~o passou desapercebido 
pelos estudiosos desses .cultos do Rio 
Grande do Sul: M. Herskovitz (1943), D. 
de Laytano (1955), C. Krcbs (1957), E. 
Friecerichs ( 1958), R. Bastide (1959), L. 
Bettiol (1 963) e E. La Porta (1979). Foram 
alguns estudiosos da imigração italiana, 
como L. De Boni e R. Costa (1979) e V. 
Merlotti (1979), os primeiros a se referirem 
à participação de descendente~ ce 
italianos em sessões urbanas de 
Espiritualismo e de Umbanda. Quanto à 
participação, nessas religiões, d(! 
irr.igrantes alemães, ou seus 
descendentes, par13ce que ela não foi 
mencionada em nenhum escrito. 

A pesquisa feita nos fichários das 
Federações acima citadas permitiu-nos 
levantar o número aproximctdc de 
descendentes de italianos e de alemãeS 
(pelas vias paterna e materna ou somente 
por uma delas) que são pais-de-santo- ou 
"dirigentes espirituais" -e donos de 
terreiros•.6 



A tabela 1 apresenta o número deles, 
diferenciados por etnia, sexo e distribuição 
geográfica. 

Vemos que o número de italianos {274-
56,9%) é superior ao de alemães {209 -
43,1 %), e o número de mulheres {296-
61 ,4%), ao de homens {186- 38,6%).7 

A representatividade dos agentes de culto 
de origem italiana e alemã sobre o total dos 
centros do Rio Grande do Sul é 
relativamente baixa {o que não diminui em 
nada o valor da pesquisa, visto que mais 
do que a extensão e a quantificação é o 
fenômeno social que nos interessa). Com 
efeito, vimos qUe o levantamento dos 
fichários das Federações acusou a 
existência de 11.680 centros de religiões 
afro-brasileiras neste Estado. 
Comparando-se este número com os 

· apresentados na tabela 1 , constata-se que 
4,1% do total dos centros de religiões 
afro-brasileiras do RS estão em mãos de 
indivíduos de origem italiana e alemã. Esta 
porcentagem é de 6,5% para Porto Alegre, 
de 3,5% para a Gréjnde Porto Alegre, e de 
3,3% para o interior do Estado. 

A tabela 2 mostra a distribuição dos 
dirigentes religiosos de origem italiana e 
alemã por idade e por sexo.8 

Observa-se que somente cinco dirigentes 
de culto (5,1 %) possuem idade inferior a 
25 anos. A faixa etária cuja incidência é 
maior é a de 26-48 anos, onde se 
encontram 42,3% dos agentes de origem 
italiana e 27,8% dos de origem alemã, 
representando 70,1% da amostragem. A 
porcentagem é de 24,8% (8,3% de 
italianos, mais 16,5% de alemães) para o 
grupo que possui entre 49 e 73 anos. 

É praticamente impossível saber o número 
de participantes dessas origens étnicas 

que são filhos-de-santo, n1édlur ·~ uu 
simples frel1Üentadores dos cultos, bem 
como o número daqueles que se dirigem 
de tempos em tempos aos terreiros. Com 
o objetivo de obter uma idéia aproximada 
da abrangênc.ia dessa procura e 
participação, ho RS, aplicamos, nos 
meses de abril e maio de 1987, um 
questionário composto de seis questões 
semi-abertas junto a 321 famOias que se 
consideram majoritariamente 
descendentes de italianos e de alemães e 
que habitam em Caxias do Sul - a maior 
cidade de colonização italiana (126 
famOias) -,em Novo Hamburgo- a maior 
cidade de colonização alemã (62 famnias) 
- e em Porto Alegre - cidade onde 
existem famnias das mais diversas origens 
étnicas, inclusive italiana e alemã (133 
famnias) .9 (Ver tabela 3.) 

A amostragem confirma a f.Jredominância 
de famnias italianas em Caxias do Sul 
(52,4% tendo dupla ascendência italiana e 
31 ,0% possuindo ao menos um lado 
italiano), e a predominância de famnias 
alemãs em Novo Hamburgo (30,6%, mais 
32,3% formadas de casamentos 
interétnicos). Em Porto Alegre, porém, se 

· verifica uma rep::.rtição étnica mais ou 
menos eqüitativa, embora, nessa 
amostragem, as famnias italianas e 
alemãs, unidas às brasileiras, sejam 
majoritárias {87,2%) . 
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A amostragem revela que a grande maioria 
das famnias de Caxias do Sul (96,0%) se 
declaram católicas; a porcentagem desce 
par~ 83,9% em Novo Hamburgo e para 
83,5% em Porto Alegre. De qualquer sorte, 
88,5% do total da amostragem são 
formados por católicos, e apenas 5,3% por 
protestantes. (Ver tabela 4.) 



Porto Alegre é a cidade com o maior índice 
de participação nas religiões 
afro-brasileiras de algum membro das 
famnias consuliadas: 37 sobre 133, ou 
seja, 27,8%. A identidade religiosa dessas 
37 famnias é a seguinte: 32 católicas, 
quatro espíritas e uma protestante. A 
!Jrocura das religiões afro-brasileiras 
ocorreu, nesta última, por motivo de 
doença. Em Caxias do Sul, 19 famnias 
consultadas (15,0%) IJOSSuem ao menos 
um membro participando das re ligiões 
ah·o-brasileiras. A origem religiosa dessas 
19 famnias é assim composta: 17 católicas 
e duas espíritas. Enfim, em Novo 
Hamburgo, 11 ,3% das famnias 
consultadas (sete sobre 55) possuem um 
membro participando das religiões 
afro-bra~i leiras. Todas se declaram 
católicas. 

Se os índices de participação efetiva de 
algum membro das famnias 
majoritariamente católicas, e de 
descendentes de italianos e de alemães do 
RS, nas religiões afro-brasileiras, são 
relativamente baixos, conforme se infere 
pela tabela 5, o mesmo não se pode dizer 
da procura dessas religiões, ao menos 
esporádica, por parte de algum membro 
dessas mesmas famnias, de acordo com 
os números constantes da tabela 6. Com 
efeito, 62,4%, isto é, 83 famnias de Porto 
Alegre (duas protestantes e 81 católicas), 
sobre as 133 consultadas, Já tiveram ao 
menos um dos seus membros que se 
dirigiU aOS terreiroS. 0 mesmo OCOrre COm 
67 familias (uma protestante e 66 
católicas) sobre 126 entrevistadas em 
Caxias do Sul, isto é, 53,2%, e com 32 
!famnias (quatro protestantes, todas por 
motivo de doença, e 28 católicas) sobre as 
62 ouvidas em Novo Hamburgo, ou seja, 
61,6%. 
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Os dados obtidos através dos 
questionários aplicados nas tr.ês cidades 
r eferidas foram precedidos. de um conjunto 
de entrevistas realizadas com 42 
pais-de-santo descendentes de italianos e 
de alemães dessas mésmas Cidades.10 

Esse tratamento metodológico, ao mesmo 
tempo quantitativo e qualitativo dos dados, 
nos permitiu levantar um certo número de 
razões que levaram essas pessoas a 
procurarem as religiões afro-brasileiras, a 
participarem dos seus rituais e, com 
referência a um certo número delas, a 
atingirem a posição de agentes de culto. 
Evidentemente, nem todas as razões 
são igualmente claras na mente dos atares 
sociais . Há razões conscientes, outras 
semiconscientes e mesmo 
não-conscientes. Torna-se extremamente 
difícil demarcar as fronteiras desses 
diversos níveis . 

Religiões de aflição 
e de fascinação 

A razão mais importante para procurarem 
as religiões afro-brasileiras, segundo 
declararam 90% dos atuais pais-de-santo 
de origem italiana e alemã entrevistados, é 
o fato de terem sido acometidos de grave 
doença. A doença também aparece nos 
questionários a!Jiicados, como pode ser 
visto na tabela abaixo, como o problema 
que mais levou pessoas (41 ,9%) a 
procurarem a cura nos terreiros. 
(Ver tabela 7.) 

Os pais-de-santo que não se voltaram 
para as religiões afro-brasileiras por 
questão de doença o fizeram por estarem 
com a sua "vida embrulhada", conforme 
repetiram muitos deles. Entende-se por 
esta expressão problemas de 
relacionamento aletivo, de desemprego e 



de negócios, situações problemáticas 
estas também presentes nos 
questionários. 

Nota-se que 32,0% dos que responderam 
ao questionário afirmam ter encontrado 
nas religiões afro-brasileiras a solução 
plena para o seu problema; 35,3% indicam 
ter tido uma solução parcial; 19,0% ainda 
não podem se manifestar; e 13,7% 
~esponderam negativamente. Já os 42 
agentes de culto entrevistados afirmam ter 
obtido solução total dos problemas que os 
fevaram aos terreiros. Por esses dados é 
possível dizer, com Fry e Howe, que as 
religiões afro-brasileiras são, pois, 
instâncias que, ao lado das oficiais, 
respondem às aflições do povo brasileiro 
(P. Fry e G. Howe, 1975)./(Ver tabela 8.) 

Em suas declarações, os pais-de-santo 
entrevistados afirmam ter procurado os 
recursos terapêuticos oferecidos pelas 
religiões afro-brasileiras após terem 
tentado a solução na medicina oficial, na 
medicina doméstica e, alguns deles, em 
outras religiões. Nenhum deles declara ter 
ocorrido consigo uma cura repentina . Ao 
contrário : o processo de cura foi lento, e 
para tanto se submeteram a todos os 
rituais necessários. Isto nãq impede que 
hoje eles se refiram à sua cura como 
sendo "milagrosa" (embora, cf. Magnani, 
1984:136 e seguintes, nas religiões onde 
predomina o pensamento mágico não 
ocorra milagre), mas isto para justificar a 
sua adesão às religiões afro-brasileiras. 

A cura foi por eles interpretada como um 
apelo para ingressarem "na religião". 
Vários dentre eles assim procederam 
porque haviam feito previamente uma 
promessa neste sentido. Descumpri-la 
seria, segundo pensam, romper o contrato 

de fidelidade !estabelecido com as 
divindades, atraindo, conseqüentemente, 
sobre si mesmos, toda a sorte de 
maleffcios. Quando à cura se associaram 
sinais de mediunidade, os "pacientes" 
resolveram prosseguir nas diferentes 
etapàs da iniciação até atingirem o status 
de chefes-de-culto. Alguns deles 
reinterpretaram esses fenômenos que os 
envolveram considerando o exercício do 
sacerdócio nas religiões afro-brasileiras 
como uma missão que lhes havia sido 
confiada. O acesso à condição de 
pai-de-santo durou em média três anos; 
antes disso, porém, já haviam adquirido 
legitimação como dirigentes de Umbanda. 
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Pela tabela 7, fica-se sabendo que a 
"curiosidade" é um outro elemento que 
levou grande número de familias 
consultadas (30,0%) a visitarem os 
terreiros. De fato, no RS percebe-se que 
nas últimas três décadas as religiões 
afro-brasileiras têm exercido uma àtração 
cada vez mais crescente sobre os 
indivíduos situados não necessariamente 
nas camadas subalternas da sociedade. O 
interesse por essas religiões decorre do 
"desencantamento" sentido em relação ao 
catolicismo, como veremos abaixo, e da 
maior aceitação dessas religiões por parte 
tanto dos organismos governamentais 
quanto da Igreja Católica no Brasil , que 
segue assim orientações propostas pelo 
Concflio Vaticano 11 a respeito do diálogo 
com os não-cristãos, sobretudo em 
Gaudium et Spes, Nostra Aetate, Ad 
Gentes, Lumen Gentium, Sugestão para 
diálogo com os não-cristãos (Cintra, 
1985:114 e seguintes). Igualmente esse 
interesse não ocorre sem alguma relação 
com a crise sócio-económica que atinge 
também os segmentos médios da 
sociedade brasileira. Além disso, o 



interesse resulta de um processo de 
idealização das religiões afro-brasileiras, 
devido à observação de "despachos" em 
ruas e nas praias, de expressões 
constantemente repetidas, como "baixar o 
santo", "jogar búzio", "matar galo" etc., 
que leva certas pessoas não somente a 
acreditar na maior eficácia simbólica das 
religiões afro-brasileiras, mas também a 
sentirem um certo fascínio em relação a 
elas. Por conseguinte, surgida a 
oportunidade, elas se deslocam aos 
terreiros, como revelou 30,0% da 
amostragem, para saciar a sua 
curiosidade, a qual esconde, por certo, 
também razões e motivações outras. 

Catolicismo reformado 
e burocratizado 

Cerca da metade dos pais-de-santo 
descendentes de italianos e de alemães do 
RS entrevistados apontaram como outra 
justificativa para aderirem às religiões 
afro-brasileiras o "desencantamento"11 

sentido em relação à relig ião católica, 
principalmente em razão das reformas 
conciliares ,12 das mudanças sociais, que 
tiveram reflexo também no campo 
religioso, e do estranhamento sentido em 
relação ao catolicismo urbano. Antes de 
abordarmos essas várias mudanças, 
diremos algumas palavras sobre as 
principais características do catolicismo 
dos imigrantes e dos seus descendentes. 

De maneira ideal-típica, pode-s~ dizer que 
o "catolicismo da imigração" (De Boni , 
1980) concebia a religião como o 
fundamento do social e o cimento do 
social. A vida comunitária girava 
grandemente em torno das capelas, igrejas 
e temiJIOs. 13 Os dias e as refeições 
iniciavam e findavam em orações. A 
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aflição nos momentos difíceis, seja para 
curar doenças ou para afastar o "mau 
olhado" e repelir os espíritos errantes e as 
almas penadas, seja ainda para pedir 
chuva ou afastar do campo a seca, as 
tem1-1estades e as pestes, era solucionada 
mediante procissões, práticas 
"simpáticas" domésticas e inúmeras rezas 
que eram endereçadas aos santos 
protetores a quem realizavam também 
devoções especiais, individuais ou 
coletivas. Essas práticas ritualísticas eram 
realizadas eml lfngua italiana ou alemã, e 
mesmo em latim.14 

Ora, para os praticantes desse 
"catolicismo popular" (expressão aqui 
utilizada sem nenhum julgamento de valor) , 
a mudança da linguagem litúrgica, nos 
cânticos e nas rezas, á diminuição 
sensível das irr:agens, o abandono de 
certas devoções, símbolos, rituais e 
práticas mágico-religiosas, decorrentes do 
Vaticano 11, empobreceram a liturgia e 
fizeram do catolicismo "uma religião sem 
graça", segundo alguns depoimentos, 
"uma religião que não toca mais a gente", 
segundo outros. 

Mas as transformações desse catolicismo 
popular no RS já haviam começado antes 
do Concnio, quando, a partir da Segunda 
Guerra Mundial, essas colónias foram 
fortemente atingidas pelo processo de 
industrialização e de urbanização, reflexo 
da "modernização" que se incrementou 
nesta região do Brasil, na época. Esse fato 
trouxe, corr.o conseqüência, a migração 
em direçáo às cidades e um relativo 
processo de "secularização". Desde 
então, a religião deixou de deter a mesma 
força de coesão social; as igrejas e os 
templos deixaram de ser os espaços 
prioritários de encontro. Verificou-se um 



retraimento do religioso para a esfera do 
individual, do privado, a devoção particular 
aos santos ocupando um lugar de 
destaque.15 Ao mesmo tempo, a religião 
perdeu a exclusividade da organização do 
mundo e de explicação das infelicidades e 
das realizações .16 

Enfim, o modelo de catolicismo urbano 
(embora este não seja homogêneo, como 
não o é também o "catolicismo popular") 
que os descendentes de italianos e de 
alemães do RS conheceram, a partir de 
um determirado momento de suas vidas, 
lhes pareceu demasiadamente 
bLLJ"ocratizado e frio, pois enfatiza o 
cumprimento dos mandamentos e a 
freqüência aos sacramentos. O clero se 
mantém distante dos fiéis e é incapaz de 
se comunicar na sua linguagem; há uma 
distância dos fiéis entre si; os sacerdotes 
não são exemplos de vida religiosa, pois 
abandonam cada vez mais suas 
vestimentas específic<:s, transferem ,:-ara 
os leigos determinadas funções suas, 
exigem pagamento, de preferência em 
espécie, dos rituais que.presidem;17 muitos 
deles abandonam o estado religioso e 
sacerdotal, e outros transgridem princípios 
morais e religiosos, principalmente no 
tocante à castidade. 

Nota-se, pois, que os informantes 

assimilaram de maneira diversa a 
racionalização da liturgia e da vida 
religiosa introduzida pelas reformas 
conciliares; nota-se, igualmente, que 
embora percebam as diferenças 
existentes entre o modo de vida rural e o 
urbano, eles r],áo as toleram ao nível 
religioso, vendo mesmo como negativas 
certas características do catolicismo 
urbano. Portanto, as mudanças sociais e 
religiosas assinaladas acarretaram, como 

efeito não procurado, junto aos 
entrevistados, o "esfriamento" da religião 
católica e a perda da aura de mistério que 
a envolvia, 18 fazendo dela uma religião 
vaz ia de símbolos que não estava mais em 
condições de lhes proporcionar a 
satisfação interior, de lhes fornecer o 
conforto diante das angústia~. e aflições, e 
de dar conta da sua vida quotidiana. 

Católicos batuqueiros I 
católicos umbandistas 

Se, conforme os pais-de-santo 
entrevistados, a procura das religiões 
afro-brasileiras ocorreu devido à sua 
situação existencial problemática, ou ao 
fascínio sentido em relação a essas 
religiões, devido às suas imagens 
construídas, ou ao desencanto com a 
religião católica, em razão das reformas 
conciliares, a permanência de todos nas 
religiões afro-brasileiras está ligada não 
somente à solução dos seus problemas e 
ao preenchimento da satisfação interior, 
mas principalmente à constatação de que 
as semelhanças existentes entre certos 
rituais e muitos pontos da doutrina das 

· religiões afro-brasilei ras e os do tipo de 
catolicismo que concebiam e praticavam 
são maiores do que imaginavam à primei ra 
vista. 
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As principais semelhanças apontadas 
pelos informantes são as seguintes: 
ambas as expressões religiosas (catól ica 
e afro-brasileira) fazem uso de estátuas, 
água benta, velas , sinetas, bandeiras, 
estandartes, incenso. A fumaça é usada e 
tida nessas religiões como um sinal de 
purificação; o gesto de "bater a cabeça" é 
análogo ao que os padres e os bispos 
realizam em determinados rituais em que 
se prostram ao chão; as "guias" equivalem 



às medalhas e aos escapulários; o 
"passe" e outros rituais de purificação 
correspondem às bênçãos sacerdotais; os 
rituais de iniciação, de "aprontamento", 
encontram o equivalente no batismo e no 
crisma das religiões católica e protestante; 
os sacrifícios de animais realizados nos 
rituais do Batuque e da "Linha Cruzada" se 
assemelham aos do Antigo Testamento 
(Levítico). A qualidade atribuída a cada 
orixá (Sará, o abridor dos caminhos, 
Ossanha e Xapanã, protetores contra 
doenças internas e externas, 
respectivamente, Oxum, orixá da riqueza e 
do amor etc.) corresponde, aos olhos dos 
informantes, aos santos protetores a quem 
pediam graças e proteção.19 O orixá de 
cabeça é o mesmo santo pessoal protetor 
a quem .se acendiam velas e se faziam 
promessas; as relações com o orixá de 
cabeça e com os outros, assim como com 
os santos católicos, são diretas, 
carregadas de emotividade e apoiadas no 
princípio de reciprocidade; os "pontos" 
cantados aos orixás equivalem aos cantos 
dirigidos aos principais santos. As ações 
mágicas realizadas em certos rituais para 
obter segurança, saúde, para anular as 
contrariedades provocadas pelos 
humanos ou pelos espíritos, lembram 
práticas semelhantes do catolicismo e do 
protestantismo popular (bênçãos, 
benzeduras, procissões, jaculatórias, 
"simpatias" etc.). 

Quanto à relação santos/orixás, uma . 
distinção é feita segundo a identificação 
religiosa dos informantes. Aqueles que se 
consideram umbandistas (cerca de 65% 
do total), geralmente não distinguem essas 
entidades sobrenaturais. lemanjá é, para 
eles, a Virgem de pele branca, de cabelos 
longos, manto azul, como ela é 
representada nas imagens. A diferença, 

dizem eles, está unicamente no nome. 
Igualmente, Ogum é o mesmo São Jorge 
guerreiro, Bará é Santo Antônio, Oxalá é 
Jesus Cristo, e assim por diante. Isto 
significa que, durante os dramas sagrados 
que têm lugar nos terreiros, esses 
informantes acreditam "receber" 
divindades do universo católico e não do 
panteão africano. Os informantes que se 
identificam como "batuqueiros" concebem 
os orixás como forças da natureza, assim 
como são concebidos segundo a tradição 
africana, distintos dos santos católicos que 

· são indivíduos que viveram na terra de 
maneira exemplar e a quem eles se 
dirigem, mas fora dos terreiros. Eles são, 
pois, informantes brancos que "recebem" 
entidades negras. O inverso pode, 
teoricamente, ocorrer em outros terreiros, 
onde, por exemplo, negros "recebem" 
entidades brancas. 
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Mas, segundo os entrevistados, não se 
constatam unicamente semelhanças entre 
as religiões cristãs e as religiões 
afro-brasileiras. Estas últimas possuem 
certas especificidades, as mais 
significativas sendo o sacrifício de animais, 
o fenômeno da possessão, o contato 
direto, individual e sem intermediários com 
as divindades, a ausência de uma 
hierarquia religiosa e a crença na 
reencarnação. Esta última é, entre todas 
as singularidades, a mais controvertida, e 
aquela que provocou os depoimentos mais 
paradoxais. 20 

O que acaba de ser dito não invalida a 
afirmação de que, aos olhos dos 
informantes, catolicismo popular e religiões 
afro-brasileiras possuem muitos pontos em 
comum - não o bastante para permitir uma 
identificação total entre elas, mas o 
bastante para exigir uma conversão. 



Esses pontos em comum podem ser 
resumidos assim: ambas as expressões 
religiosas se caracterizam por um forte 
ritualismo; ambas estabelecem uma 
interdependência entre os campos 
religioso e social ; ambas interpretam as 
doenças e outros problemas existenciais, 
assim como tudo quanto ocorre ao seu 
redor, dentro de um contexto sagrado; 
ambas são religiões pragmáticas que 
respondem, como mecanismos de apoio, a 
necessidades e interesses imediatos; 
ambas dedicam especial devoção aos 
santos, cada um deles relacionado a um 
determinado assunto; com eles as 
relações são íntimas, afetivas e 
contratuais. 

Nota-se que este esforço de aproximação 
de determinados pontos de ambas as 
expressões religiosas tem a dupla função 
de reforçar a legitimação das religiões 
afro-brasileiras, e de justificar a sua 
participação nas mesmas. 

Como os informantes de alguma forma 
separam as duas estruturas religiosas, 
eles também não negam a sua identidade 
de católicos e sustentam uma espécie de 
dupla identidade confessional, participando 
- em graus diferentes de acordo com cada 
um - tanto dos rituais afro-brasileiros 
quanto dos católicos. "Eu sou católico, 
apostólico, romano e batuqueiro"; "eu sou 
católico, apostólico, romano e 
umbandista"; "nós somos todos católicos"; 
e "todo batuqueiro é católico" foram 
algumas frases ouvidas durante a enquete. 
Para eles, não há incompatibilidade nisso 
tudo, visto que ambas as religiões são 
vistas como complementares na medida 
em que respondem a necessidades 
espedficas. Assim, os ritos de passagem, 
como batismos, casamentos, morte, 

passam principalmente pela Igreja 
Católica; já as situações existenciais, que 
concernem os espaços internos do 
sofrimento, doenças, angústias, 
incertezas, encontram soluções nos cultos 
afro-brasileiros.21 Esse comportamento 
religiosó revela que os agentes religiosos 
em questão elaboram uma classificação 
das religiões segundo as suas 
competências atribuídas, capazes de 
atenderem cada uma delas mais 
particularmente a uma determinada 
situação existencial. Ademais, esse 
comportamento se assenta sobre o 
postuladO de que quanto mais recursos 
religiosos eles dispõem, mais bem 
protegidos estão na vida quotidiana. 
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.. A casa do pai" 

Católicos decepcionados com as reformas 
conciliares, sentindo a insegurança da vida 
urbana, os descendentes de italianos e de 
alemães do RS, que hoje são 
pais-de-santo, fi caram ainda mais 
frustrados por não lograrem obter junto às 
paróquias e às igrejas urbanas uma 
integração social efetiva, semelhante à 
existente nas zonas rurais e facultada 
pelas igrejas e pelas capelas. Será então 
nos terreiros, em razão também do tipo de 
relação social ali sustentado, que eles se 
afirmarão como pessoas, e se integrarão a 
um grupo social, conquistando assim um 
lugar na sociedade urbana.22 

De fato, os terreiros constituem, para eles, 
não somente um lugar de realização de 
rituais, mas também um lugar de reunião. 
Cria-se ali, até certo ponto, um modo 
próprio de vida; fortalecem-se as relações 
pessoais e mantém-se uma certa 
solidariedade social, o que não exclui , 



evidentemente, a existência de relações 
conflituais. Desta forma, cada casa do 
"Pai" (de santo), personalizada, engendra 
o seu próprio ethos, importante para os 
seus membros se identificarem pessoal e 
coletivamente. 

Reproduzindo o que se passa nas demais 
"casas de religião", os centros dirigidos 
por descendentes de italianos e de 
alemães do RS são organizados como 
uma "famflia patriarcal". As relações são 
hierarquizadas e, ao mesmo tempo, 
igualitárias. O chefe de culto é o "pai" que 
exerce sua autoridade quase absoluta 
sobre os "filhos" e sobre \aqueles que 
freqüentam a casa;23 sua autoridade é 
legitimada sobretudo pelo seu carisma, 
reconhecido pelos adeptos,24 que, em 
razão disso, lhe prestam obediência. 
Todos estão sujeitos, da mesma maneira, 
à sua dominação carismática. 

Há uma relação evidente entre prestígio 
social e personalidade carismática. Aquele 
aumenta ou diminui segundo a capacidade 
que o chefe de culto possui em afirmar ou 
reafirmar o seu carisma. No caso 
estudado, o prestígio é limitado à 
comunidade em que o "pai" exerce o seu 
poder. Fora dela, poucos possuem um 
prestígio elevado. 

Durante a pesquisa, raras foram as 
ocasiões em que dois ou mais dirigentes 
religiosos de origem italiana e/ou alemã se 
fizeram presente num mesmo ritual. Os 
que assim procederam, o fizeram porque 
havia entre eles uma ligação de 
parentesco religioso. Este, mais do que as 
ligações étnicas ou sociais, é o elemento 
de aproximação entre eles e deles com 
outros líderes religiosos. Ao contrário 
disso, no interior das "casas de religião", 
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de uma maneira geral, parece que as 
clivagens de classe e étnica são 
respeitadas. Observamos que onde o 
dirigente é branco, a maioria dos fiéis 
também o são, e vice-versa quando o 
dirigente é negro. Observamos ainda 
haver uma tendência dos indivíduos que 
se situam no mesmo nível 
sócio-económico a se encontrarem em 
centros religiosos \que também se situam, 
aproximativamente, nesse\nfvel. Parece 
que os "terreiros brancos" são os 
melhores situados economicamente. 
Portanto, se o parentesco religioso é o 
elemento que se situa acima das clivagens 
étnica e social no que concerne aos 
líderes religiosos, o mesmo ocorre 
somente em parte com respeito aos fiéis e 
às relações dos membros integrantes dos 
inúmeros terreiros 1entré si, onde a 
situação sócio-económica é um elemento 
condicionante das relações pessoais. 

Os pais-de-santo pesquisados não são 
alheios ao interesse material no exercício 
das suas práticas rituais. As "consultas" e 
os "trabalhos" são cobrados, e os preços 
variam segundo o prestígio que cada um 
desfruta no mercado religioso. Torna-se, 
porém, extremamente difícil indicar o peso 
que este elemento detém junto aos 
entrevistados. Antes de tirar conclusões 
apressadas, ou, pior ainda, de emitir 
julgamentos apressados, convém lembrar, 
com Bastide, que há uma lógica 
económica típica dos terreiros, que não é 
necessariamente a do lucro e do proveito 
(Bastide, 1971 :317-318).25 

Conclusão 

Vimos alguns fatores - entre a "infinita 
diversidade" dos mesmos - que explicam 



a procura e a participação nas religiões 
afro-brasileiras por parte de um certo 
número de descendentes de italianos e de 
alemães do RS. O que foi exposto, 
envolvendo esses agentes sociais, pode 
ser sintetizado, em termos! tfpicos-ideais, 
da seguinte forma: 

a) Encontrando-se numa situação 
existencial difícil (problema de saúde, 
económico ou afetivo), e não logrando 
obter solução pelas vias "ordinárias", os 
informantes recorreram aos serviços 
postos à disposição pelas religiões 
afro-brasileiras, religiões tão pragmáticas 
quanto a "sua" religião popular, porque 
acreditam na dimensão sagrada da vida 
social, o sobrenatural podendo interferir na 
vida dos homens, acarretando-lhes tanto 
conforto físico e espiritual quanto 
aborrecimentos. 

b) Oriundos majoritariamente da zona 
rural, onde 1vigoravam relações primárias e 
pessoais, e não conseguindo participar 
nas cidades de uma rede semelhante de 
relações, nem mesmo na Igreja Católica, 
um certo número dos indivíduos em 
questão se voltou para os terreiros onde 
o tipo de relação social ali sustentado lhe 
permitiu se afirmar pessoal e 
socialmente no meio urbano. 

c) Esses indivíduos, de uma forma ou de 
outra, construíram uma imagem tal das 
religiões afro-brasileiras, que ela os levou 
a acreditar na sua força e poder simbólico 
superiores aos das outras religiões para 
resolver os seus problemas existenciais e 
para explicar os acontecimentos que os 
atingiram. 

d) Esses agentes sociais receberam uma 
educação religiosa segundo o modelo de 
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um catolicismo popular, o qual servia de 
referencial ideológico para compreender e 
explicar tudo quanto ocorria com eles e ao 
seu redor. Este tipo de religião sofreu um 
processo de desencantamento, sem 
desaparecer, porém, quando mudanças 
sociais, decorrentes do processo de 
industrialização e de modernização, e 
mudanças religiosas, decorrentes das 
reformas conciliares, atingiram as zonas 
rurais do RS. O desencantamento 
persistiu, e até se acentuou, quando 
conheceram o catolicismo urbano. 
Todavia, o encontro e a 1-)articipa((ãO nos 
cultos afro-brasileiros tornavam a 
"reencantar" o "seu" mundo e a "sua" 
religião, na medida em que esses 
indivíduos reconheceram neles um modelo 
composto de representações semelhantes 
às sustentadas no catolicismo popular. 
Catolicismo popular e religiões 
afro-brasileiras, sobretudo a Umbanda, 
possuem, pois, para eles, uma espécie de 
substrato religioso comum, uma lógica 
estrutural semelhante. Por isso, admitem 
existir uma relação de 
complementariedade entre elas. De sorte 
que, ao se identificarem como católicos, é 
ao catolicismo popular que estão se 
referindo, embora, para eles, ser católico 
tout court significa também pertencer a 
uma religião de reconhecido status social , 
e ser umbandista, ou batuqueiro, significa 
ser detentor ou ter acesso a bens 
simbólicos capazes de solucionar todos os 
problemas, atuais ou futuros. O 
catolicismo equivale assim a uma religião 
de prestígio, e a Umbanda ou o Batuque a 
uma religião de necessidade. 

e) Além dessas razões, os descendentes 
de italianos e de alemães que 
prosseguiram sua iniciação até chegarem 
a pais-de-santo o fizeram, também, em 



I sua maioria, porque a cura não-medical da 
sua doença foi condicionada por uma 
promessa segundo a qual não apenas 
continuariam a freqüentar "a religião", mas 
também a ela se consagrariam. 
Prosseguiram ainda a sua iniciação porque 
nelas, e principalmente nos seus terreiros , 
eles se sentiram valorizados enquanto 
pessoas, obtendo uma elevação de status 

j e de prestígio social e, até certo ponto, 
para alguns, também económico. 

Nota-se que sorr.ente as proposições 
ideais-típicas "d" e "e", e parcialmente a 
"a", podem ser consideradas como 
específicas do grupo estudado. As demais 
são recorrentes; elas já toram formuladas 
por outros autores a partir de estudos feitos' 
com outros grupos sociais -
independentemente do seu horizonte 
étnico ou social - que também aderiram às 
religiões afro-brasileiras. 

Três hipóteses gerais, que exigem um 
aprofundamento, podem ser formuladas a 
partir do que aqui foi exposto: 

a) Para os descendentes de italianos e de 
alemães do RS, participar das religiões 
afro-brasileiras significa aprofundar a sua 

1 
integração à sociedade brasileira, na 
medida em 4ue se observa tanto uma 
significativa diminuição da manutenção 
das relações socia1s com os seus 
compatnotas Italianos e alemães, católicos 
ou protestantes, quanto um 

awotundamento das relações com 
indivíduos de origem afro-brasileira. Este 
fenômeno configura ao mesmo tempo um 
possível "enegrecimento" do modo..de ser 
e de pensar desses descendentes de 
imigrantes europeus, e um possível sinal a 
mais do seu "abrasileiramento" . 

b) Os descendentes de italianos e de 
alemães que procuram e participam das 
religiões afro-brasileiras podem ser 
considerados como católicos 
conservadores, que por este gesto estão 
criticando, mas não rompendo, ao mesmo 
tempo, certas modificações ocorridas a 
partir do Vaticano 11 , ao nível da doutrina e 
dos rituais da Igreja Católica em geral, e 
ce11as práticas pastorais motivadas pelo 
setor "progressista" da Igreja Católica 
brasileira em particular. A participação de 
católicos nas religiões afro-brasileiras não 
deixa, pois, de possuir um significado 

· político. 

c) O elemento mais significativo da 
!Jrocura e participação nas religiões 
afro-brasileiras por parte de descendentes 
de italianos e de alemães do RS, 4ue se 
identificaram tradicionalmente com um ti,_,o 
particular de catolicismo, reside no fato de 
que aquelas religiões e este último 
possuem uma lógica estrutural análoga, 
uma concepção do religioso e uma relação 
com o sagrado que se assemelham em 
diversos pontos. 
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É interessante, para finalizar, 
conhecermos o posicionamento dos 
negros do RS sobre a presença de 
brancos nas religiões afro-brasileiras, 
sobretudo no Batuque. Embora ainda não 
tenha sido concluído o levantamento 
desses dados, pode-se antecipar que 
sobressaem quatro diferentes posições, 
as duas primeiras com maior destaque: 

a) Uma das opiniões mais ouvidas é 
sintetizada na afirmação de que "os 
branco tão tomando conta da religião". Por 
esta expressão, querem dizer que o 
número de brancos que procuram as 
religiões afro-brasileiras - e o número 



daqueles que ascendem ao status de 
iJai-de-santo, ou de dirigentes de religião -
está aumentando cada vez mais. Este fato 
é aJJreciado positivamente por uns e 
neyativamente por outros. 

É positivo, segundo alguns, J.l0r4ue em 
nossos dias as despesas que envolvem a 
realização dos rituais, ou o "awontamento" 
como pai-de-santo, são tão elevados que 
os negros, por fazerem parte, 
maJoritariamente, das camadas sociais 
inferiores, não têm condições, por si só, de 
custeá-las. Neste sentido, os brancos, 
"ricos", ao procurarem e ingressarem na 
religião, e atingirem o status de 
pais-de-santo, estariam contribuindo para 
a manutenção da própria religião de 
Batuque ou de Umbanda. É negativo, 
segundo outros, visto que os 
pais-de-santo brancos não possuem a 
mesma competência religiosa dos 
pais-de-santo negros, uma vez que estes 
"nunca explicam tudo pros branco". Dessa 
forma, é a própria riqueza doutrinária e 
ritualística das religiões afro-brasileiras que 
estaria se perdendo, diminuindo assim, 
gradativamente, a sua "força" e o seu 
IJOder simbólicos. É negativo, ainda, 
JJOrque o asj)ecto mercantilista dos cultos 
se desenvolveu e foi incrementado pelos 
brancos. 

b l Outros repetidos depoimentos 
fornecidos IJOr pais e filhos-de-santo 
negros, sobre a presença de brancos nas 
religiões afro-brasileiras, vão no sentido de 
apreciar a questão racial como sendo 
secundária, contando, para eles, 
wimeiramente e acima de tudo, a 
especialização religiosa da pessoa, 
independentemente da cor da pele. Neste 
caso, a leyitimação religiosa de uma 
pessoa é preponderante, e não a sua 
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condição étnica ou social. 

c) Ainda, segundo alguns entrevistados, o 
contato com as religiões afro-brasileiras 
por parte de invidíduos brancos é ao 
mesmo tempo um sinal de reconhecimento 
do valor dessas religiões e de sua 
legitimàção junto à sociedade global. 

d) Enfim, alguns depoimentos fornecidos 
principalmente por velhos chefes-de-culto 
de origem africana questionam a 
competência e a legitimidade não somente 
dos atuais pais-de-santo brancos, mas 
também dos negros, porque, segundo 
eles, as mudanças comportamentais 
envolvendo todos os chefes-de-culto, e as 
modificações ritualísticas ocorridas nas 
últimas décadas, descaracterizaram 
demasiadamente as religiões 
afro-brasileiras. 

Notas 

Trabalho apresentado na XI Reunião Anual da 
ANPOCS, no .9rupo de trabalho '"Religião e 
Sociedade", Aguas de São Pedro, 20-23 de 
outubro de 1987. Agradeço a Jean-Marie Gibbal e 
a Norton Correa as criticas 1:1 sugestões formuladas 
à primeira versão deste texto. Para a realização da 
pesqLiisa contei com recursos da FAPERGS. 

1 M.l. Pereira de Queiroz chamou a atenção para a 
necessidade de se multiplicarem os estudos para 
melhor se compreender a participação de 
indivfduos de origem européia nas religiões 
afro-brasileiras. Escreve esta autora: 

'" ••• i/ fàudra encore de nombreuses études pour 
comprendre /es raisons qui pousserent ces 
hommes à ce transformar en adeptes de cultes si 
différents de ceux qu'ifs avaient amenés avec eux 
de leur pays d 'origine '" (Pereir-a de Queiroz, 1981 
:22). 

2De fato, nesta região do Brasil um grande número 
de descendentes de italianos e de alemães 



preservam ainda as suas lfnguas originais, assim 
como uma série de costumes e de hábitos trazidos 
para o Brasil pelos seus antepassados. Isto os 
conduz a se identificarem, e a serem identificados, 
como "brasileiros descendentes de italianos", e 
"brasileiros descendentes de alemães". Os 
primeiros são, às vezes, tratados popularmente de 
"gringos", sem conotação pejorativa. Esta ~spécie 
de identidade étnica plural é destitufda de 
aspirações politicas, ao menos explfcitas. 

3Mais do que a diferença de cor da pele, é, 
portanto, a diferença cultural existente entre esses 
grupos sociais que motiva este estudo. 

4 Numa pesquisa realizada em 1951 junto a 71 
casas de Batuque, D. de Laytano observou que de 
80 a 90% delas eram Jeje, NagO e Oió; mais 
concretamente, 24 eram NagO, 21 Jeje, 13 Oió, 
oito ltexá e cinco "mistas" (D. de Laytano, s/d :53). 

5No fichário da União de Umbanda do Rio Grande 
do Sul, constam cerca de 5.600 centros 
registrados; na Congregação Espiritualista de 
Umbanda do Rio Grande do Sul, figuram cerca de 
1.200 centros; na Afro-Rito, constam 
aproximadamente 380, e na Afro-Bras, cerca de 
4.500. 

6Não estão aqui compreendidos os 
chefes-de-culto de origem "brasileira" que 
possuem sobrenome italiano ou alemão adquirido 
por casamento. Não foi possfvel precisar o grau de 
descendência dos indivfduos levantados em 
relação ao imigrante. A análise da faixa etária 
permite, porém, inferir que se trata de pessoas da 
segunda e sobretudo da terceira geração. de 
imigrantes. Igualmente, não foi levado em 
consideração o variável tipo de culto praticado, 
pois, tanto por aqueles que se consideram 
"umbandistas" (ou "espiritualistas") quanto por 
aqueles que se identificam como "batuqueiros" (ou 
"africanistas"). Eles praticam os rituais das várias 
denominações pelas razões já expostas .. 

7Não consta nesta tabela uma população diffcil a 
estimar: os descendentes das etnias concernentes 
que estão em condições de abrir o seu próprio 
centro religioso mas que ainda não o fizeram. 

8A amostragem é pequena, pois a informação 
referente à data de nascimento não consta em 
todas as fichas consultadas. Nos fichários da 

União de Umbanda e da Congregação 
Espiritualista de Umbanda, esta informação está 
ausente. 

9Lembrai'nos que a população aproximada de 
Porto Alegre é de 1. 600.000 habitantes, a de 
Caxias do Sul é de 200.000, e a de Novo 
Hamburgo é de 150.000. Por uma questão de 
facilidade da amostra, os questionários foram 
distribul'dos a alunos do Segundo e do T areeiro 
Graus de educandários particulares (três) e 
públicos (dois), que os responderam ou levaram 
para casa, caso não estivessem seguros das 
respostas dadas. Presume-se que a população 
consultada se situa, predominantemente, nas 
camadas médias e média-baixa da sociedade. A 
amostragem não tem pretensão maior do que 
indicar uma tendência da população dessas três 
cidades do RS, frente às religW9s afro-brasileiras. 

1 o As entrevistas foram semidirigidas, feitas com 
pais-de-santo que habitam nas três cidades em 
questão. Dos 42 agentes de culto que visitamos, 
30 são de origem italiana, e 12 de origem alemã. 
Todos se definem como católicos, embora dez 
deles tenham recebido ao mesmo tempo uma 
formação católica e protestante evangélica 
luterana. A maioria deles habita os arredores das 
cidades e é originária das zonas rurais. Nenhum 
deles faz parte das religiões afro-brasileiras pelo 
nascimento. Operou-se neles uma 
"semiconversão", pois, como veremos, ao 
Ingressarem nessas religiões não abandonaram o 
catolicismo. A metade deles se consagra à religião 
em tempo integral; os outros exercem ao mesmo 
tempo outras profissões - são funcionários 
públicos, pequenos comerciantes, mecânicos, 
costureiros etc. Quanto ao nrvel de instrução, a 
grande maioria possui o primário incompleto, 
nenhum deles é analfabeto, e dois possuem um 
diploma universitário. 
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11 Evidentemente que esse "desencantamento" 
não pode ser verificado e traduzido em termos 
quantitativos. Torna-se também extremamente 
diffcil saber quanto tempo durou o 
desencantamento e como ele foi administrado por 
cada informante. 

12P. Fry já haviasublinhado.que a Umbanda tinha 
se aproveitado das últimas mudanças ocorridas na 
IgreJa Católica, como a destjtualização resultante 
do Concilio Vaticano II(IFry, Hl7-6 :4$). R. Cipriani 



também relaciona o "retorno às experiências 
mágicas e supersticiosas", ou "o refúgio no 
comportamento mágico", de segmentos 
populacionais da Itália do sul, com as mudanças 
ocorridas na Igreja oficial (Cipriani, 1976 
:228-229). M. Cohen também vê nos movimentos 
carismáticos católicos, surgidos nos EUA em 1967 
e difundidos em vários palses europeus, uma 
reação contra as reformas conciliares (Cohen, 
1986 :61-62). As renovações eclesiais seriam 
também alguns dos elementos que explicam o 
surgimento de alguns movimentos messiânicos 
brasileiros, tais como "Borboletas Azuis" (L. 
Negrão, 1981), e "Fraternidade da Santa Cruz" 
(Oro, 1985). 

13Para a compreensão do significado das capelas 
e dos templos junto aos imigrantes italianos e 
alemães e seus descendentes, ver O. Manfroi 
(1975), T. de Azevedo (1975), C. Zagonel (1975), 
A. Baltistel (1981), J. Rache (1959), De Boni e R. 
Costa (1979) e A. Galioto (1987). 

14Evidentemente que esta "religião do povo" não 
é exclusiva dos imigrantes italianos ou alemães, 
ou seus descendentes. 

15P. Ribeiro de Oliveira aponta a devoção 
particular, e não comunitária, aos santos, nas 
formas de aliança e contratual, como sendo o 
núcleo do "catolicismo privatizado", 
distinguindo-o, por este traço, também, do 
"catolicismo tradicional" (Ribeiro de Oliveira, 1978 
:75 e seguintes). 

16Não é destituldo de interesse se perguntar se 
certas associações e instituições que se 
implantaram, sobretudo a partir da Segunda 
Guerra Mundial, nas zonas coloniais, como 
hospitais, escolas, sindicatos e cooperativas, 
clubes esportivos, partidos politicas etc., e a nova 
conduta social que elas suscitaram, não 
preencheram, de uma certa maneira, funções que 
antes eram preenchidas pela religião, tais como a 
identificação do individuo com o grupo, o reforço 
da identidade social, o apoio nas incertezas, o 
alivio nas dores etc. Se tal é o caso, essas 
experiências e práticas sociais podem ser 
consideradas como "atitudes analogicamente 
religiosas", segundo a expressão de J . Séguy 
(Séguy, 1986). Mas é preciso assinalar que em 
certos meios sociais de descendentes de 
imigrantes europeus -mas não exclusivamente -

48 

do RS e do Brasil em geral, essa religião popular 
existe ainda em nossos dias (cf. Z. Alvim, 1986; A. 
Baltistel, 1981 ; L. De Bani, 1977). Uma religião 
popular semelhante àquela aqui caracterizada 
existe também no Sul e no Norte da Itália (cf. R. 
Cipriani, 1976, 1985; E. Pace, 1980; A. Bellusci, 
1983). 

170 estranhamento dos pais-de-santo 
entrevistados é maior, visto que os padres 
presidem rituais que não comportam despesas. O 
mesmo não ocorre com eles, cuJas despesas são 
grandes, "desde o vestuário até os bicho", 
segundo a expressão de um deles, sendo por isso 
mesmo obrigados a cobrarem pelos riiuais que 
administram. 

1BNão queremos dizer que este processo de 
mudança social e religiosa tenha sido um 
fenómeno total e homogéneo. Em certas regiões 
do RS, o impacto da penetração do capitalismo foi 
menor, e nela seus habitantes sustentaram 
determinados elementos ti picos do seu passado 
cultural. 

19Segundo a religião dos imigrantes, "São Roque, 
por exemplo, protegia contra as pestes e as 
epidemias. São Valentim era invocado contra o 
ataque epiléptico. Santa Bárbara protegia das 
intempéries. São Luiz Gonzaga era o protetor dos 
jovens, Santo AntOnio era invocado para ajudar a 
achar coisas perdidas e para socorro nos 
momentos diflceis. Santa Ana era a protetora das 
mães e das parturientes. São Paulo era o defensor 
contra as mordidas de cobra .•• " (Baltisiel e Costa, 
1983 : 616). Como se vê, não há plena 
·equivalência entre as qualidades atribuldas aos 
santos e aos orixás, ou outras entidades 
sobrenaturais. Isto não é um problema para os 
informantes, pois a eles o que importa é a mesma 
lógica existente entre ambas as religiões. 

20É preciso se dar conta, como Brandão assinalou, 
que " ... a cultura católica popular está muito mais 
próxima da doutrina espirita do que se imagina 
com freqüência" (Brandão, 1986 : 187). 

21 Esta observação já havia sido feita por Da Malta 
ao explicar a participação de brasileiros católicos 
em geral nas religiões afro-brasileiras e no 
espiritismo (Da Malta, 1986: 115). Este pluralismo 
religioso coloca, pelo menos, o problema da 
identidade "católica" do brasileiro. 



22Uma pesqUisa mais aprofundada deveria ver se 
descendentes de imigrantes que obtiveram uma 
integração sócio-económica mais favorável na 
sociedade brasileira também freqüentam terreiros, 
e, em caso afirmativo, se o fazem por razões 
semelhantes às aqui apontadas. 

230 número de filhos-de-santo, ou de médiuns, 
existente nos centros religiosos pesquisados 
oscilou entre três e 45, e os de freqüentadores dos 
rituais, entre seis e 250. Encontramos, porém, 
quatro agentes de culto que não possuem uma 
"comunidade", isto é, não possuem "filhos" ou 
"médiuns" e somente prestam serviço religioso 
quando são procurados. 

240 s sinais de carisma de um pai-de-santo mais 
reconhecidos pelos fiéis são os seguintes: 
segurança com que preside os rituais; a boa 
qualidade da sua consulta; a rapidez com que 
mata os animais por ocasião dos rituais de 
sacriflcios; a assiduidade da sua procura por parte 
de individuas não filiados ao centro; o progresso 
material que obtém ao longo dos anos; o 
progresso e o conforto que propicia aos seus fiéis; 
e o dom da palavra, sobretudo quando se encontra 
em estado de transe. 

25Foi, porém, o próprio R. Bastide quem salientou, 
a partir de um estudo feito sobre a Macumba de 
São Paulo, que neste caso os negros buscavam 
através da religião ou da magia a ascensão social, 
enquanto que os brancos buscavam antes de tudo 
o lucro e o dinheiro (Bastide, 1959 :303). No RS, 
embora o interesse material esteja presente no 
exerclcio da atividade dos agentes de culto 
entrevistados, não parece que este interesse seja 
o seu móvel mais importante. É preciso recordar 
que vários produtos entram na composição de 
qualquer trabalho, sobretudo os animais. E como 
não se trata de qualquer animal, os mercadores 
duplicam ou triplicam o seu preço quando sabem 
que eles são procurados para finalidades 
reliyiosas. Além disso, os chefes de culto que se 
identificam como "batuqueiros" sabem que 
precisam formar um "fundo econOmico de reserva" 
para dar, uma vez por ano, por ocasião do 
aniversário do "assentamento" do seu santo de 
cabeça, uma festa aos orixás. Nesta ocasião, e em 
outras semelhantes, além do pagamento do 
tam!x>reiro e das despesas dos animais e dos 
outros produtos necessários às oferendas, eles 
devem oferecer uma festa aos convidados, que 
comem e bebem à vontade e retomam para suas 

casas levando o "mercado", isto é, uma bandeja 
contendo alimentos de toda sorte. A lógica que 
preside esta atitude parece se assemelhar com a 
do pot lach, e compreende-se desta forma por que 
os agentes de culto cobram - e por vezes somas 
elevadas- pelos "trabalhos" que realizam (esta 
última observação foi feita por Norton Corrêa, por 
ocasião de uma discussão em seminário). 
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TABELA 1 

Italianos Alemães Total 
Sexo Distribuição 

geográfica Freq. 0/o Freq. 0/o Freq. 0/o 

P. Alegre 48 10,0 25 5,1 73 15,1 
(/) 

G.P. Alegre 25 5,1 28 5,9 53 11,0 c 
Q) 

Interior 27 5,6 33 6,8 60 12,5 E o ·-I 
Totais 100 20,7 86 17,8 186 38,6 

P. Alegre 66 13,7 25 5,1 91 18,9 
(/) 

~ G.P. Alegre 41 8,6 49 10,1 90 18,8 
Q) 

Interior 67 13,9 48 10,0 115 23,8 .c 
"3 
~ 

Totais 174 36,2 122 25,3 296 61,4 

H+M Totais 274 56,9 208 43,1 482 100,0 
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TABELA 2 

Italianos Alemães Total 

Sexo Idade Freq. o; o Freq. . o;o Freq. o/o 

18-25 3 3,0 2 2,1 5 5,1 
(/) 26-48 29 30,0 12 12,3 41 42,3 c:; 

~ 49-73 5 5,1 3 3,1 8 8,3 

:c 
Totais 37 38,1 17 17,5 54 55,7 

18-25 - - - - - -
(/) 
Q) 26-48 14 14,4 13 13,4 27 27,8 .... 
Q) 

49-73 13 13,4 3 3,0 16 16,5 .r; 
"S 
~ 

Totais 27 27,9 16 16,5 43 44,3 J 

H+M Totais 44 66,0 33 34,0 97 100,0 

TABELA 3 

Origem étnica ~mlllar declarada 

Origem Cax. do Sul N. Hamburgo P. Alegre Totais 
étnica Freq. % Freq. o;o Freq. o;o Freq. o;o 

Italiana 66 52,4 9 14,5 27 20,3 102 31 ,8 

Alemã - - 19 30,6 19 14,3 38 11 ,8 

ltal. e alemã 5 4,0 3 4,8 14 10,5 22 6,9 
ltal. e brasil. 39 31,0 11 17,8 31 23,3 81 25,2 

Alemã e brasil. 8 6,3 20 32,3 25 18,8 53 16,5 

Outras 8 6,3 - - 17 12,8 25 7,8 

Totais 126 100,0 62 100,0 133 100,0 321 100,0 
--
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TABELA4 

Religião familiar declarada 

Religião Cax. do Sul N. Hamburgo P. Alegre Totais 
Freq. % Freq. % Freq. % Freq. 0/o 

Católica 121 96,0 52 83,9 111 83,5 284 88,5 
Protestante 2 1,6 7 11,3 8 6,0 17 5,3 

Espírita 2 1,6 1 1,6 7 5,3 11 3,4 
Outras - - - - 1 0,7 1 0,3 

Sem religião 1 0,8 2 3,2 6 4,5 8 2,5 

Totais 126 100,0 62 100,0 133 100,0 321 100,0 

TABELA 5 

Algum membro da família (nuclear ou extensa) 
participa normalmente das religiões afro,.brasileiras 

(Batuque, Linha Cruzada, Umbanda)? 

Cidade Sim Não Totais 
Freq. 0/o Freq. o/o Freq. 0/o 

Cax. do Sul 19 15,0 107 85,0 126 100,0 
N. Hamburgo 7 11 ,3 55 88,7 62 100,0 
P. Alegre 37 27,8 96 72,2 133 100,0 

Totais 63 19,6 258 80;4 321 100,0 

TABELAS 

Algum membro da família já procurou alguma vez as religiões 
afro-brasileiras? 

Cidade Sim Não Totáis 
Freq. 0/o Freq. o/o Freq. o/o 

Cax. do Sul 67 53,2 59 46,8 126 100,0 

N. Hamburgo 32 51,6 30 48,4 62 100,0 

P. Alegre 83 62,4 50 37,6 133 100,0 

Totais 182 56,7 139 43,3 321 100,0 
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TABELA 7 

Razões da procura das religiões afro-brasileiras 

C. do Sul N. Hamburgo P. Alegre Totais ! 

Problemas Freq. o;o Freq. o/o Freq. o;o Freq. o;o 

Doença 32 48,5 12 40,0 41 38,3 85 41 ,9 

Neg~cio 6 9,1 3 10,0 11 10,3 20 9,8 
· Emprego - - 2 6,7 3 2,8 5 2,5 

Rei. afetivo 5 7,6 1 3,3 19 17,7 25 12,3 
Curiosidade 22 33,3 11 36,7 28 26,2 61 30,0 
Outros 1 1,5 1 3,3 5 4,7 7 3,5 

Totais 66 100,0 30 100,0 107 100,0 203 100,0 
c._________ __________ -

TABELAS 

O problema foi solucionado? 

S1m Não Em parte Não sabe Totais 
Ctdade Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

C. do Sul 20 32,3 8 12,9 22 35,5 12 19,3 62 100,0 
N. Hamburgo 9 34,6 4 15,4 9 34,6 4 15,4 26 100,0 
P. Alegre 20 30,8 9 13,8 23 35,4 13 20,0 65 100,0 

Totais 49 32,0 21 13,7 54 35,3 29 19,0 153 100,0 
--------- --- --------- -- - -
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Uma dupla leitura: macumba, 
cultura negra e ideologia do recalque 

Sonia Maria Giacomini 
Mestranda em 

Antropologia Social - Museu Nacional 
Pesquisadora do Programa 

Religião e Negritude Brasileira - /SER 

1. Apresentação 

Foi durante o curso sobre AntrOJ.>Oiogia da 
Religião no Museu Nacional (1984) que 
comecei a ter um primeiro e sistemático 
contato com a literatura que toma por 
objeto as chamadas religiões 
afro-brasileiras. Diante de um universo 
para mim praticamente desconhecido, tive 
oportunidade de ver crescer minha 
perplexidade quando da preparação e 
apresentação de um seminário a respeito 
de dois livros de Marco Aurélio Luz, o 
primeiro editado em 1972 (co-autoria com 
Georges Lapassade), e o segundo datado 
de 1983 (Lapassade e Luz, 1972; Luz, 
1983). 

Passado um primeiro momento, pude 
despertar para o interesse desta dupla 
leitura, e que advém da possibilidade de 
colocar frente a frente um mesmo autor, 
que num intervalo de dez anos propõe e 
traz à luz abordagens tão absolutamente 
divergentes de um mesmo (suposto) 
objeto. Independentemente do mérito de 
cada uma dessas obras e de seu autor, 
independentemente do fato de não ser uma 
especialista para confrontar as suas 
afirmações com conhecimentos a respeito 
do tema - resultantes seja de um percurso 
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através da vasta bibliografia, seja de 
experiência direta -, a idéia de tomar como 
objeto de reflexão a "evolução" do autor 
pareceu-me estimulante. 

Nos dois textos estamos diante de uma 
análise do significado das práticas 
religiosas "afro-brasileiras". Em ambos, o 
autor assume uma clara postura de 
enfrentamento e crítica a certos padrões 
metodológicos e teóricos, o que lhes 
confere um claro registro polêmico e a 
indisfarçável pretensão de "fazer escola". 

Este trabalho, que procura pensar os 
posicionamentos do autor "desde fora", 
certamente não trará nenhuma 
contribuição específica ao conhecimento e 
análise das práticas religiosas em questão. 
Talvez permita pensar, no entanto, em 
alguma medida, sobre algumas condições 
de produção de certos discursos que se 
afirmam enquanto detentores de 
sucessivos e diferenciados segredos dos 
outros - do "outro". 

Nesta linha de preocupações, apresento, 
em primeiro lugar, um breve resumo das 
exposições feitas por Luz em cada um dos 
textos. Em seguida, destaco aqueles 
elementos que me parecem marcar .as 



diferenças de tratamento, e alinho algumas 
reflexões que sugerem, malgrado Luz, 
uma certa unidade e continuidade entre 
seus dois trabalhos, e que, em certo 
sentido, constituem o contexto de seus 
textos. 

2. O segredo da macumba 

Neste livro, Luz (juntamente com 
Lapassade) wopõe-se a uma "nova leitura 
dos cultos afro-brasileiros" à luz das idéias 
de Marx, Freud e Reich (p. xi) . E, 
imediatamente, esta opção teórica se 
afirma também como opção política e 
ideológica, como fica claro na passagem 
seguinte: 

"Esta abordai}em teórica materialista não 
siynifica o desprezo pela macumba, mas 
ao contrário ... em todos os períodos da 
história, os espfritos quimbandeiros: Exus, 
pretos-velhos da quimbanda, caboclos da 
quimbanda chefiados por Pantera-Neyra, 
Pomba-Gira, que representa o desejo 
louco, a libertação da sexualidade, são 
sempre os heróis da liberdade, que 
exprimem os sonhos dos homens 
oprimidos em sua-luta pela liberta.;ão" (p. 
xii). 

Nesta leitura, duas oposições ou 
polaridades são estruturantes. Em primeiro 
lugar, a oposição macumba versus 
candomblé, através da qual o autor 
resgata a macumba enquanto campo 
específico de relações e, portanto, objeto 
possível de análise. Em segundo lugar, no 
interior da própria macumba, a oposição 
umbanda versus quimbanda, que lhe 
permite awesentar a macumba enquanto 
aparelho ideológico de estado, e, f.!Or 
conseguinte, as relações que aí se 
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üesenvolvem enquanto relações 
antagôn1cas de classe. 

2.1 - CandomtJié e macumba 

O autor toma como centro e alvo de sua 
reflexão uma certa visão neyemônica a 
respeito das relig1ões afro-brastletras, e 
que tem colocado o candomblé em 
f.JOSição de uestallue. 

"Desde 190V, nas primeiras publicações 
de Nina Rodrigues, o candomblé da t.Jahia 
foi sempre amplamente estudado. Este se 
tornou conhecido e adquiriu prestíyio 
incontestável. No Brasil, o 'status ' cultural 
do candomblé é muito superior ao da 
macumba" (p. xii). 

Não se trata de negar o aporte positivo 
dessa corrente, que suscitou uma 
"reabilitação da cultura negra" (p. xiii), 
cujos rituais antes "desprezados e 
subjugados como uma feitiçaria" passaram 
a ser respeitados e "admitidos como uma 
religião" (p. xll). Mais importante, no 
entanto, foi a marca depreciativa que esta 
corrente imprimiu na representação da 
macumba: 

"A conseq~ência negativa é que a 
macumba aparece, agora, como disse 
recentemente um sociólogo francês, como 
um 'culto degenerado ''- um mau 
candomblé de categoria inferior" (p. xiii). 

O autor toma como referencial teórico (de 
contraste) a classificação de Bastide, em 
seu Les Reliyions Africaines au Brésil, no 
qual o candomblé é erigido em 
religião-"autêntica", isto é, no cume de 
uma hierarquia em que a macumba 
ocuparia a f.JOSição de religião-"ideologia" 



(cf. Monteiro, 1978). 

A recusa do continuum bastidiano - que 
vai da religião autêntica ao culto 
degenerado - se concretiza na 
reivindicação para a macumba de um 
estatuto equivalente ao conferido ao 
candomblé: 

"Esta hierarquia que colocou o candomblé 
no cume das religiões afro-brasileiras, e a 
macumba em um nível inferior, não pode 
mais ser aceita. Os dois cultos não são 
desiguais, mas são simplesmente 
diferentes" (p. xiii). 

Ao invés de uma religião em seus diversos 
graus de pureza e integridade, o que 
!erramos então seriam "duas religiões bem 
divergentes" (p. xiil ). Os empréstimos de 
elementos de uma a outra não negam esta 
diversidade, pois em cada caso as 
posições e papéis são redefinidos, Assim, 
se a macumba encontrou no candomblé a 
figura de Exu e conservou seu nome, "o 
lugar de Exu na macumba é totalmente 
diferente de seu lugar no candomblé" (p. 
xiii). 

Como explicar, então, que a visão 
hegemónica acima referida tenha se 
imposto e conservado? Que critérios 
açiona ela para valorar positivamente o 
éandomblé e negativamente a macumba? 
A resposta de Luz é que o fundamento 
desta visão encontra-se numa certa teoria 
das origens que mensura a nobreza de um 
culto segundo seu grau de fidelidade à 
África. "Não é absolutamente 'cientrfico' se 
estabelecer uma escala de valores para 
decidir o que é 'puro' ou, ao contrário, 
'ir.1puro'. Por detrás desta atitude adotada 
por certos sociólogos, existe a idéia de 
que o mais puro é o que mais permanece 

fiel à África (p. xiv) . 

A recusa de um enfoque fundado numa 
teoria da origem destaca alguns elementos 
essenciais que marcam a ruptura com a 
África e afirmam a originalidade do negro 
brasileiro. Em primeiro lugar, a diferenya 
com a África é dada pela deportação e 
pela condição escrava. O que lhe permite 
afirmar: 

"Uma cultura negra da África não é uma 
cultura negra no ext7io. A variável 
fundamental, aqui, é a escravidão. O 
candomblé da Bahia não é o candomblé da 
África. É um'candomblé que 'tomou 
emprestado' à ,África um sistema 
lingüístico e ritual, mas o conteúdo foi 
profundamente transformado 
primeiramente pelas misturas de nações 
escravizadas" (p. xiv). 

Em segundo lugar, há que considerar a 
diferença introduzida pelo desenvolvimento 
desigual do capitalismo no Brasil, e que 
acaba submetendo a condições bastante 
distintas os negros é sua cultura na Bahia, 
"mais próxima, ainda hoje, de seu passado 
pré-capitalista", e no Rio de Janeiro ou São 
Paulo, onde são proletários e minoria. 
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Afirmar a macumba enquanto religião 
original e espedfica, segundo Luz, só é 
possrvel rompendo com os esquemas 
valorativos que colocam o candomblé em 
posição privilegiada no âmbito dos cultos 
afro-brasileiros. E essa ruptura só se pode 
efetuar se se constrói Juntamente com uma 
superação da teoria das origens: 

"Assim como é preciso 'libertar' o estudo 
do candomblé desta referência contínua à 
África, é preciso também libertar o estudo 
da macumba dessas comparações com o 



candombltf' (p. xv). 

Aol invés de uma macumba, culto 
degenerado a ser lido à luz de sua maior 
ou menor proximidade com as origens 
africanas, surge então uma macumba 
transformada em objeto fntegro, a ser lido à 
luz de dois fatos históricos fundamentais 
de nossa sociedade: a escravidão e o 
desenvolvimento capitalista. Somente 
assim serã possfvel entender que a 
macumba não é feita apenas de heranças 
angolanas e do culto africano dos 
antepassados, mas também, e talvez 
principalmente, de algo muito novo que foi 
produzido no Brasil: "o culto dos heróis da 
história e da revolta, os caboclos e os 
pretos-velhos que são com os Exus os 
elementos essenciais da macumba" (p. 
XV) . 

No quadro I, sistematizamos os elementos 
que, segundo Luz, permitem perceber a 
oposição entre candomblé e macumba. 

2.2 - Umbanda e quimbanda 

Uma vez libertado da referência à origem e 
da comparação com o candomblé, a 
macumba pode ser analisada a partir de 
uma oposição fundamental que a 
atravessa: 

':.4 divisão e a oposição entre o candomblé 
valorizado pelos sociólogos e pelo turismo 
e a macumba considerada como mais 
baixa e vulgar é uma oposição secundária. 
A oposição principal é a divisão no interior 
da 'macumba' e a Quimbanda. É a luta, a 
guerra entre os dois rituais. É a 
representação e a destruição cultural da 
Quimbanda em nome da Umbanda" (p. 
XVII) 
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E após haver resgatado a macumba, 
frente ao candomblé, Luz partirã para o 
resgate da quimbanda, frente à umbanda. 
Desta vez, no entanto, não se tratarã de 
uma oposição formal, que reivindica iguais 
'direitos_ e valores' para duas religiões, mas 
de um vElrdadeiro antagonismo presente 
no interior da própria macumba.! Esfe 
antagonismo Luz não tem a pretensão de 
havê-lo descoberto, na medida em que seu 
reconhecimento faz, inclusive, parte da 
representação corrente que se tem da 
macumba: representação na qual a 
umbanda aparece como o culto .do bem e a 
quimbanda o culto do mal. O que Luz 
propõe, de fato, é uma inversão completa 
deste esquema valorativo. 

Esta leitura da macumba funda-se em 
alguns referentes teóricos CUJa 
apresentação resumimos brevemente: 

1'2) Marx - A sociedade estã fundada 
sobre a luta de classes, sobre o 
antagonismo e o conflito. As ideologias, as 
"culturas", se desenvolvem no interior 
dessas contradições e as exprimem. 

2'2) Freud -A expressão dessas 
contradições lé deformada, "hã sempre 
recalcamento e por conseqüência 
deformação da primeira mensagem e, 
como diz Freud, elaboração secundãria" 
(p. xxlv) 

3'2) Reich - A possibilidade da existência 
de uma hierarquia de autoridade social 
fundada na representação sexual; ou, em 
outras palavras, a repressão sexual 
engendra nas massas uma estrutura 
psfquica favorável a um comportamento 
submisso, compatrvel com as regras de 
conduta "necessãrias ao funcionamento 
hierárquico autoritário da formação social e 



Quadro I 

CANDOMBLÉ NAG0 

• origem sudanesa 

• celebração dos orixás: 
forças da natureza 

• referência à natureza 

• lugar de Exu no sistema: intennediário 
que é despachado no início da 
cerimônia, nunca é celebrado. 

• características regionais: 
Bahia: 
- mais próxima de passado 

. pré-capitalista 
- maioria de negros 
- ritmo menor de desenvolvimento das 
forças produtivas 

das instituições autoritárias" (p. 52). 

49) Althusser - Os aparelhos ideológicos 
de estado, inclusive o religioso, visam a 
assegurar as relações de produção 
(formas de extorsão do sobretrabalho) 
numa determlnada jformação social, e ''têm 
uma eficácia mais ideológica (persuasiva) 
que repressiva devido à sua combinação 
com uma representação social" (p. 55). 

Neste contexto de referentes teóricos, a 
umbanda será vista como aparelho 
ideológico de estado. "Como instituição 
social, a umbanda procura, por um lado, 
reproduzir numa representação simb(llica a 
hierarquia social, e por outro lado, ém seu 
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MACUMBA 

• origem banto 

• celebração dos ancestrais: 
pretos-velhos, caboclos, orixás -
santos católicos brancos - e os exus e 
pomba-giras - negros revoltados. 

• referência à história 

• lugar de Exu no sistema: 
cultuado e celebrado. Pretos-velhos 
são intermediários entre orixás e exus. 

• características regionais: 
Alo: 
- negros são proletários e marginais 
- negros são minoria 
- ritmo maior d~ desenvolvimento das 

forças produtivas 

ritual, reproduzir o exercrcio de obediência 
à autoridade, ambos os aspectos 
necessários ao funcionamento da 
formação social" (p. 57). 

Desta forma, Luz reafirma sua ruptura com 
as origens e sua problemática de . 
"heranças" e/"deturpações" para focalizar, 
essencialmente, o funcionamento e a 
eficácia - que é ideológica, mas também 
polrtica (v. referências aos deputados 
eleitos com votos dos adeptos da 
umbanda, p. 94) - da macumba. 

Mas, como já foi referido, o ser um 
aparelho ideológico de estado não elimina 
o conflito; antes, ao contrário, o define. 



"Os aparelhos ideológicos de estado, se 
situando ao nfvel das relações sociais de 
produção, sofrem o efeito de seu exercfcio, 
luta de classes em seu próprio .seio. 
Assim, a ideologia religiosa proletária 
possui uma contradição com a ideologia 
religiosa burguesa .... a Umbanda, corrio 
aparelho ideológico de estado religioso, se 
encontra dividida. Há um conflito latente 
entre as Umbandas de asfalto e a 
macumba de morro. Entre as 
Confederações' Espíritas e doutrinárias e a 
Quimbanda clandestina. Esta contradição 
possui formas especfficas de presença, 
seja no ritual, seja nas representações, 
seja na organização do terreiro, seja nos 
comportamentos a serem adotados etc." 
(p. 96, nota 1 ). 

É esta luta que Luz busca restituir, não 
mais sob a luz de uma oposição entre o 
bem e o mal, entre o ritual branco e a 
magia negra, tão correntes na 
representação dominante sobre a 
umbanda e a quimbanda, mas como 
expressão da luta entre o proletariado 
negro e a burguesia branca. 

Desta descrição, a umbanda aparece 
institucionalizada, burocratizada, 
organizada em confederações e 
crescentemente dominada pelo espiritismo 
branco, racionalista, kardecista. Na própria 
organização do terreiro e no desenrolar 
dos rituais, as normas e regulamentos 
afirmam a todo momento "atitudes de 
obediência, fidelidade e submissão dos 
médiuns para com os hierarquicamente 
superiores" (p. 82) . 

Em nível espiritual, a presença de Exu é 
ambiguamente assumida pela umbanda 
kardecista. De um lado, é cada vez menor 
o espaço que lhe é concedido no terreiro -
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não mais de um dia por semana -, embora 
seu banimento apresente-se como 
absolutamente inviável, visto sua 
importância e popularidade para os 
adeptos. Por outro lado, busca-se 
capturá-lo "através da doutrinação dos 
médiuns e dos espíritos". Assim, o Exu 
passará, através do continuum kardecista, 
"para caboclo ou preto-velho, e chegará 
mesmo até a Orixá", num movimento que 
tende a "acabar com os Exus e com a gira 
da Quimbanda" (p. 89). 

No outro pólo, a quimbanda resiste, muitas 
vezes na clandestinidade, pois "o terreiro 
de quimbanda só existe na 
clandestinidade" (p. 89). O culto de Exu, 
durante as sessões de Quimbanda, 
continua como o mais concorrido. 
"Fecham-se os altares onde estão os 
orixás brancos, e o Exu passa a ser dono 
da gira, rei do terreiro. Por um momento, 
Exu representa a bagunça - I como já disse 
um representante da Umbanda -, 
representa a licenciosidade, a sexualidade. 
A dança e o teatro simbolizam os desejos 
de liberação sexual e social. Enquanto os 
orixás e Oxalá propõem a lei e a caridade, 
Exu propõe a diluição das regras, da 
ordem, e a entrega total aos desejos 
emocionais e à sexualidade numa forma 
simbólica" (p. 59). 

"Reação libertária" que se situa no nível de 
um dos pólos de uma "luta de classes na 
ideologia" (p. 89), a quimbanda 
const.ituir-se-ia em verdadeira 
contracultura, contra-instituição, que 
encontra suas raízes na revolta dos 
escravos, nos Palmares, e que se atualiza 
na revolta do proletário, favelado e negro. 

Nesse processo de recuperação da 
macumba, ela não é ópio do povo, nem um 



candomblé degenerado e empobrecido. 
Definida pela escravidão e pelo 
desenvolvimento capitalista, é aparelho 
ideológico de estado/instituição social, 
palco e reflexo da luta de classes que se 
trava na formação social. "A umbandà, 
como religião, é um retrato da formação 
social brasileira num plano imaginário, 1com 
suas leis próprias de ocultação e inversão 
das classes sociais que se estabeleceram 
no Brasil, numa formação quase sempre 
conflituosa" (p. 57). Seu segredo reside 
justamente no embate que se desenrola 
em seu intérior:Jumbanda do asfalto, 
branca, burguesa, kardecizada versus 
quimbe.'1da de morro, negra, proletária, 
libertária. 

Desvendar esse segredo é algo que se 
tornou possfvel porque se liberou o culto 
da problemática da origem e porque se 
interrogou a representação que valoriza a 
umbanda e renega a quimbanda. E esse 
movimento só se viabilizou graças ao 
apoio dos referentes teóricos encontrados 
em Marx, Freud, Reich e Althusser. 

A sistematização das oposições que 
marcam para o autor a umbanda e a 
quimt>anda apc:~ecem no quadro 11. 

3. A cultura negra desde dentro 

Publicado 11 anos após O segredo da 
macvmba, o livro Cultura negra e ideOlogia 
do recalque propõe-se, explicitamente, 
enquanto autocrítica global das 
concepções expressas anteriormente. 
Interessam-nos particularmente os 
capítulos I e 11, respectivamente "Análise 
d0s Obstáculos para uma Antropologia 
Negra" e "Subsídios para uma percepção 
da religião negra brasileira". 

Nesta autocrítica, que é também 
proposição de uma nova abordagem da 
questão, bem como de uma nova 
metodologia, Luz vai insistir em duas 
vertentes: 

1 º - Recusa da "crença absoluta no valor 
das ciências européias marcadas pelas 
relações históricas colonialistas", que 
configuram uma postura epistemológica 
"europocêntrica" (p. 27). 

2º - Critica ao "recalcamento" do "valor 
· próprio da cultura negro-brasileira", da 
"sua real dimensão", da "complexidade e 
riqueza do processo civilizatório negro" 
propiciado, em seu primeiro trabalho, pela 
"atuação da ideologia da contracultura" (p. 
27). 

A fim de facilitar a comparação entre os 
dois trabalhos, nem sempre possfvel termo 
a termo, dividiremos esta rápida resenha 
em duas partes, tratando sucessivamente 
da concepção do autor a respeito da 
natureza da(s) religião(ões) 
afro-brasileira(s) e acerca dos problemas 
do método. 
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3.1 - Processo civilizatório negro: 
uniC::ade e origem 

De infcio, e para evitar mal-entendidos, é 
indispensável destacar que Luz se coloca 
frente a uina questão de natureza bastante 
diversa daquela que o m()vera em seu 
primeiro trabalho. E, num certo sentido, / 
também muito mais ambiciosa. Ao invés 
de sair em busca de um segredo 
escondido em práticas religiosas que os 
estudos clássicos haviam reiteradamente 
desconhecido ou desprezado, ele busca 
agora abarcar com sua análise a totalidade 
do fato cultural negro no Brasil. É certo que 



Quadro 11 

UMBANDA 

• conta história da repressão dos desejos 
polrtico-sociais 

• chefes: sfmbolos da repressão: Ogum 
(São Jorge), Oxalá (Sagrado Coração), 
Xangô (São Jerónimo), Oxóssi (São 
Sebastião), Virgens 

• Oxalá condensado com o Pai-Eterno 
simboliza o 'BEM' identificado à ordem 

• ocupa lugar mais alto do altar - 'Céu': 
Orixás com Oxalá ao centro 

• casas de tijolo: 
maior influência espírita: 
austeridade 'racional' européia 

• maior influência do branco 

• institucionalização (federações e 
confederações) 

a religião continuará a constituir o objeto 
central de sua atenção, mas este privilégio 
não aparece, agora, senão como uma 
imposição do próprio fato a ser estudado. 

"Nunca é demais destacar o valor e o 
lugar que a religião ocupa no processo 
civilizatório negro. A religião se caracteriza 
como um eixo central deste processo" (p. 
28). 
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QUIMBANDA 

• conta história de libertação dos desejos 
polftico-sociais 

• chefes: símbolos de uma proposição 
libertária: 
Exu e Pomba-G1ra (principais) 

• Exu condensado com o demônio 
católico simboliza o 'MAL' identificado à 
desordem, à revolta 

• inicia-se através da ruptura com a 
umbanda (fechamento das cortinas do 
altar). Lugar de Exu - fora do altar 
simboliza o 'Inferno' 

•casas de morro: 
maior influência africana: 
riqueza ritual emocional 

• maior tradição africana 

• clandestina 

"A civilização negra se caracteriza por 
exprimir uma concepção 'espiritualista ' do 
mundo, onde a constituição da 
individualidade, as relações sociais, as 
relações com a natureza e o universo 
estão revestidas de uma [dimensão 
sagrada" (p. 28). 

O "valor" da religião negra advém do lugar 
que lhe é atribuído na "civilização negra", 



esta, sim, portadora de "valor a prion", isto 
é, foco de valor não-relacional. Ao mesmo 
tempo em que seu valor decorre do lugar 
central que ocupa no processo civilizatório 
negro, é esta religião que qualifica o 
processo civilizatório enquanto tal. 
"Poder-se-ia falar de civilização africana 
do mesmo modo como nos referimos à 
civilização européia, civilização asiática, 
civilização ameríndia? Quais são as bases 
de referência geral para essa 
homogeneidade? Essas bases estão 
constituída~ exatamenle pelo que acima 
nos referimos , ou seja, uma concepção 
espiritualista do universo, a dimensão do 
sagrado e o !ugar da religião" {p. 29).1 

Na verdade, se o processo civilizatório 
negro pode ser pensado enquanto 
unidade, e se essa unidade se funda no 
lugar e papel desempenhado pela religião, 
não hâ como escapar à necessidade de 
fundar um conceito de "religião negra" que, 
sem desconhecer variações 
intervenientes, torne coeso o sistema em 
seu conjunto. 

Luz resolve o problema através de um 
modelo que lhe permite falar, 
simultaneamente, em "religião negra" e em 
"religiões negras". No primeiro caso, o que 
se afirma é a unidade: "apesar das 
destacadas diferenças, invariantes 
estruturais permitem que se possa falar 
em religião negra" (p. 33). Dessas 
invariantes, a que vem referida é o culto de 
um Deus supremo. 

"Em linhas gerais, as religiões negras no 
Brasil são assim denominadas e 
classificadas: o culto Nag6, implantado no 
Brasil pelos Yoruba e seus descendentes, 

o culto Jeje, trazido pelos Fon ou Mina, os 
cultos de procedência Banto, ou seja, 
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Candomblé Congo, Candomblé Angola, 
Omoloko, Candomblé de Caboclo, 
Umbanda, Jarê e outros. Todos eles 
cultuam um Deus supremo, idéia infinita do 
processo de existência, respons~vel pela 
criação e recriação din~mica do universo, 
onipresente, onipotente, onisciente. Este 
Deus denomina-se Olorum o Olodumare 
ros cultos Nag6, Mawu nos cultos Jeje, 
lambi ou Zambiapongo nos cultos Banto" 
(p. 29). 

lnstitufda a !unidade' , é possível pensar a 
diversidade: as diversas etnias e nações 
"que para câ vieram trouxeram, fixaram e 
dinamizaram seus processos culturais e 
suas religiões" (p. ,28), participando todas 
elas - e nos interessam em particular o 
candomblé {nagô) e a umbanda {banto) 
tratadas no texto de 1972 - do "processo 
civiliza tório negro". 

À equação que permite a unidade {religião 
negra) corresponde, portanto, uma 
referência à origem africana {comum), 
enquanto que à diversidade {relígiões 
negras) correspondem diferenças étnicas 
e culturais. 

Que a unidade seja o aspecto dominante é 
algo que fica claro não apenas no papel -
invariante - que atribui à religião em todos 
os casos, independentemente das 
particularidades étnicas e culturais, como 
também pela preocupação em marcar a 
continuidade entre religião negro-africana e 
religião negro-brasileira. 

"O ponto central de reagrupamento dos 
africanos e seus descendentes no Brasil 
foi a religião, caracterizada pelas 
bem-organizadas comunidades religiosas 
que restabeleceram as diversas 
hierarquias sociais e as forfTI!ls de 



relações sociais caracterfsticas do 
processo cultural e civiliza tório negro. A 
nível civilizatório podemos aproximar 
caracterfsticas básicas comuns presentes 
na religião negra que assim como na 
África pennanecem no Brnsil" (p. 29, 
grifo meu). 

Em pelo menos um ponto o trabalho de 
Luz de 1983 dá razão a seu trabalho 
anterior. N'O segredo da macumba, ao 
clamar pela necessidade de "marcar a 
rotura com a África", ao afirmar e enfocar 
"a originalidade do negro brasileiro", 
originalidade construrda pela deportação, 
escravidão e desenvolvimento capitalista, 
ele mostrava de que maneira "o culto da 
África, das origens africanas" e a 
"devoção africanista" estavam 
indissoluvelmente ligados: 

1 Q - à idéia de uma unidade essencial da 
religião negra; e 

2'! - à valorização, no interior das várias 
manifestações e cultos desta religião, do 
candomblé nagõ. 

E, de fato, em 1983 não apenas Luz vai, 
como já foi referido, propor esta unidade, 
como também irá encontrar nas diferenças 
entre os cultos certos valores que serão 
não apenas diferenciadores, mas também 
classificatórios, hierarquizantes e 
valorativos. 

De fato, as diferenças entre os cultos tal 
como agora apreendidas sugerem uma 
classificação das religiões negras segundo 
sua maior ou menor vocação em atualizar 
suas origens africanas no Brasil, dando 
continuidade ao processo civilizatório 
negro. Uma certa vocação hegemónica 
nagô é, aqui e ali, reconhecida e 
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legitimada, vocação que a conduz se não 
ao cume de uma hierarquia, pelo menos ao 
centro da religião negra, centro ao qual 
todas as outras remetem, mas também, e 
sobretudo, centro a partir do qual todas as 
outras devem ser olhadas. 

Assim, "a nrvel das cosmogonias 
sobressai em importância ou dimensão a 
do culto Nagõ, que está mais ou menos 
presente nos demais", embora com 
"diferenças e vari&veis simbólicas e rituais 
entre os cultos que não herdaram 
diretamente da África esta tradição" (p. 
30). E esta posição d:Jminantc não está 
presente apenas na origem, mas se 
atualiza permanentemente, pois somente 
as "casas de culto tradicionais nagõ 
tendem a manter com uma dinâmica 
própria os sistemas simbólicos e rituais 
herdados" (p. 30). 

Proximidade com a origem, pois, que é não 
apenas sinal de vitalidade do culto, mas 
também garantia de sua riquéza e pureza. 
Enquanto as casas tradicionais 
constituem-se em focos de manutenção da 
tradição religiosa de origem, no que se 
refere a outras casas "convém observar 
que, tender.cialment3, quanto mais 

próximas e derivadas das casas 
tradicionais, ll'ais a complexidade do 
sistema religioso de origem se mantém, 
apresentando maior integridade e poucos 
saltos ou lacunas, e portanto estando 
ausentes variáveis simbólicas e rituais 
exógenas ao contexto original" (p. 31).2 

~elo que já expusemos, fica evidente que, 
neste seu novo tratamento da{s) 
religião(ões) negro-brasileira(s), Luz 
destaca como marco referencial a origem, 
e constrói enquanto valor positivo a 
capacidade do culto em manter-se imune a 



ntluências da sociedade envolvente. 
Nesta ordem de idéias, se o candomblé 
passa a ocupar o cume - ou o centro - da 
religião negra, a umbanda será no.vamente 
recolocada, ainda que através de uma 
démarche diferente, no lugar de onde o 
autor havia tentado tirá-la em 1972. Sua 
abordagem das diferenças do culto dos 
ancestrais no candomblé e na umbanda 
deixa clara a démarche: enquanto o culto 
dos Egungun (ancestrais masculinos), que 
é "depositário da memória e da tradição 
nagó .. . contém a presença de uma história 
precisa em suas referências, nos cultos 
aos ancestrais da Umbanda essas 
referências apresentam-se mais ou menos 
genéricas (ou ainda de nação" (p. 32). 

Esta valorização do culto nagô dos 
ancestrais, claramente referenciado à 
África originâria, em oposição à 
inconsistência dos ancestrais na 
Umbanda, diluída e indefinida, permite 
colocar clamente em confronto as duas 
abordagens. Em O segredo da macumba, 
o mesmo autor, em posição exatamente 
oposta, valorizava o culto dos ancestrais 
não originais: "o importante aqui não é só 
lembrar Angola e o culto africano dos 
antepassados. É, ao contrário, de mostrar 
como neste esquema original alguma · 
coisa de muito diferente e de muito novo . 

• . I 

foi produzido no Brasil: é o culto dos heróis 
da história e da revolta, os caboclos, e os 
pretos-velhos\que são com os Exus os 
elementos essenciais da macumba" (p. 
xv). E ainda: "Existe na Quimbanda ... os 
'caboclos quimbandeiros' e também os 
'pretos-velhos quimbandeiros'. Se os Exus 
repres~ntam os heróis da revolta 
Palmarina, esses índios e esses escravos 
foram aqueles que lutavam lado a lado pelo 
Quilombo, os primeiros nas matas, os 
segundos na senzala, incentivando e 
apoiando a insurreição" (p. xvi). 

A reintrodução da questão da origem e a 
conseqüente construção da unidade 
"religião negra", eixo da noção de 
processo civilizatório negro, redefine o 
significado da Umbanda. Não é ela mais o 
centro de preocupações do autor. E mais 
importante ainda: quando ele a aborda, não 
está absolutamente interessado em afirmar 
ou negar suas discussões a respeito das 
tensões e conflitos internos que 
constituíam, há dez anos, seu "segredo". 
Se segredo ainda persiste, não é nem no 
terreiro, nem na confederação umbandista, 

. nem nas favelas que ele deve ser 
buscado ... mas na África. "Para a 
compreensão da religião de Umbanda ... 
seria muito importante a realização de . 
estudos comparados desta religião com a 
religião dos diversos povos Banto da 
África que marcaram originariamente no 
Brasil esta herança religiosa e cultural" (p. 
33). 
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Novamente, ao invés de uma originalidade 
brasileira, o que ressalta é a 
unidade/continuidade entre o 
negro-brasileiro e o negro-africano. 
Aspectos teológicos e metaffsicos, 
sistema teogônico, sistema ritual, "tanto na 
África como no Brasil, quase todos estes 
níveis de caracterização estão presentes" 
de maneira similar (p. 34 e 35). 

Na única referência feita às relações entre 
Umbanda e Quimbanda, o autor vai 
abandonar totalmente suas análises de 
classe e de reprodução ideológica para 
referir-se, de maneira muito pouco precisa, 
a relações interétnicas: "Não há dúvida de 
que a classificação Umbanda e 
Quimbanda no Brasil estâ 
sobredeterminada pelo ritmo do processo 
de luta sócio-cultural que caracteriza as 
relações interétnicas nesta conjuntura 
histórica" (p. 35) . 



3.2 - Desde dentro para desde fora: 
o mito do método 

As rupturas propostas em O segredo da 
macumba foram recosturadas. Não mais 
se deve marcar a ruptura Brasil-África, 
nem as diferenças introduzidas pela 
escravidão; não mais se deve separar o 
candomblé da macumba e dos outros 
cultos; nem tampouco encontrar as 
divergências de classe no interior da 
macumba, pois as tensões af presentes 
expressam apenas "relações interétnicas". 
A unidade reconstrufda encontra sua razão 
na origem e seu conceito no processo 
civilizatório negro. 

Como captar esta unidade? Em certo 
sentido, como já foi exposto, Luz aponta 
Jla direção da África. Assim, o autor afirma, 
por exemplo, "que o estudo comparado 
das religiões negro:brasileiras com as 
religiões negro-africanas permite ao 
pesquisador uma melhor percepção e 
compreensão do sistema religioso para o 
qual está voltado" (p. 33) . Mas se este 
recurso permite a comparação e a 
inteligência dos elementos que marcam a 
totalidade do processo civi!izatório negro, 
ele só será efetivamente eficaz se este 
pesquisador estiver, ele mesmo, do ponto 
de vista de seu equipamento teórico, 
intelectual, cultural, espiritual e afetivo, 
fazendo também esta viagem às origens. 

Os "discursos da ciência da história e da 
psicanálise", "ciências européias 
marcadas pelas relações históricas 
colonialistas" (p. 27), não devem ser pura 
e simplesmente desprezados; "todavia, 
tlevem sofrer uma avaliação desde dentro 
para desde fora, e nunca servir como 
código capaz de absorver realidades . 
distintas das experiências históricas que 
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resultaram nas suas elaborações 
conceituais sob pena de alimentarem 
percepções imaginárias as mais variadas" 
(p. 27). 

Importante observar que não se está 
diante de mais uma crítica radical ao 
etnocentrismo, que acompanha desde 
sempre qual verdadeiro espectro toda a 
antropologia. O que Luz está afirmando é 
que nem o estudo comparativo, nem o 
exame das práticas, nem o conhecimento 
empírico, nada permiti rá captar a unidade 
do processo civilizatório negro - e da 
religião negra que nele ocupa o centro - se 
não for acompanhado - ou precedido - de 
um verdadeiro processo de aculturação -
ou um "tornar-se africano". Proposta, pois, 
não apenas metodológica, mas também 
existencial e, sobretudo, espiritual, como 
fica claro na passagem seguinte: "cabe ao 
antropólogo poder traduzir numa ordem 
simbólica 'desde fora' a ordem simbólica 
~desde dentro' ... De pouco \adiantarãô; 
neste caso, aproximações puras e simples 
com contextos simbólicos 'desde fora' 
mesmo que esses sejam classificados ar 
como 'teorias científicas' ... A compreensão 
de um outro simbólico só pode ser 
entendida na relação dialética 
vivido-concebido. É no interior das 
vivências e práticas que se conhece, e 
esta é uma característica própria da 
entrada no mundo negro" (p. 25). 

E aponta qual o caminho para esta 
entrada: o processo iniciático. Luz recorre 
a Juana E. dos Santos de maneira 
enfát ica para afirmar o valor deste 
processo: "a religião Nagõ constitui uma 
experiência iniciática no curso da qual os 
conhecimentos são apreendidos por meio 
de uma experiência vivida ao nível 
bipessoal e ao nível do grupo, através de 



um desenvolvimento progressivo devido à 
transmissão e à absorção de uma força e 
de um conhecimento simbólicos e 
complexos a todos os nfveis da pessoa, e 
que representa a incorporação vivida de 
todos os elementos coletivos e I ndividuais 
do sistema" (Santos, 1976, p. 10) . 

Através desta experiência iniciática, o 
antropólogo "deverá sofrer uma mudança 
que lhe permita, através desse contato 
entre as diferenças, alcançar ou 
reconhecer uma nova identidade, para que 
então possa ser comunicada em sua outra 
r:u/tura, da forma que for mais 
conveniente'' (p. 23). 

Poder-se-ia dizer que persiste no interior 
desta pro!JOsta Uma tensão estrutural 
resultante da fidelidade do antropólogo aos 
padrões de legitimação de sua identidade, 
fundados essencialmente em sua 
capacidade oe comunicar à sua 
"comunidade" "descobertas" feitas, e da 
fidelidade do iniciado em partilhar apenas 
com seus pares experiências, vivências e 
verdades sagradas (e secretas). Mas esta 
tensão é desconhecida por Luz. Não 
obstante, encontra-se em Santos uma 
advertência quanto às dificuldades de um 
movimento metodológico que pressuporia 
a absoluta incorporação a dois sistemas 
de valor excludentes: 

"Ser 'iniciado ', aprender os elementos e os 
valores de uma cultura 'desde dentro', 
através de uma inter-relação dinâmica no 
seio de um grupo, e, ao mesmo tempo, 
poder abstrair desta realidade empfrica os 
mecanismos do conjunto e sua 
significação dinâmica, suas relações 
si,nbólicas, numa abstração consciente 
'desde fora ', eis uma aspiração ambiciosa, 
eis uma combinação pouco provável" 

(Santos, 1976, p. 18). 

Mas Luz não apenas elude essa 
advertência como vai mais longe, e saúda 
na proposta do 'desde dentro para o desde 
fora' nada menos que a 'fundação do novo 
ponto de partida para os estudos 
etnológicos, especialmente no Brasil" (p. 
18). 

Verdadeira revolução na metodologia 
etnológica, e portanto com validade 
universal, curiosamente o percurso do 
"desde dentro para o desde fora" parece 
ser imposto particularmente por certos 
"objetos de estudo". Assim é que Luz, serr 
nenhuma explicação particular, tem a 
preocupação de registrar que esta opção 
metodológica, de validade universal, 
"significa no âmbito da cultura nagô uma 
situação quase inevitável" (p. 18). 

O que é verdade absoluta para os nagô e 
seu candomblé talvez não seja tão 
verdade assim para os banto e sua 
macumba. a A experiência iniciática e a 
total aculturação exigidas pela religião 
nagô resultariam, neste contexto, de que 
nela reside, de fato, o princfpio da unidade. 
O processo civilizatório negro, em certo 
sentido, está presente apenas e é 
garantido sobretudo pela pureza do culto 
nagô. O conhecimento deste processo 
civilizat6rio só está ac~ssfvel àqueles 
que passarem pelo processo iniciático 
nagô. O que permite concluir que estamos 
não apenas diante de uma proposta 
metodológica, ou mesmo de uma 
çonvocação espiritual, mas ainda face a 
um projeto de constituição hegemónica da 
unidade e identidade negro-brasileira. 
Caberia, nesse caso, indagar - ao 
, menos.-::-.E> ql:le'J)ensam a respeito os 
negros uinbandistas, quimbandeiros, 
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adeptos dos cultos Jeje, pentecostalistas, 
católicos, adventistas ... 

4 - Identidade, Identidades 
- Reflexões livres 

A maneira pela qual buscou-se resenhar 
as duas obras tornaria quase ocioso 
retomar a comparação entre as duas 
abordagens e destacar suas oposições. 
Será realizada rapidamente esta parte a 
fim de nos consagrarmos a uma reflexão 
sobre aquilo que, subjacente a estas 
diferenças, marcam, a meu ver, a profunda 
unidade e coerência de Marco Aurélio Luz. 

Proletário versus Negro ou 
Revolta versus Resistência 

Como ficou bastante claro, o eixo central 
das divergências entre Luz-83 e Luz-72 
encontra-se na definição do universo de 
referência a partir do qual as práticas 
religiosas negras devam ser olhadas. Do 
ponto de vista da exposição, isto fica claro 
na posição ocupada pelas noções de 
origem e ruptura. 

Em O segredo da macumba são reiterados 
os ataques à "devoção africanista", ao 
culto da África, àqueles sociólogos que se 
condenam a viajar continuamente "entre a 
Bahia e a África para provar, e provar, 
ainda e indefinidamente, 
interminavelmente, que o candomblé veio 
da.África, o que todo mundo sabe agora, e 
já há muito tempo" {1972, p. xlv). 

O importante para o entendimento da 
realidade negro-brasileira não se encontra 
na origem africana, mas, ao contrário, está 
inscrito na ruptura com a África: 
deportação, escravidão, desenvolvimento 
capitalista. Ou, para retomar a análise do 
transe, que, em outro nrvel, é feita pór 
Lapassade: "o fato essencial não é o fato 
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de ser negro, mas o fato de ser escravo, 
de ser cativo" (1972, p. 42). 

A partir dar, e de forma coerente, o que dá 
significado às práticas religiosas negras é 
a recuperação desta história de 
escravidão que tem sua atualização na 
condição de proletário, oprimido e 
explorado. É a condição escrava e, em 
seguida, a condição proletária, que 
iluminam o segredo da macumba, que 
neste conte~to é manifestação da guerra -
aberta ou não- entre as classes. O valor 
da macumba reside, pois , então, em ser 
reiteração do esprrito de revolta, e, mais do 
que isso, da vocação libertária que reside 
em todo oprimido. 

Diante desta força, no entanto, ergue-se a 
forçq-]maior oa opressão e da repressão 
desempenhada pela umbanda. Luz-72 
reconhece que a reação libertária da 
quimbanda e de Exu "não vai além da 
lança e das patas do cavalo de Oyúm, 
cavaleiro máximo da umbanda que 
defende a autoridade absoluta de Oxalá .. . 
cuja cantiga triste assevera e assegura a 
obediência à autoridade e o medo da 
"vida" {1972, p. 54). Mas a presença de 
luta é sinal de esperança. A sorte ainda 
não está lançada. A possibifidade de vitória 
está dada. E a presença de terreiros de 
quimbanda clandestinos atualiza 
permanentemente a experiência de revolta 
e subversão dos quilombolas e de todos 
que, ao longo da história, e ainda em 1972, 
escolhiam as práticas da guerrilha e da 
clandestinidade para desafiar o poder e 
ordem estabelecidos. 

Ao estabelecer a identidade 
escravo-proletário e ao marcar as práticas 
religiosas no âmbito de uma luta de 
classes na ideologia, Luz-72 descobria, se 



não o verdadeiro segredo da macumba, 
pelo menos o segredo de sua possfvel 
legitimação por todos aqueles que, 
intelectuais e/ou militantes de oposição, 
viam na revoita e na subversão da ordem 
estabelecida um valor positivo. 

Já em 1983, encontramos a recuperação 
de uma outra identidade. Expressões 
como classe social, escravidão e 
capital ismo desaparecem absolutamente, 
e a valorização da origem africana 
impõe-se. Ao i:wés da revolta e 
subversão, a conservação da tradição 
africana passa a ocupar o centro do 
panteão negro. O problema da 
desconstrução da identidade 
escravo-proletário e da construção da 
identidade afro-brasileira não é de simples 
solução. ·Afinal de contas, a menos que se 
faça uma história de trás para frente, é 
JUStamente a deportação e a escravidão no 
coniinente americano qua fazem de um 
fon , de um mina, ioruba ou malê, de um 
JeJe, de todos eles, enfirr. , negros. Como 
fundar na origem africana uma unidade que 
se constrói quando da ruptura com esta 
origem? 

O recurso ao conceito de "processo 
civilizatório negro" não parece poder dar 
conta deste impasse justamente por 
recusar-se a incorporar o significado da 
ruptura com a origem. E, assim, esta 
origem única mitificada que só ganha 
significado na sociedade receptora lem 
que ser atualizada através daqueles 
segmentos que, apesar do "transplante", 
mantiveram "vivas suas origens". 

O candomblé nagô passa, então, de um 
entre outros cultos afro-brasileiros a prova 
viva da existência real da origem. E Luz, 
que em 1972 ridicularizava os "guetos 

negros" e os sociólogos que em suas 
intermináveis viagens da Bahia à África 
demonstravam "interminavelmente" a 
origem africana do candomblé, vai 
transformar-se em defensor dos estudos 
comparativos entre religiões 
negro-brasileiras e negro-africanas, assim 
como se preocupará em reafirmar a origem 
africana (banto) da umbanda. 

É como se a origem tivesse que ser 
permanentemente trazida ao presente, 
sem ci quê a uniaade S§l (!estaria. Nà 
.verdade- e Luz-72 não o compreendia-, 
o problema não era simplesmente 
etnográfico: descobrir se o candomblé era 
ou não de origem africana. O problema era 
de outra natureza: a reiteração indefinida 
da origem como condição de legitimação e 
construção de identidade.4 
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Por outro lado, se a identidade 
escravo-proletário aponta para a revolta e 
subversão libertária, a identidade negra, tal 
como está construfda, aponta para a 
resistência. Trata-se de conservar a 
origem, trata-se de recuperá-la quando 
perdida. As casas tradicionais nagô, neste 
sentido, desempwhariam papel 
estratégico na realização deste projeto. 
Simultaneamente fontes de conservação e 
difusão, nelas reside a possibilidade de um 
reencontro dos negros com o processo 
civilizatório de que se busca expropriá-los. 
De guetos se transformam em trincheira 
de resistência. 

Projeto e projeção 

Não fica difícil perceber, neste sentido, que 
os dois tratamentos na verdade caminham 
na direção de também fornecer material 
para apoiar processo~. polfticos, culturais e 



ideológicos de construção de ·identidades 
sociais. A manipulação e valoração 
alternativa de diferentes aspectos do 
mundo real d,as práticas religiosas negras 
projetam, de fato, valores e projetas 
próprios ao antropólogo. 

Neste sentido, não seria demais especular 
a respeito dos contextos históricos em que 
são produzidos os dois trabalhos. Em 
197~. temos o auge do milagre brasileiro, o 
poder estatal absoluto, aqui e ali beliscado 
pelos grupos guerrilheiros urbanos em 
processo de-desagregação. Não há 
esperança fora da revolta e da libertação. 
Em 1983, depois de um longo período de 

lutas, já surgiram infinitos movimentos 
sociais que, em certa medida, mostraram 
aos intelectuais que eles poderiam 
encontrar seus ,caminhos sem a ajuda de 
seus projetas revolucionários. Um novo 
caminho (neopopulismo?) com certo 
s.;;tbor tolstoiano sUrgiu: ir às massas e 
ouvi-las, fundir-se nas massas. Na ciência 
social não se encontraria a contraface 
dessa evolução nos estudos sobre a 
memória histórica oral, sobre as 
estratégias de vida e de sobrevivência, 
sobre a sabedoria do oprimido? Ao invés 
da revolta e do choque frontal, passam a 
ganhar valor as experiências de 
organização e movimentação alternativas, 
e a unidade mltica do proletariado é 
substitufda pela multiplicidade de 
demandas e identidades: negros, 
mulheres, homossexuais vão definir seus 
próprios espaços, suas próprias buscas. 

Sem pretender um julgamento do mérito da 
proposta de Luz-83 e uma avaliação de 
suas contribuições, me parece ser 
possfvel formular ao menos uma pergunta: 
até que ponto ele não fez mais do que 
seguir o movimento de uma certa 
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intelectualidade universitária progressista 
que, tendo sonhado com a revolução 
proletária na década de 60, continua, num 
país marcado por aberrantes contradições, 
em busca de sua própria identidade? 

De toda forma, duas perguntas a meu ver 
permanecem. Ao Luz-1983 eu perguntaria: 
será possível construir a identidade negra 
no Brasil renegando o caráter proletário da 
imensa maioria de negros? E ao Luz-72: 
será possível construir a identidade 
proletária no Brasil renegando a condição 
de grande parte do proletariado? 

Notas 

1 Poderia aqui iniciar uma discussão acerca da 
categoria "civilização ", e inte"ogar a respeito da 
pertinência de incluir num conceito como o de 
civilização ameríndia culturas tão particulares 
quanto a dos maias, astecas, incas, iroqueses, 
guaranis; ou sobre a validade de encaixar sob a 
mesma rubrica de civilização asiática anamitas, 
indus e chineses. Isso certamente nos levaria mais 
longe do que seria possível ambicionar, 
otrigando, provavelmente, a uma discussão do 
sentido histórico e dos contextos em que esta 
noção tem sido acionada. 

2 A respeito destas casas tradicionais, que não 
apenas mantêm a herança como também passam 
a ser referencial para todos os cultos, não se pode 
deixar de registrar que, em O segredo da 
macumba, Luz não apenas as tratava de maneira 
relativamente pejorativa como preocupava-se em 
destacar sua posição minoritária. "Pode-se dizer 
que as religi6es dos negros no Brasil pertencem a 
naç6es diferentes. Na Bahia, M concentração do 
candomblé, e as noç6es ali representadas são as 
nagó, jeje e angola. Numa versáo brasileira, há o 
candomblé de caboclos, que por sinal é o de 
·na lo r número de participantes. Seus adeptos já 
11stão fora da tradição cultural africana. Os 
candomblés tradicionais, por outro lado, se 
constituem em verdadeiros guetos negros que 
buscam uma reconstltulçto do seu ritual e dos 
seus mitos com Idas e vindas de seus adeptos 
à Nigéria" (1972, p. 56, grifo meu). 



3Ver, a respeito de uma "afinidade ele!iva" dos 
intelectuais em relação ao candomblé baiano, Fry, 
1984. 

4Muito sugestiva a respeito dessa questão é a 
seguinte passagem de Lévi-Strauss, na qual se 
evidencia o verdadeiro valor do mito: "O mito,. 
enquanto parte de um sistema de representaç6es, 
possui va lor de verd_ade que reside no fato de que 
a história que narra, não importa em que tempo 
ocorra, forma uma estrutura permanente que 
tematiza e soluciona problemas aluais 
contemporâneos" ( 1975). 

Trabalho originalmente apresentado ao Programa 
de Pós-graduação em Antropologia Social do 
Museu Nacional (UFRJ), curso Antropologia da 
Religião, ministrado pelos professores Peter Fry e 
Yvonne Maggie, primeiro semestre de 1984. 
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O 13 de · n1.aio 
MICEN/0 SANTOS 

Mestrando em Ci~nci~s Sociais no IFCS/UFRJ. 

"A 13 de maio na cova da Iria no céu 
aparece a Virgem Maria I Ave, ave 

Ave M:::ria I Ave, ave, ave Maria I ...... 

"No dia 13 de maio I meu São Benedito I 
o cativeiro se acabou I meu Stio Benedito I 

Preto-Velho não é ;nais escravo/ meu São 
Benedito I Preto-Velho agora é Senhor ..... 

No dia 13 0':: ~~A IO DE 18B6, observamos 
diretamente cinco eventos: "I ) a missa 
celebrada cm intenção às almas dos 
escravos r.a lg~eja de Nossa Senhora do 
Rosário e São Benedito dos Homens 
Pretos; 2) o afluxo dos fiéis ao Museu do 
Negro localizado em anexo na mesma 
Igreja e administrado pela irmandade do 
mesmo nome, onde a imagem da escrava 
Anastácia é venerada; 3) um ato público 
organizado pelo MOPRAN - Movimento 
Pró-Canonização da Escrava Anastácia, 
independente da Igreja Católica, realizado 

· na Avenida 13 de maio próximo ao 
monumento da Princesa Isabel; 4) a 
reunião do Grupo União e Consciência 
Negra de 13aracuruna em Duque de 
Caxias I RJ, que foi precedida de uma 
missa em cujo ritual foram utilizados 
sfmbolos afro-brasileiros; 5) a grande festa 
pública~e Umbanda que acontece 
anUé:ilmente desde 1960 na praça dos 
Pretos-Velhos em lnhoalba, próximo ao 

Grande Rio de Janeiro. 

Em todos es~es lug~res conversamos e 
entrevistamos organizadores, fiéis, líderes 
e público em g9ral. Todo esse material faz 
parte de um prc.jeto de pesquisa que está 
agora se esboçando. Aqui pretendemos 
apenas apresentar algumas de nossas 
impressões preliminares a partir do 
material coletado. 

É sabido que esse din se tornou conh·ecido 
oficialmente pela assinatura da Lei Áurea, 
que, salvo engano, é uma das 19is mais 
curtas na história do país. São apenas dois 
parágrafos: o primeiro extingue a 
escravidão e o segundo revoga qualquer 
procedimento em contrário. 

As "comemorações" das quais 
participamos nesse 13 DE MAIO de 1986 

· recobrem diferentes aspectos, não 
podendo portanto ser consideradas 
unicamente como comemorações à Lei 
Áurea~ Com efeito, não há como não 
perceber em cada caso o deslocamento 
do significado do 13 DE MAIO "oficial" -
da Lei - para um campo de significações 
profundamente religiosas. 
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Assim é que no campo religioso o 13 DE 
MAIO é o.ctia dos pretos-velhos na 



umbanda; é também o dia em que a 
Escrava Anastácia é reverenciada no 
Museu do Negro, administrado pela 
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário 
e São Benedito dos Homens Pretos. Nesta 
mesma data é celebrada anualmente, 
na mesma irmandade, uma missa em 
"comemoração à abolição"; é ainda o dia 
em que o MOPRAN - Movimento 
Pró-Canon ização da Escrava Anastácia -
se movimenta com maior veemência em 
busca de mais espaço e adeptos para o 
"Anastacianismo"; é finalmente o dia em 
que grande pa:te das entidades do 
movimento negro se mobiliza para 
"repudiar" a versão oficial da Abolição 
representada pela Lei Áurea. 

Ribeiro de Oliveira sugeriu, em 1971 , "que 
nem a urnbanda nem o catolicismo têm um 
ritual para celebração do 13 de maio". Mas 
então como entender a multiplicidade de 
festividades/celebraçõe" que inflacionam 
anualmente essa data, seja nos terreiros, 
nas Irmandades de Irmãos Pretos, no culto 
à Anastácia e ainda outras que não nos foi 
possível observar diretamente? 

Com efeito, a afirmação :::ie Ribeiro de 
Oliveira é correta se per>sarmos o 13 DE 
MAIO unicamente do ponto de vista da 
Libertação/Abolição oficial. Nota-se, 
contudo, que nas diferentes 
comemorações a que assistimos fica 
evidente uma combinação diversa em 
cada caso - de duas dimensões, quais 
sejam: a da fé e a da libertação. 

Nessa data a Umbanda homenageia os 
pretos-velhos, como sendo o dia em que 
"vovô não quer casca de côco no terreiro 
que é para não lembrar do tempo do 
cativeiro", configurando uma festa que 
simboliza a mística "libertação" do 

preto-velho na Umbanda. 

O 13 DE MAIO na cidade de São 
Sebastião do Rio de Janeiro se 
caracteriza, na verdade, por uma 
heterogeneidade tanto a nível simbólico 
quanto institucional, que forma um conjunto 
de manifestações para a comemoração de 
um só evento que é o próprio 13 DE MAIO. 
Neste sentido, a data é comemorada na 
Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São 
Benedito dos Pretos com a celebração 
oficial de uma missa assistida por fiéis e 
<Cievotos da Escrava Anastácia, que possui 
uma imagem que é velada no Museu do 
Negro, situado nas dependências desta 
mesma Igreja. Nesse caso, porém, há que 
se destacar que, a despeito da 
proximidade ffsica, há uma distância na 
representação simbólica própria de cada 
estrutura. 

Assim, temos a Igreja que celebra a 
Abolição - revogação da escravidão - e a 
Irmandade, a libertação. No Museu, 
temos a festa da santificação - veneração 
e respeito - e no Terreiro, a festa 
rememorando caiarticamente a 
escravidão. Como se dá essa 
aproximação e ao mesmo tempo esse 
distanciamento em um mesmo campo de 
atividade religiosa? Por ora, nos 
limitaremos a dizer que é nosso interesse 
"ver como os símbolos religiosos são 
manipulados, na prática, com fins de 
legitimar [ou não] determinadas posições 
de diferentes indivíduos ou grupos em 
competição pelo poder dentro da 
comunidade e, mais ainda, como as linhas 
de divisão ou de conflito dentro da 
comunidade podem ser captadas através 
da observação dos usos desses símbolos 
em diferentes contextos e dos seus 
significados implícitos" (Zaluar Guimarães, 
1973: 173-4). 
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No dia 13 DE MAIO, as visitas ao Museu 
ficam, segundo o vice-presidente da 
irmandade, "incontroláveis". A enorme 
quantidade de fiéis que transitam pelo 
Museu do Negro para venerar a Escrava 
Anastácia e ali depositar, por escrito ou 
não, seus pedidos de agradecimentos de 
milagres, dá tratamento igualmente 
sagrado a outras duas peças existentes 
no Museu: a cabeça de um jovem negro, 
que simboliza a "imagem do negro", e a 
imagem de um preto-velho como sfmbolo 
da senilidade, conforme explicação que 
nos foi dada pela irmandade. É prática 
cotidiana dos fiéis sussurrar ao ouvido 
dessa grande cabeça e muito comum fiéis 
depositarem aos pés dessa imagem 
cigarros industrializados, como é prática 
nos terreiros de Umbanda. 

E assim a fila de acesso ao Museu do 
Negro no dia 13 DE MAIO cresce com a 
presença de pessoas portando bonitos 
símbolos afro-brasileiros. Enquanto isso, 
nas refrigeradas salas em um andar 
superior da igreja, a irmandade aguarda a 
celebração oficial da festa - a missa em 
"intenção da alma dos escravos". Com 
efeito, para a' irmandade essa é uma missa 
que celebra a "libertação" oficial do negro. 

-Em entrevista, o seu vice-presidente 
explicita o que seria a "libertação", 
deixando clara a representação que a sua 
instituição tem sobre esta data: 

"O 13 DE MAIO é uma coisa muito 
questionada atualmente, não é? Porque o 
13 DE MAIO, na época, foi considerado 
um marco porque foi feita uma Lei. Houve 
aquela euforia, pois seria a libertação dos 
escravos. Naquela oportunidade se 
pensou que aquilo efetivamente havia 
acontecido, que se tinha saído daquela 
'§.ituação escrava, que devia ter acabado a 

escravidão. E efetivamente isso não 
aconteceu, tanto que nos nossos dias o 
negro ainda é submetido a uma série de 
vexames, porque - muitos não gostam de 
colocar isso - há um desrespeito muito 
grande em relação ao negro, em geral. E é 
esse trabalho que nós, negros de hoje, 
temos ainda, e estamos melhorando 
bastante. Existe uma coordenação melhor, 
no sentido de efetivamente colocar o negro 
no seu devido lugar, através de uma 
história na qual toda essa forç3 de 
trabalho, toda essa c:isa me.ravi!hosa em 
termos de desenvolvi-nento foi iniciada 
pelo negro. Isso muita gente esconde, 
passa para as crianças de outra forma. 
Mas o negro, a participaçãoldo negro em 
todo e qualquer sentido, foi durante toda a 
nossa história uma coisa inconteste, e é 

,por isso que a nossa irmandade, 
principalmente pelo aspecto católico, 
religioso, vem fazendo esse trabalho; 
muito embora também questionando por 
que hoje existem vários grupos que acham 
que a religião negra é o Candomblé, a 
Umbanda, que são as religiões espirituais, 
que nós respeitamos bastante. Há uma 
separação muito grande porque eles 
acham que a Igreja é uma religião romana, 
e uma religião estrangeira e católica não 
tem um significado. Mas eu acho que a 
religião católica tem um significado 
importante também para esse trabalho 
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com o negro. O que ele vem tentando 
executar não é a religião em si, é a nossa 
história, é o nosso posicionamento, é o 

desenvolvimento de tudo que concerne ao 
objetivo da nossa raça; o objetivo de que o 
negro seja mesmo respeitado( ... ) Só que a 
nossa irmandade, desde a abolição que 
partiu daqui, continua dando essa 
divulgação, procurando que não seja 
esquecido o 13 DE MAIO. Outros 
agrupamentos acham que ZUMBI - como 



nós também achamos - foi a figura 
principal negra. Nós estamos enfatizando 
a Princesa Isabel; mas o fato em si, a lei 
em si - como essas leis que até hoje são 
feitas -, efetivamente deixa a desejar. 
Basicamente é esse 13 DE MAIO que nós 
preservamos, comemoramos e 
divulgamos com todo amor, em respeito 
aos nossos ancestrais" (grifos meus). 

Na missa, o celebrante oficial enaltece no 
sermão a "importância", a "generosidade", 
a "compreensão", a "bondade", o "espírito 
humanitário" da Princesa Isabel. No 
entanto, quanto aos "fiéis", quem poderá 
nos garantir que muitos não estiveram 
também em outras "comemorações", 
como a festa dos Pretos-Velhos em 
lnhoaíba I RJ, festa essa organizada por 
alguns ·candidatos e parlamentares 
umbandistas? 

A abertura oficial dessa festa se dá 
através de um desfile de todos os terreiros 
participantes. Cada um se preparou da 
melhor maneira para se apresentar ao 
público e fazer a obrigatória reverência em 
frente ao palanque oficial, lotado de 
autoridades e líderes políticos. Cada 
terreiro desfilou ao som de cânticos 
religiosos (pontos), exibindo coreografias e 
trajes escolhidos para aquela ocasião. 
Todos os terreiros envergavam o pavilhão 
nacional. Um deles trazia em destaque 
uma imagem da Escrava Anastácia 
antecedida por enorme estandarte 
anunciando o nome do terreiro: "Tenda 
Espírita Escrava Anastácia e Obaluaê São 
Lázaro".*** 

O 13 DE MAIO, que teve no passado um 
caráter de festa cívica, hoje representa, no 
imaginário popular, o dia em que o fogo 
das velas queima por graças alcançadas, 
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por pedidos feitos aos pretos-velhos e a 
Anastácia. Esta data é cada vez mais 
lembrada nos terreiros de Umbanda de 
todo o país, e passou a ser dedicada aos 
pretos-velhos, espíritos de escravos 
africanos, como diz Diana Brown (1985: 
38). 

Nos terreiros de Umbanda e alguns de 
Candomblé, o "símbolo da nacionalidade 
brasileira" - a feijoada (Fry,! 1982: 47) - é 
servido ao som de atabaques ao público 
em geral, que, entre um prato e outro, se 
"aconselha", se "benze" e se "consulta" 
com os pretos-velhos. Os pretos-velhos, 
segundo Birman, são espíritos 
pertencentes ao domínio da civilização, 
que são vistos como bondosos, humildes 
e paternais. Tratam a todos como filhos e 
são chamados pelos integrantes dos 
ferreiros como pais ou avós. O predomínio 
dessas qualidades afetivas na construção 
dos pretos-velhos como personagens de 
Umbanda se dá pelo fato de serem eles 
pensados como elementos subordinados 
(escravos) numa área em que a nossa 
sociedade os coloca como predominantes 
das relações afetivas de parentesco - a 
área doméstica (Birman, 1983: 41). 

O 13 DE MAIO é hoje, então, visto e 
tratado dicotomicamente. Ele é para alguns 
grupos religiosos o símbolo de uma 
identidade sagrada, ao mesmo tempo que 
é para outros, que constituem o movimento 
negro nacional, uma data oficial que não 
representa a identidade - em construção -
do negro brasileiro. 

Parece-nos interessante que a militância 
do movimento negro adote como estratégia 
na luta de combate ao racismo a reiterada 
posição de defesa da completa 
restauração dos bens simbólicos culturais 



afro-brasileiros, dando especial destaque 
ao conjunto de símbolos e signos 
religiosos do panteão banto-jeje-nagô. 

A diferença de perspectiva entre esses 
dois grupos é explfcita e constitufda de 
ambigüidades próprias a cada um 
deles. O rnovimer1to negro privilegia o 
complexo cultural afro-brasileiro do gênero 
Candomblé corno se este não fosse 
apenas um elemento que integrasse o 
campo religioso convencionado de 
afro-brasileiro. Desse modo, entendemos 
que o 13 DE MAIO é vivenciado nesse 
campo através de elementos oriundos de 
diferentes atividades religiosas. Não 
podemos esquecer que a grande 
preocupação e interesse do movimento 
negro é claramente o combate a todo e 
qualquer tipo de discriminação racial 
através da "restauração" dos mais "fiéis" 
significados dos sfmbolos da cultura negra. 

Não é suficiente apenas constatar a 
existência de diferentes "comemorações 
do 13 DE MAIO". É necessário ir além, 
identificar no conjunto dessas diversas 
comemorações a existência de sfmbolos 
religiosos em confronto com os diversos 
símbolos de construção de identidade do 
negro. Corno não perceber que a 

diversidade religiosa mostra, ao mesmo 
tempo, a diversidade do negro brasileiro? 

O autor agradece a leitura e as sugest6es de 
Caetana Damasceno e Sonía Giacomíni. Agradece 
também a Ce/ma Vieira pela participaçáo ·nas 
entrevistas em Jnhoafba. 

Este artigo constitui uma primeira aproximaçáo do 
objeto da di5sertaçáo de mestrado do autor, 
intitulada 13 DE MAIO - 20 DE NOVEMBRO: 
SIMBOLOS DA LIBERTAÇÃO, sob a orientaçáo da 
professora Yvonne Maggie. 

• Hino de Nossa Senhora de FAtima na 
Igreja Católica. 
•• Ponto cantado de preto-velho na Umbanda. 
••• Este centro estA localizado no bairro Zumbi, na 
Ilha do Governador, Rio de Janeiro. 
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Ritos de passagem 
1987 I 1988 

A passagem de cada ano que termina para 
um novo ano que se inicia marca por todo 
o país· os festejos populares I religiosos 
dedicados à Yemanjá, ocasião em que as 
praias de todo o litoral brasileiro recebem 
milhares de fiéis que vão depositar suas 
oferendas e, em troca, fazer algum pedido 
àquela entidade. 

Na cosmologia dos genericamente 
chamados cultos afro-brasileiros, onde 
também se pode incluir a Umbanda, a 
popular Yemanjá, juntamente com as não 
menos populares Yansã, Ogum e Naná, 
compõem a série das "iyabás" que são 
orixás femininos das águas ou, ainda, a 
série de deusas que personalizam as 
águas do mar, dos lagos e dos rios, das 
chuvas e das tempestades. Isto porque, 
nas suas raízes africanas, os orixás são, 
em geral, personagens que representam 
as forças elementares da natureza ou as 
atividades económicas a que se 
entregavam os negros na região do rio 
Niger. 

Yemanjá é a Mãe O' Água de origem 
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JUVENAL MARANHÃO BARBOSA 
Federação Esp(rita Umbandista e dos 

Cultos Afro-Brasileiros do-Estado do ParA 
- Presidente 

yoruba que confluiu , no Brasil, com as 
crenças das sereias de origem européia e 
as iaras ameríndias. Na seqüência dos 
paralelismos, Janaína é o nome que se dá 
11 uma espécie de "Yemanjá brasileira", 
enquanto que a lara dos cultos ameríndios 
foi sendo cada vez mais identificada com a 
"Mamãe Oxum" do continente africano. 
Entre Ondinas, Boiunas e Sereias surgem, 
a cada dia que passa, novas 
manifestações que, somadas às 
tradicionais divindades africanas, formam 
urJ1 panthéon de entidades de 
características próprias, sorr.ente 
encontradas e cultuadas no Brasil. Hoje 
em dia, à Mãe O' Água dos iorubanos 
dá-se, também, os nomes de Dona 
Janaína, Princesa do Mar, Princesa do 
Aiocá ou Arocá, Sereia, Sereia do Mar, 
Oloxum, Dona Maria, Rainha do Mar, 
Serei~ Mucunã, lnaê, Marbô, Dandalunda. 
Ao mesmo tempo, pelo lado do sincretismo 
afro-católico, vamos encontrar Yemanjá 
sendo identificada com Nossa Senhora em 
várias invocações: Nossa Senhora das 
Candeias, Nossa Senhora do Rosário, 
Nossa Senhora do Canno, Nossa Senhora 
da Piedade, Nossa Senhora da~ Dores, 
sendo que a identificação de Yemanjá com 
Nossa Senhora da Conceição é, pelo 



menos atualmente, a identificação 
dominante. Por esta razão, a data festiva 
de Yemanjá/também pode ser o 8. de 
dezembro, e suas cores simbólicas, do 
mesmo modo que as de Nossa Senhora, 
são o azul e branco, as cores do céu. 

Tempo civil e tempo sagrado 
nos terreiros de Belém 

Na tradição afro-brasileira de Belém, 
conhecida por "Mina-Nagô" ou "Mina do 
Pará" entre seus adeptos, o final do ano é 
também a época de se homenagear as 
"iyabás". No calendário "Mina-Nagô", 
dezembro é o mês das festas em 
homenagem à Yansã, Oxum e Yemanjá. 

Yansã ou lnhansã, a primitiva divindade 
sudanesa (iorubâ) das tempestades 
porque se identifica com Santa Bárbara, é 
festejada a 4 de dezembro, dia em que se 
espera haver chuvas, trovoadas e 
relâmpagos. Conhecida nos candomblés e 
xangôs do Nordeste como Oyá ou pela 
corruptela "Aioiá", nos terreiros de Mina de 
Belém ela recebe nomes alternativos tais 
como: Maria Barba, Rainha Barba, 
Barbassuera ou Barba Sueira. Não 
obstante ser um orixá associado às águas, 
lnhansã não é festejada nas orlas do mar 
ou dos rios e, sim, no interior dos terreiros. 

Yemanjá, ao contrário, é cultuada tanto 
nas águas doces quanto nas praias de 
água salgada. As homenagens para 
Yemanjá são sempre feitas em procissões 
anuais cuja~ datas mais comuns são: 8 de 
dezembro· (solenidade da Imaculada 
Conceição de Nossa Senhora ou 
simplesmente dia de Nossa Senhora da 
Conceição), e os dias que se seguem ao 
Natal- 26 a 31 de dezembro - , os quais 

não têm nenhuma correspondência com 
os santos católicos. Por ocasião do ritual , 
cada terreiro costuma sempre levar 
alguidares ceom "obrigações" (comidas 
sagradas) de "presentes" para a "deusa 
do mar". Dentre esses, os mais comuns 
são flores (especialmente rosas), fitas de 
cores claras (branco, o róseo e o azul), 
velas, bonecas e a série de artigos de 
toilette tais como pentes, perfumes, talcos, 
pó-de-arroz, sabonetes. Costuma-se 
incluir a imagem de Yemanjá em gesso. 
Não raro, médiuns do sexo feminino 
ofertam também seus vestidos de noiva 
para Yemanjá. Reunidos todos os 
presentes, uma lancha atravessa a barra 
e, muito longe, onde se supõe estarem as 
"águas profundas" do mar ou os "canais" 
dos rios, realiza-se a cerimônia das 
oferendas. Os demais médiuns que não 
participam da procissão ficam nas praias 
"agüentando os pontos", isto é, entoando 
cânticos sem parar, até o retorno da 
lancha. Considera-se que o orixá "aceitou" 
a "obrigação" quando não há uma volta 
imediata do material às margens. O 
objetivo dessa oferenda é saudar a 
entidade, pedir sua proteção e paz. 
Todavia, o principal "fundamento" da 

· cerimônia é o pedido de fartura para o Ano 
Novo, porque, de acordo com a crença, é 
do mar que se origina a maior parte da 
alimentação do homem. 
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Esse ciclo de festejos pode assumir um 
caráter individual, ser a iniciativa de cada 
terreiro, ou se fazer sob a forma de 
participação coletiva. Os rituais coletivos 
coordenados pela Federação Espírita 
Umbandista e dos Cultos Afro-Brasileiros 
do Pará são realizados no dia 31 de 
dezembro nas praias de Salinas, em 
homenagem a Yemanjá. Muitos terreiros, 
no entanto, costumam homenagear 



Yemanjá, no mesmo período, porém nas 
"praias salobras" do Mosqueiro, onde 
somente se pode cultuar lamin-Odó, uma 
espécie de Yemanjá que "navega 
naquelas águas", isto é, que reina nas 
águas doces e salobras. Quando isto 
acontece, faz-se necessário Narriar" 
inicialmente uma "obrigação" para o~um, 
com a finalidade de agradá-la e pedir sua 
permissão para se homenagear Yetnanjá 
nas suas águas. Em se tratando de 
Mosqueiro, as praias mais apropriadas 
para o ritual estão localizadas na orla da 
Bafa do Sol, destacando-se as praias do 
Marahu, porque se acredita que ali 
existe muita "mironga" (mistério) oriunda 
ainda do tempo da escravatura. 
Observa-se, assim, que, nas "águas do 
Pará", a partilha Yemanjá =água salgada 
versus bxum = água doce não é rígida, 
pois na tradição da "Mina Paraense" 
Yemanjá incorpora ou se sobrepõe como 
uma espécie de rainha de todas as águas, 
enquanto que Oxum se mantém como 
rainha específica das águas dos rios e 
demais águas doces. 

Por que as águas? 
Ou o culto universal das águas 

Dentre os quatro elementos da natureza, a 
água sempre foi considerada a expressão 
por excelência da vida e do movimento 
pelas diferentes culturas ocidentais e 
orientais. Entre os Vedas, as águas · 
recebem o nome de "mãtritamâh", qué 
quer dizer "as mais maternas", pois, 
conforme essa tradição, no princfpio tudo 
teria sido como um mar sem luz. Na Índia, 
se considera este elemento como 
mantenedor da vida que circula através de 
toda a natureza sob a forma de chuva, de 
leite e de sangue. Ilimitadas e imortais, as 

águas são tidas como o princípio e o fim de 
todas as coisas da Terra. Para os 
chineses, todo o ser vivente procede das 
águas. Desde muito cedo, quando se 
personificou a água, os rios e as fontes 
foram tidos como lugares sagrados. Na 
antigüidade clássica, gregos e romanos 
divinizavam os riachos, considerados 
como as moradas das ninfas. Pensada 
como fonte de toda a existência, o filósofo 
grego pré-socrático Thales de Mileto 
considerou a água como princípio de todas 
as coisas. Na antigüidade, a água foi ainda 

·considerada como sfmbolo da ressurreição 
e da vida já que, nos mitos gregos e 
romanos, a água aparece como o modo 
mágico mais usual da catarsis, do lustratio 
onde a "água lustral" era a "água da 
purificação". Entre os chamados pagãos, a 
"água viva" era sinónimo da juventude e 
da imortalidade, enquanto que a "água 
mãe", ou a água marinha ou salgada, era 
tida como sinónimo de fecundidade. 

Por causa de sua aparente carência de 
forma, em certas culturas antigas se. 
distinguem as "águas superiores" das 
"inferiores"; às primeiras correspondem as 
possibilidades virtuais da criação, 
enquanto que às segundas corresponde 
aquilo que já é o determinado. Nas águas 
primordiais - imagens da protomatéria -
se incluíam também os corpos sólidos 
ainda carentes de forma e rigidez. 
Posteriormente, os alquimistas chamariam 
de "água" o mercúrio no .. primeiro estágio 
de sua transformação e, por analogia, 
falariam em "corpo fluídico" do homem. 

Na Bíblia são extremamente freqüentes as 
reterências à água e numerosas são as 
locuções simbólicas nela encontradas: 
"Água de fel", sinónimo de amargura; 
"água hJr<tiva", símbolo dos prazeres 
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proibidos; "água de expiação", "água 
viva", sfmbolo da graça e da vida 
sobrenatural. Na água tudo se <lissolve, 
toda forma se desintegra, toda história se 
toma abolida; tais são as caracteristicas 
da purificação pela água, na qual se baseia 
o batismo cristão. A água batismal como 
símbolo da purificação significa a 
eliminação do pecado ~e a elevação a uma 
vida nova. A água da chuva, ao purificar a 
natureza fazendo-a renascer, se torna 
igualmente um. símbolo da ressurreição. 
Como observa Mircea Eliade, as tradições 
do Dilúvio estão ligadas a urila reabsorção 
da humanidade pela água e à instauração 
de uma nova era e de uma nova 
humanidade. Relacionadas com a vida e 
com o simbolismo geral das águas, as 
chuvas e-as tempestades - domínios de 
Yansã- podem ser entendidas no seu 
evidente sentido de fertilização e, 
sobretudo, de purificação não só pelo seu 
valor como "substância universal", mas 
pelo fato de que são águas que procedem 
do céu, do alto, símbolos da descida da 
influência celeste sobre a Terra. 

No domínio da psicologia, a água é 
interpretada como símbolo do 
inconsciente, da parte informal, dinâmica e 
feminina do espírito. Da água e do 
inconsciente universal, surge todo o ser 
vivente como se surgisse de uma mãe. 
Psicanalistas como Jung v1ram a água 
c9mo um símbolo evidente da 
maternidade, já que água e vida estão 
sempre associadas. A água é uma 
representação da energia psíquica, 
especialmente como força passiva e 
feminina, a partir de alguns psicanalistas 
que consideram que sonhar com água é 
um símbolo materno, feminino, intrauterino. 

A correlação entre água I elemento 

feminino I figura materna está muito 
presente na tradição do chamado 
catolicismo popular. Maria, Miriam, é Stella 
Maris, Estrela-do-Mar, a protetora dos 
navegantes. Mas em plenal ldade Média já 
vamos encontrar a mesma associação, 
pois Câmara Cascudo registra que, na 
mais solene das orações dos Templários, 
Maria era invocada como Estrela-do-Mar: 
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Marie, étoile de mers, conduis-nous au port 
du salut! 

Nas "iyabás", encontramos as mesmas 
representações maternas. No sincretismo 
afro-católico, Naná, a "iyabá" mais velha, é 
identificada como Sant'Ana, mãe de Nossa 
Senhora, razão pela qual é também 
festejada a 26 de julho. Para os adeptos da 
Mina-Nagô, ela é a mais velha das mães. 
É associada com a lama, com a mistura da 
água com a terra, o elemento pastoso, de 
onde teria se originado a vida. Quando 
comparada com Yemanjá, diz-se que 
Naná seria uma espécie de agente 
universal das águas paradas, enquanto 
que Yemanjá seria o elemento dinâmico, o 
movimento. Assim, no desdobramento do 
simbolismo geral das águas feito pela 
cosmologia da Mina, vamos encontrar o 
surgimento da vida agora associado às 
águas paradas e aos remansos ; diz-se, 
mesmo, que os peixes procuram as águas 
paradas e profundas para a sua desova. 

Nesse jogo de desdobramentos e de 
correlações sincréticas, os "mineiros" 
terminam por ampliar, numericamente 
falando, as figuras maternas. Existem 
"mães" que reinam aqui na Terra - Naná, 
Yemanjá, Oxum - como existem "mães" 
que reinam no Céu - Sant'Ana e as Nossa 
Senhoras. A todas elas se pode recorrer e 
pe<lir proteção nessa passagem do tempo 
e na chegada de mais um Ano Novo, um 



ano por certo de muitas esperanças mas, 
quem sabe, talvez também de tantas 
incertezas. 
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Nota 
O presente texto foi redigido conjuntamente pelo 
pesquisador e por seus informantes. 
Transcrito de O Libera~ 2711211987. 



Três versões da Fraternidade 
FLAVIOLENZ 

Secretário de Redação do Programa de 

Publicações do /SER 

" ... E nós, por isto, pedimos perdão aos nossos 
irmãos africanos que tanto sofreram, por exemplo, 
pelo tráfico de escravos". (Papa João Paulo 11, em 
sua viagem à África de 1985, citado pela cartilha 
da CNBB para a CF 88, p. 57.) 

"Neste sentido (o da mesclagem de raças) o Brasil 
oferece um testemunho-altamente positivo. Aqw 
vai sendo construída, com inspiração cristã, uma 
comunidade humana multirracial. Um verdadeiro 
tapete de raças, como afirmam os sociólogos, 
amalgamadas todas pelo vínculo da mesma lfngua 
e da mesma Fé. " (Papa João Paulo 11, na homilia 
de Salvador, em 1980, citado pela cartilha da 
Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro 
para a CF 88, p. 57.) 

"Não há judeu nem grego, nem escravo, nem 
livre ... " (Gálatas 3, 23-29, citado na cartilha dos 
Grupos de Base dos Agentes de Pastoral Negros e 
Comissão dos Religiosos, Seminaristas e Padres 
Negros do Rio de Janeiro para a CF 88, p. 12.) 

Discurso na África, homilia em Salvador, 
ambos de João Paulo 11, e a palavra da 
Bíblia. Estes são alguns dos elementos de 
referência das pelo menos três 
campanhas da Fraternidade de 1988. 
Como promotores, a Conferência Nacional 
dos Brspos do Brasil (CNBB), oficial; a 
Arquidiocese de São Sebastião do Rio de 
Janeiro, que assume o tema proposto pela 
CNBB, "mas sob outra perspectiva"; e os 
Agentes de Pastoral Negros e a 
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Comissão dos Religiosos, Seminaristas e 
Padres Negros do Rio de Janeiro, que 
apresentam sua cartilha "a todos os 
grupos de base do Brasil como serviço à 
caminhada de Libertação, que se afirma 
cada vez mais na comunidade negra" . 

Não é só nas cartilhas, contudo, que se 
expressam as diferenças de abordagem 
dessas entidades . Filmes de televisão, 
spots para rádio - estes das duas 
primeiras -e ainda músicas, subsídios 
litúrgicos e o próprio lema - aliás, lemas -
demonstram que, mesmo assumindo um 
só tema ("A Fraternidade e o Negro") , 
significativas distinções podem ser 
encontradas nessas três versões da CF 
88. 

Nesta matéria, feita a partir de entrevistas 
com representantes das entidades citadas , 
no final de 1987, procura-se preservar a 
memória dos inícios da campanha e as 
expectativas em relação a ela. Uma 
abordagem dos resultados obtidos será 
publicada em um número futuro de 
Comunicações do /SER. 

Em Brasília 

"A campanha mais delicada e complicada 
depois das de 1978 ('Trabalho e justiça 



para todos') e 1986 ('Terra de Deus, terra 
de irmãos')." Assim, o coordenador 
nacional para a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) das últimas 
quatro campanhas da Fraternidade, o 
lassalista Israel José Nery, define a CF 88. 
Para ele, o polémico tema deste ano é 
desafiante e um dos mais ricos em 25 
anos de campanha. 

- Há várias razões para esta delicadeza e 
complicação. Em primeiro lugar, o medo do 
assunto, o racismo escamoteado. Depois, 
o fato de a nossa história ainda não ter 
sido contada do ponto de vista do negro. 
E, ainda a considerar, a existência de 
regiões no Brasil onde não há negros -
resume o irmão Nery. 
Outras questões importantes, estas 
internas; contribuem para este quadro. 
Segundo o irmão Nery, há tensões, dentro 
da Igreja, quanto à vida eclesiológica, que 
se manifestaram durante a preparação da 
CF 88. 

- É preciso ser fiel à ortodoxia, que é a 
visão de sacristia, a pureza doutrinal, e à 
ortopráxis, que é a fidelidade à prática. Há 
na Igreja posições de que por vezes um 
desses campos é mais acentuado que o 
outro - explica. 

Enfatizando o reconhecimento da Igreja 
Católica de suas falhas evangélicas (ver 
box ), mais recentemente visíveis, no caso 
do negro, nos discursos do Papa na 
África, em 1985, e nos EUA, em 1987,o 
irmão Nery considera a homilia de 
Salvador - usada como peça-chave para 
a campanha da Arquidiocese do Rio -
"ultrapassada" em relação a esses 
discursos. Mas julga que a regionalização 
da campanha, "solicitada por diversos 
bispos", faz parte da ati.tude dialógica da 

Igreja, da untdade na diversidade. 

- O mais importante é o tom pastoral, 
evangélico, da campanha da Fraternidade. 
A deste ano, como a de outros, não acaba 
na Quaresma. Elas são sementes, que 
podem e devem resultar, por exemplo, em 
pastorais ligadas ao tema ou em núcleos 
em diversas dioceses - analisa. 

Para atingir esses objetivos, e ainda 
outros, segundo o irmão Nery, foram 
cuidadosamente elaborados três eixos 
principais para a CF 88: o da consciência 
histórica e da situação atual do negro; o da 
mudança de atitude, "iluminada pela 
palavra de Deus e da Igreja"; e o da luta 
pela transformação social, "em fidelidade a 
Cristo e aos pobres". Através dessas 
abordagens, a CNBB espera ainda revelar 
e unir o mundo negro, resgatando sua 
literatura, linguagem e heróis; promover a 
tomada de consciência da Igreja em 
relação ao negro, no passado e hoje; e 
converter a sociedade, no sentido de 
fazê-la abrir espaços para o "irmão negro". 
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- Para tudo isso também contribuirá o tom 
didático do material de divulgação, que 
inclui um manual de evangelização para 
círculos bíblicos, ensino religioso e público, 
além de subsídios litúrgicos, cartaz, disco, 
filme para a TV, adesivos para carro etc. A 
ênfase é no visual, e o lema escolhido, 
"Ouvi o clamor deste povo", retirado do 
livro do Êxodo, pedagógico - conclui o 

irmão Nery. 

No Rio 

Baseada na homilia de Salvador, 
apresentada pelo Papa João Paulo 11 em 7 
de julho de 1980, a Arquidiocese de São 



Sebastião do F.lio de Janeiro está fazendo 
uma campanha da Fraternidade 
"complementar" à da CNBB, segundo 
Dom José Carlos de Lima Vaz, um dos 
autores dos textos locais (parte histórica e 
doutrinária) e coordenador do grupo que 
elaborou a redação de outros itens. A 
homilia de Salvador, de acordo com ele, 
prega "a construção, no Brasil, de uma 
comunidade multirracial" . (Ou, nas 
palavras do Papa: "Aqui vai sendo 
construída, com inspiração cristã, uma 
comunidade humana multirracial".) Por 
isso - explica - o lema da campanha no 
Rio é "Várias raças , um só povo", e o 
logotipo, as tradicionais mãos negra e 
branca entrelaçadas. 

O enfoque da integração foi decidido em 
agosto de 1987, após uma reunião de Dom 
Eugenio de Araujo Sales, 
cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, com 
a diretoria da CNBB. Só então começou a 
produção dos textos, o que, para Dom 
Vaz, pode ter causado "falta de unidade na 
cartilha e algumas falhas na parte 
pastoral" . 

Já o coordenador da campanha da 
Fraternidade da Arquidiocese do Rio de 
Janeiro, o sociólogo Cândido Feliciano 
Neto, é mais positivo: 

- O importante é que estamos fazendo 
uma campanha para o povo entender, e 
não para intelectuais. Trata-se de 
evangelizar, sensibilizar toda a sociedade 
para a questão do negro através da força 
dos valores cristãos , usando os meios de 
comunicação, as técnicas modernas da 
publicidade. Por isso, elaboramos um 
slogan ao mesmo tempo apelativo e 
evangélico. 
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Para o sociólogo, não basta attngir os fiéis , 
mas é prec iso trabalhar para fora da Igreja. 
Neste caso, em se tratando de Rio de 
Janeiro, a questão da unidade entre a 
CNBB e a Arquidiocese é "relativa , já que, 
ainda que o tema seja o mesmo, a 
especificidade da área é diferente". 

- A CNBB aborda os temas de campanha 
de uma forma mais analítica, adjetiva, e 
fala para todo o Brasil. Já as Igrejas locais 
devem procurar oferecer subsídios 
adaptados à realidade de suas áreas, 
atuando de forma mais prática e 
substantiva - avalia. 

Além disso, o sociólogo considera que a 
campanha do Rio aborda o tema com 
maior profundidade, ao incluir uma parte 
histórica e um fundamento teológico, o que 
não limita a questão do negro "a um 
problema social". Dessa forma, segundo 
ele, a cartilha se propõe como "um texto 
de aprofundamento" em relação ao . 
texto-base da CNBB, o que não é, 
propriamente, uma novidade. Em 1987, 
durante a campanha "Quem acolhe o 
menor, a mim acolhe", a Arquidiocese do 
Rio também produziu uma cartilha 
especial. No ano anterior, 1986, ela criou, 
para o tema "Terra de Deus, terra de 
irmãos", um audiovisual e textos 
enfocando a reforma urbana e a questão 
dos despejos, que não estiveram 
presentes no material da CNBB. 

Novidade mesmo é que esta é a primeira 
vez que apenas o material produzido pela 
Arquidiocese está sendo utilizado no 
Estado do Rio de Janeiro - ao menos 
oficialmente. E não se trata de pouca 
coisa: além da cart ilha, de 74 páginas, há 
adesivos para carro, outdoors, 25 mil 
camisetas. bem como spots para rádio e 



filmes para televisão (estes em veiculação 
nacional) . Outras quatro dioceses 
(inclusive duas do Nordeste) também 
receberam o material 
impresso da CF do 1 R1o. 

Evitar que ainda outras o recebessem foi, 
aliás, tudo o que conseguiu um 
representante da CN BB durante reunião 
com Dom Eugenio em novembro. 

Mea Culpa 

Como o irmão Israel José Nery, 
coordenador nacional da campanha da 
Fraternidade da CNBB de 1985 até este 
ano, Cândido Feliciano Neto acha que a 
Igreja deve fazer o seu mea culpa (veja 
box). Mas, para ele, o presente deve ser 
enfatizado, e não o passado. 

- A Igreja sempre há de fazer mea culpa 
em relação à sua atuação em 
determinados momentos históricos. Mas 
isso não basta: os erros devem ser 
corrigidos hoje - analisa. - É o caso de se 
perguntar o que faz a Igreja, hoje, em 
relação à verdadeira escravidão das 
empregadas domésticas, presas em 
apartamentos e obrigadas a usar os 

elevadores de serviço; ou a dos 
nordestinos, nas obras . 

Por isso, ele acha que o preconceito 
contra o negro deve ser denunciado hoje. 
E que a forma de se fazer isto é 
promovendo a conscientização da 
necessidade da integração entre as raças, 
através dos valores cnstãos. Ou, 
lembrando um trecho da cartilha do Rio, a 
Campanha "visa desmascarar atitudes 
não evangélicas em relação ao nosso 
irmão mais próximo, que distanciamos pelo 
preconceito e a discriminação. Ela visa, 
sobretudo, aproximar a riqueza das 
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diferenças, através da unidade 
fundamental de todos na dignidade 
celestial: 'Várias raças , um só Povo'". 

Na Baixada 

Papel de muita importância na elaboração 
da campanha da Fraternidade de 1988 
tiveram os Agentes de Pastoral Negros e a 
Comissão de Religiosos , Seminaristas e 
Padres Negros do Rio de Janeiro. Foram 
representantes dessas entidades que, no 
Encontro Nacional de Agentes de Pastoral 
Negros, em 1986, atendendo a 
solicitações de grupos de base, decidiram 
encaminhar à CNBB a proposta de que a 
CF 88 abordasse a questão do negro. Foi 
um encontro que teve a participação de 
400 pessoas, entre religiosos, leigos, 
agentes de pastoral, e que resultou no 
envio de cerca de 200 cartas, do Brasil e 
do exterior, solicitando ao órgão que 
encaminhasse a proposta à Comissão 
Episcopal de Pastoral, também da CNBB. 
Esta comissão aprovou, ainda em 1986, o 
tema "A Fraternidade e o Negro" para a 
CF 88, por 41 votos a dois. 

No processo de elaboração do evento , 
responsabilidade da Comissão Episcopal 
de Pastoral, formada por bispos, 
representantes da CNBB, dos agentes 
negros e da Comissão dos Religiosos, 
surgiram algumas dificuldades. Entre elas, 
a de "assumir uma abordagem específica 
para a questão do negro, que costuma 
entrar no bojo do projeto dos 
marginalizados", segundo o seminarista 
diocesano de Volta Redonda e Barra do 
Piraí e membro da Comissão de Religiosos 
desde 1985, Sebastião de Oliveira. 

- A posição dos agentes de pastoral 



negros e da Comissão dos Religiosos é a 
de que é preciso que a Igreja, que dá 
testemunho na questão da terra, do índio, 
também dê este testemunho na questão do 
negro. É fazer ouvir o clamor do povo 
negro, que é um clamor de justiça -
explica Sebastião. 

Foi especialmente devido a esta visão do 
tema que a elaboração do material de 
campanha, que inclui texto-base, subsídios 
litúrgicos, cartaz, fi lmes para televisão, 
lema e outras peças, foi difícil. Segundo 
Sebastião, a criação do lema evidenciou o 
constrangimento com a utilização da 
palavra "negro". Um dos lemas propostos, 
que contornava essa dificuldade ,_foi 
"Muitas raças e um só povo", cuja origem 
os agentes de pastoral não conheciam 
então. Afinal, a Comissão Episcopal de 
Pastoral definiu o slogan "Ouvi o clamor 
deste povo", inspirado em Êxodo 3,7, que 
dá tftulo ao texto-base da CNBB, à cartilha 
dos agentes - acrescido da palavra 
NEGRO-, mas não à da Arquidiocese do 
Rio, que se denomina Defenda as cores 
do nosso país. Além disso, a Arquidiocese 
optou pelo lema "Várias raças, um só 
povo". 

- O embaraço em relação à utilização da 
palavra "negro" nos causou estranheza, já 
que em outras campanhas, como a do 
menor e a da terra, não houve qualquer 
problema: os lemas foram "Terra de Deus, 
terri:l de irmãos" e "Quem acolhe o menor, 
a mim acolhe" - lembra Sebastião. 

Considerado pronto somente na nona 
versão, o texto-base da CNBB recebeu 
contribuições dos agentes negros e da 
Comissão dos Religiosos, que ajudaram 
também na elaboração de outros subsídios 
da campanha, como os textos litúrgicos, 
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os de pastoral de juventude, famnia e 
celebração de penitências. O sentido 
dessas colaborações, segundo Sebastião, 
foi o de conferir "uma marca de negritude 
ao material" . 

Além de colaborar com a CNBB, os 
agentes negros também produziram seu 
material próprio, a partir da "posição 
ideológica de que a sociedade brasileira 
precisa ser modificada estruturalmente 
para que o negro possa ter o seu espaço". 
Entre esse material, figuram músicas, 
audiovisuais e a própria cartilha, publicada 
pela ed. Vozes e já em sua quinta edição. 
Quanto às críticas de "reducionismo" 
feitas à- cartilha, Sebastião acha que 
foram produto de "uma visão estreita, onde 
só cabe o discurso do branco sobre o 
negro. Quando o negro fala para o negro, 
muita gente se assusta". 

É justamente este material alternativo que 
vem sendo utilizado em algumas paróquias 
do Rio de Janeiro. Sebastião avalia que, 
enquanto Dom Eugênio "administra a cisão 
que criou, muito trabalho pode ser feito". 

Expectativas 

- A campanha da Fraternidade é parte de 
um trabalho, um momento de um projeto. A 
hora é de se discutir a situação do negro 
na sociedade brasileira, a partir da opção 
preferencial pelos pobres da Igreja 
Católica. É também o momento de 
contagiar toda a sociedade para a reflexão 
desta ques tão, de desfazer preconceitos, 
inclusive os que existem dentro da Igreja, 
e procurar resolver o problema da 
convivência das pessoas no Brasil -
explica Sebastião. 

Para ele, a revisão dentro da própria Igreja 



é fundamental , já que há posições de 
extrema discriminação na estrutura de 
formação de quadros, na pastoral 
vocacional e nas congregações, "onde até 
hoje as religiosas negras são 
discriminadas". Para exemplificar a 
situação, Sebastião cita uma música ainda 
hoje cantada em algumas catequeses, 
como a de Fragoso (RJ) : 

"Negro não vai para o céu I Nem que seja 
rezador I Porque tem cabelo duro I Vai 
espetar Nosso Senhor." 

É a partir dessas reflexões da Igreja 

Mea Culpa 

Qual foi a atuação da Igreja Católica em 
relação aos negros durante a escravidão? 
As cartilhas da CNBB, da Arquidiocese do 
Rio e dos Grupos de Base dos Agentes de 
Pastoral Negros e Comissão dos 
Religiosos procuram avaliar esta questão. 
Abaixo, alguns trechos: 

Não podemos JUlgar as consciências, nem projetar 
no passado nossa sensibilidade aluai. No entanto, 
é preciso reconhecer que, não obstante as vozes 
proféticas, e a despeito as boas intenções 
subjetivas, a Igreja, em geral, desempenhov nas 
Américas um papel que implicava na legitimação 
da colonização e de suas práticas, entre as quais a 
escravidão. Leigos e religiosos, teólogos e 
hierarquia chegaram a justificar a escravidáo e 
dela usufrufram. Alguns documentos pontifícios da 
época, especialmente dos Papas Nicolau V (1452) 
e Leão X (1514), autorizavam à coroa portuguesa 
e, depois, à espanhola a conquista de terras de 
"sarracenos, pagãos e incrédulos", escravizando 
seus habitantes. 

(Ouvi o clamor deste povo, texto-base da CNBB, 
p. 28.) 
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Católica, de acordo com Sebastião, que 
ela poderá assumir uma posição profética 
e compromissos concretos em relação ao 
negro. 

- Tudo isso poderá mudar ainda a posição 
de subserviência do negro dentro da 
Igreja, posição semelhante à que tem na 
sociedade. E trazer para as comunidades 
outras reflexões, como a de por que a 
liturgia, os conteúdos das missas e as 
orações não refletem a realidade do ser 
negro, incluindo, por exemplo, ritmos 
afro-brasileiros e formas corporais de 
louvor- conclui. 

A Igreja é freqüentemente acusada de ter agido de 
modo paternalista, dando somente assistência 
material e procurando converter os negros 
escravos. Se isto ocorreu ou pode ter ocorrido 
em muitos casos, não se pode generalizar o fato. 
Basta citar alguns casos bem explícitos da 
preocupação da Igreja na promoção do negto 
escravo. Um deles era a vida dos escravos nas 
fazendas dos jeswlas. Nelas os escravos 
encontravam um ambiente cuja organização, 
estruturação material e catequese representavam a 
única esperança possível para educar, promover o 
negro e integrá-lo na vida social. 

(Defenda as cores do nosso país, cartilha da 
Arquidiocese de S. Sebastião do Rio .de Janeiro, p. 
22.) . 

Muita gente enriqueceu vendendo negros. Até a 
Igreja lucrou com isto, embora os documentos 
papais, da época, só permitissem a 
comercialização de negros que já eram escravos 
na Africa. No Brasil, a Igreja chegou a abençoar a 
escravidão. Os negros, quando chegavam aos 
portos, eram batizados pelos padres e marcados a 
ferro quente pelos senhores de engenho. 

(Ouvi o clamor deste povo ... NEGRO!, cartilha 
dos Grupos de Base dos Agentes de Pastoral 
Negros e Comissão dos Religiosos, Seminaristas e 
Padres Negros do Rio de Janeiro, p. 13.) 1 
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PUBLICAÇOES 
RECENTES 

MICENIO SANTOS 

Pesquisador do Programa Religiao e 

Negntude Brasiloír<1 - /SER 

PUBLICAÇÕES RECENTES apresenta 
neste número uma listagem de todos os 
textos safdos nas publicações do ISER 
(Religião e Sociedade, Cadernos do 
ISER e Comunicações do ISER) que 
tratam do campo religioso afro-brasileiro. 

Artigos 

BEOZZO, José Oscar. 
As américas negras e a história da igreja: 
questões metodológicas. 
Religião e Sociedade 10 :65-82, nov. 
1983. 

BIRMAN, Patrícia. 
Laços que nos unem: ritual, famma e poder · 
na umbanda. 
Religião e Socjedade 8 :21·28, julho 
1982. 

Identidade socia1 e homossexualismo no 
candomblé. 
Religião e Sociedade 12 (1) :2-21, ago. 
1985. 

BROWN, Diana. 
O papel histórico da classe média na 
umbanda. 
Religião e Sociedade 1 :31-42, maio 
1977. 
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CAVALCANTI, Maria Laura 
Viveiros de Castro. 
Origens, para que as quero? Questões 
para uma investigação sobre a umbanda. 
Religião e Sociedade 13 (2) :84-101, julho 
1986. 

CONTINS, Marcia e 

GOLDMAN, Márcio. 
O caso da pomba-gira: religião e violência. 
Uma anâlise do jogo discursivo entre 
umbanda e sociedade. · 
Reli~ião e Sociedade 11 ( 1) :103-132, 
abril1984. 

CUNHA, Manuela ' Carneiro da. 
Religião, comércio e etnicidade: uma 
interpretação preliminar do catolicismo 
brasileiro em Lagos, no século XIX. 
Religião e Sociedade 1 :51-60, maio 
1977. 

DANTAS, Beatriz Góis. 
A organização económica de um terreiro 
de xangô. 

Reli9ião e Sociedade 4 : 181-191 • out. 
1979. 

Repensando a pureza nagô. 
Religião e Sociedade 8 :15-20, julho 
1982. 



FRY, Peter. 
Mediunidade e sexualidade. 
Reliyião e Sociedade 1 :105-124, maio 
1977. 

Mancheste r e São Paulo: industrialização 
e religiosidade popular. 
Religião e Sociedade 3 :25-52, out. 1978. 

FRY, Peter & VOGT, Carlos. 
A "descoberta" do cafundó: alianças e 
conflitos no cenário da cultura negra no 
Brasil. 
Religião e Sociedade 8 :45-52, julho 
1982. 

GOLDMAN, Mareio. 
A construção. ritual da pessoa: a 
possessão no candomblé. 
Religião e Sociedade 12 (1) :22-55, ago. 
1985. 

MAGGIE, Yvonne. 
O diabo na sala de visita. 
Religião e Sociedade 12 (2) :140-144, 
out. 1985. 

O medo do feitiço. 
Religião e Sociedade 13 {1) :72-86, 
março 1986. 

MONTEIRO, Duglas T. 
Roger Bastide: religião e ideologia. 
Religião e Sociedade 3 :11 -24, out. 1978. 

NEGRÃO, Lísias Noyueira. 
A umbanda como expressão de 
religiosidade popular. 
Religião e Sociedade 4 :171-180, out. 
1979. 
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A crítica de Duglas Teixeira Monteiro à 
Sociologia da Religião de Roger Bastide. 
Religião e Sociedade 4 :31-36, out. 1979. 

ORTIZ, Renato. 
A morte branca do feiticeiro negro. 
Religião e Sociedade 1 :43-50, maio 
1977. 

Ética, poder e política: umbanda, um 
mito-ideologia. 
Religião e Sociedade 11 (3) :36-55, dez. 
1984. 

PECHMAN, Tema. 
Umbanda e política no Rio de Janeiro. 
Religião e Sociedade 8 :37-44, julho 
1982. 

SANTOS, Juana Elbein. 
Pierre Verger e os resíduos coloniais: o 
outro fragmentado. 

. Religião e Sociedade 8 :11-14, julho 
1982. 

SIL VERSTEIN, Leni M. 
Mãe de todo mundo - modos de 
sobrevivência nas comunidades de 
candomblé da Bahia. 
Religião e Sociedade 4 :143-172, out. 
1979. 

TRINDADE, Liana. 
Exu: reinterpretações individualizadas de 
um mito. 
Religião e Sociedade 8 :29-36, julho 
1982. 

VERGER, Pierre. 
Etnografia rel igiosa ioruba e probidade 
científica. 
Religião e Sociedade 8 :3-10, julho 1982. 



Resenhas 

AZEVEDO, Thales. 
Negros estrangeiros. Os escravos 
libertos e sua volta à África, de Manuela 
Carneiro da Cunha. 

Religião e Sociedade 13 (1) :137-139, 
março 1986. 

BERRIEL, Maria Maia de Oliveira. 
Exu - sfmbolo e função, de Liana Sálvia 
Trindade. 
Religião e Sociedade 12 (2) :171-173, 
out. 1985. 

FRY, Peter. 
Bruxaria, oráculos e magia entre os 
Azande, de Evans-Pritchard, E.E. 
Religião e Sociedade 4 :259-161, out. 
1979. 

ORTIZ, Renato. 
Umbanda e politica, de Diana Brown et 
ali. 
Religião e Sociedade 13 (1) :133-137, 
março 1986. 

VERGÇJLINO E SILVA, Anaíza. 
Antropologia da religião e outros 
estudos, de Renê Ribeiro. 
Religião e Sociedade 12 (1) :157-161, 
agosto 1985. 

Documento 

MAGG/E, Yvonne. 
Pousando para retrato de Nfvio Ramos 
Sales. 
Religião e Sociedade 2 :157-172, nov. 
1977. 

92 

Comunicações do ISER 

ALVES, Antonieta e outros. 
Identidade étnica e religião (debate) . 
Comunicações do I SER 21 :12-25, out. 
1986. 

ARAUJO COSTA, Tereza Cristina N. 
"Caminhando contra o vento" - notas 
sobre a candidatura de Lélia Gonzalez. 
Comunicações do ISER 3 :43-50, 
dezembro 1982. 

AUGRAS, Monique. 
Evento SECNEB/84. 
Comunicações do ISER 12 :57-59, 
dezembro 1984. 

Cura mágica e clínica psicanalítica: 
semelhanças? 
Comunicações do ISER 20 :52-55, julho 
1986. 

BEATO, Joaquim. 

O negro evangélico. 
Comunicações do ISER 21 :74-76, 
outubro 1986. 

Palavra de negro (entrevista). 
Comunicações do ISER 21 :27-56, out. 
1986. 

8/RMAN, Patrícia. 
Voto e Mediação. 
Comunicações do IS ER 2 : 19-20, agosto 
1982. 

Comentários a propósito da 11 Conferência 
Mundial da Tradição dos Orixás. 
Comunicações do ISER 8:47-54, março 
1984. 



A noite da rainha. Etnografia de uma festa 
de umbandista. 

Comunicações do ISER 7 :27-33, 
dezembro 1983. 

CONCONE, Maria Helena Vil/as Boas. 
Terapias alternativas: as visões possíveis. 
Comunicações do ISER 20 :48-51, julho 
1986. 

DAMASCENO, Caetana. 
Oxalá e Jesus. Identidade étnica negra e o 
contexto cristão. 
Comunicações do ISER 21 :4-11, outubro 
1986. 

DAMASCENO, Caetana & 
SANTOS, Micênio. 
"Sobrevivência" e identidade dividida. 
Comunicações do ISER 15 :38-40, julho 
1985. 

FERRETTI, Sergio Figueiredo. 
Religião popular e mudança. 
Comunicações do ISER 11 :57-61, 
novembro 1984. 

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

FLOR/ANO, Maria da Graça. 
Os batistas e a sociedade brasileira. 
Comunicações do ISER, edição especial 
"O negro evangélico", out. 1985, p. 73-84. 

Presença do negro nas diferentes 
denominações presbiterianas. 
Comunicações do ISER, edição especial 

"O negro evangélico' out. 1985, p. 9-32. 

93 

FLOR/ANO, Maria da Graça & 

NOVAES, Re!Jina Reyes. 
Relações raciais no protestaAtismo 
brasileiro (intr,odução). 
Comunicações do ISER, edição especial 
"O negro evangélico", out. 1985, p. 5-8. 

FRY, Peter. 
De um observador não participante ... 
Reflexões sobre alguns recortes de jornal 
acerca da 11 Conferência Mundial da 
Tradição dos Orixás e Cultura, realizada 
em Salvador, julho de 1983. 
Comunicações dO',ISER 8 :37-45, março 
1984. 

GALLARDO, Jorge Emt1io. 
Cultos africanos no passado platino. 
Comunicações do ISER 21 :77-79, out. 
1986. 

KLOPPENBURG, Frei Boaventura. 
Sincretismo. 
Comunicações do ISER 8 :35-36, março 
1984. 

L'EPINA Y, François de. 
Fé e cultura. 
Comunicações do ISER 21 :57-59, 
outubro 1986. 

MONTE-MÓR, Patricia. 
De "reis" e de política. 

Comunicações do ISER 2 :48-49, agosto 
1982. 

Levantamento de filmes. 
Comunicações do ISER 10 :5-12, out. 
1984. 



MONTERO, Paula. 
A cura mágica na umbanda. 
Comunicações do ISER 20 :39-47, julho 

1986. 

MOTT, Yoshiko Tanabe. 
O segredo do cofre. 
Comunicações do ISER 27 :49-56, 
setembro 1987. 

NEGRÃO, Usias Nogueira. 
Mito e magia: eficácia política, alienação ou 
catarse? 
Comunicações do ISER 20 :56-57, julho 

1986. 

NOVAES, Regina Reyes. 
Democracia congregacional e relações 
raciais. 
Comunicações do ISER, edição especial 
"O negro evangélico", out. 1985, p. 47-58. 

IgreJa Metodista: compromisso social e 
relações raciais. 

Comunicações do IS~R . edição especial 
"O negro evangélico", out. 1985, p. 59-72. 

Os negros entre os episcopais: cor e lugar 
social. 
Comunicações do ISER, edição especial 
"O negro evangélico" , out. 1985, p. 33-46. 

PECHMAN, Tema. 
Uderes religiosos e as eleições de 1982. 
Comunicações do ISER 5 :39-50, 
setembro 1983. 

REIS, João José & 
SILVEIRA, Renato. 
Violência repressiva e engenho político na 
Bahia do tempo dos escravos. 
Comunicações do ISER 21 :61-66, out. 
1986. 

RUFINO, Joel. 
O mistério do Zumbi . 
Comunicações do ISER 21 :67-69, out. 
1986. 

SANTOS, Micênio. 
Flor de maio. 
Comunicações do ISER 27 :57-59, 
setembro 1987. 

SARNO, Geraldo (entrevista). 
Comunicações do ISER 10 :13-26, out. 
1984. 

SEIBLITZ, Zélia Lóssio. 

94 

Sobre alguns umbandistas na política. 
Comunicações do ISER 2 :13-18, agosto 
1982. 

Voto vinculado singular: ogum e exu. 
Comunicações do ISER 3 :51-55, dez. 
1982. 

SILVA, Denise Ferreira da. 
A morte de mãe menininha: cooptação ou 
resistência? 
Comunicações do ISER 21 :70-73, out. 
1986. 

SIL VERSTEIN, Leni M. 
Duas mulheres, duas estratégias políticas. 
Comunicações do ISER 3 :56-64, 
dezembro 1982. 



TRINDADE, Liana Maria S. 
Ritos e experiência. 
Comunicações tlo ISER 4 :60-63, maio 
1983. 

Cadernos do ISER 

BJRMAN, Patrícia. 

Registrado em Cartório, com firma 
reconhecida: a mediação política das 
federações de umbanda. 
Cadernos do ISER 18 :80-121, julho 1985. 

BROWN, Diana. 
Uma história da umbanda no Rio. 
Cadernos do ISER 18 :9-42, julho 1985. 

CONCONE, Maria Helena Vil/as Boas 
& NEGRÃO, Lísias. 
Umbanda: da representação à cooptação. 
O envolvimento político partidário da 
umbanda paulista nas eleições de 1982. 
Cadernos do ISER 18 :43-79, julho 1985. 

FRY, Peter. 
Reflexão sobre o crescimento de 
conversão à Umbanda. 
Cadernos do ISER 1 :29-40, 1974. 

SEIBLITZ, Zélia. 
A gira profana. 
Cadernos do I SER 18 :122-155, julho 
1985. 

VENTURELLI, /solde Helena Brans: 
Aspectos estéticos nos cultos 
afro-brasileiros. 
Cadernos do ISER 2 :25-32, 1974. 

95 

Leituras 

D'ARAÚJO FILHO, Caio Fábio. 
Novos Ministros para uma 

nova realidade. 
Brasl1ia, Ed. Sião, 1987, 73 p. 

(Col. Teologia Prática 1) 

O autor- Pastor evangélico, da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, em Niterói, 
presidente da Visão Nacional de 
Evangelização (VINDE), 
IJregador-conferencista, conhecido no 
meio evangélico brasileiro. Ou, em suas 
prój.)rias palavras," ... sou um evangelista, 
viajando pelo Brasil, realizando cruzadas 
de evangelização( .•. ) Tenho tentado reunir 
pastores e igrejas, desafiando-os a, 
também, assumirem as implicações 
sociais da mensagem do Evangelho sem a 
perda do espaço místico, da dimensão da 
nossa própria fé" (depoimento no debate 
"Protestantismo e Política" promovido pelo 
ISER, em agosto de 1983, ~ publicado em 
Comunicações do ISER, 12,dez. 1984). 

Artigos seus têm sido veiculados nas 
Comunicações do IS E R: 

- "A Igreja Evangélica e a Realidade 
Brasileira", 12, dezembro 1984; 

-"O Silêncio de Leonardo Boff", 15, julho 
1985; 

-"Igreja Evangélica Brasileira: um desafio 
à Teologia Reformada", 24, março 1987 
(artigo este incluído no livro ora citado). 



O livro - Primeiro volume da Coleção 
"Teologia Prática" da Editora Sião, de 
Brasnia, este "texto de leitura rápida" 
(como pretende o editor) levanta muitas 
questões em suas 73 páginas, sem, 
porém, quase nenhum aprofundamento. 

O argumento tem sua fundamentação no 
eixo BÍBLIA- REFORMA PROTESTANTE 
- REALIDADE BRASILEIRA no tratamento 
da questão hennenêutica: como 
interpretar?, como estar sensível aos 
desafios?, como se posicionar? ... 
procurando como objetivo último pistas 
estratégicas que apontem um sentido à 
presença/ação da Igreja de tradição 
protestante no Brasil, hoje. 

O texto é ousado ao levantar as questões 
que se propõe, principalmente porque é 
escrito a partir de uma prática dentro do 
universo protestante - tradicional e 
conservador-, e ao ir ao encontro de um 
público leitor não muito diferente. 

O autor transita por temas polfticos -
Constituinte, fisiologismo, aliciamento .. . - e 
sociais - violência, menor e mortalidade, e 
reforma agrária, entre outros. São temas 
"que têm que ser transformados em 
teologia" (p. 30), insiste o autor, e que 
a~ntam os desafios que a realidade 
brasileira e mundial colocam para a Igreja 
que se diz Reformada, exigindo uma 
"hermenêutica" nova à luz da Blblia e de 
sua tradição. 

O problema é que o tratamento dado a 
essas questões/desafios é por demais 
superficial, mesmo que pertinente: em 
nove linhas trata da fome, em seis da 
explosão demográfica e, em 30, das 
"religiões" (leia-se "crescimento do 
Islamismo e do Espint1smo" .. . ). Isso só 
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para citar alguns. Uma análise com tal 
carência de profundidade compromete, em 
muito, o objetivo a que se propõe: tratar as 
estratégias para um ministério 
conseqüente e correspondente aos 

desafios citados. É inevitável, também, 
que o-autor centralize suas críticas no 
ministério tradicional da Igreja, à medida 
que faz um balanço (sempre resumido e 
pouco aprofundado) da realidade 
protestante. 

A i1ierarquia e a disciplina eclesiásticas 
não são poupadas: se a discqJiina 
(estatutos e regras gerais da Igreja-) não 
pode ter equivalência à Palavra revelada, 
os "caudilhos" da Igreja não podem deixar 
de lado o senhorio de Cristo -
principalmente quando a questão do 
status eclesiástico pressupõe a 
competição e comparação dos "dons 
espirituais" entre líderes, membros e 
comunidades (p. 20-23). 

A mensagem da Igreja perdeu sua 
eficácia, já que "o púlpito freqüentemente 
tem sido usado como o lugar e espaço de 
irradiação de neurose" (p. 39). Existe uma 
preocupação excessiva com o "sexo dos 
anjos" (p. 30), o que aponta um 
"antiintelectualismo medieval" -· nesse 
caso o autor cita o próprio Jimmy 
Swaggart como exemplo (p. 29) . 

Entre outras críticas (vale a pena 
conferi-las ao longo da obra) , o autor não 
poupa os yrupos do "movimento 
carismático": 

" ... O nosso problema é que alyuns dos 
nossos carismati smos são burros. 
Justamente por isso, recebem revelação 
de disco voador. ( ... ) Se tivessem um 
mínimo de bom senso, não vão aonde vão, 



não fazem as loucuras llUe fazem ... " (p. 
66.) 

A felicidade do texto - escrito de forma 
simples e direta, como se tosse a 
transcrição de uma conferência religiosa -
sobre questões pertinentes mas nem um 
pouco consensuais nos "arraiais 
evangélicos", acaba esbarrando na 
impropriedade do tratamento pouco 
aprofundado, por vezes grosseiro, das 
mesmas. Isso leva o autor, por exemplo, a 
colocar num mesmo nível de preocupação 
a situação de miséria (relativa e absoluta) 
e de corrupção (desmandos, impunidade, 
descalabros •.. ) e a questão da 
presença de médiuns, altares idolátricos, 
caboclos, encostos, possessões 
demoníacas (p. 31) ... No mínimo, uma 
dificuldade de dar conta da questão 
religiosa/cultural (sincretismo) brasileira e 
do diálogo necessário que pressupõe um 
maior rigor acadêmico, própria de muitas 

lideranças protestantes. Ou, até, nas 
"farpas" que sobram para as CEBs 
(Comunidades Eclesiais de Base da Igreja 
Católica) : "Na realidade, a fama é maior 
que a realidade" (p. 32). Uma dificuldade, 
também comum a muitas lideranças 
protestantes, de darem conta da questão 
ecumênlca e de sua natureza e 
identidade, enquanto protestantes. 
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Mesmo assim, o autor procura apontar um 
caminho para superar a "mentalidade de 
ex-perseguidos", essa "síndrome de 
protestante apedrejado no nordeste" (p. 
33). Daí sua preocupação com uma 
articulação para alcançar um espaço 
enquanto protestantes (ele sonha com a 
recriação da Confederação Evangélica 
Brasileira -fato já consumado (sic!), 
conforme nota do "Vitral", Comunicações 
elo ISER, 27, setembro 1987). 

Finalizando, o texto é ousado - como já foi 
dito acima - porém não inédito. O autor 
demonstra lúcidez e sensibilidade frente 
aos desafios que enumera. Vale como 
mais um elemento desestabilizador de 
posições e práticas de dentro mesmo do 
universo evangélico. Nisto reside sua 
importância. Vale a pena, também, conferir 
os 18 desafios (prefiro "pistas 
estratégicas") que o autor propõe. Sua 
expectativa é de ver surgir um ministério 
aberto e questionador e comprometido 
com mudanças no quadro atual da 
realidade brasileira e eclesiástica. São 
cerca de quatro horas de leitura 
inquietadora e "muita lenha pra queimar" ... 

Ernesto Barros Cardoso 
Coordenador 

Programa Protestantismo - /SER 



, 
VIDEO'S & 

AUDIOVISUAIS 
MICEN/0 SANTOS 

Pesquisador do Programa Religião e 

Negritude Brasileira - /SER 

Vídeos & Audiovisuais 

Nesta seção, estão relacionados vídeos e 
audiovisuais que abordam temas ligados 
ao negro. Entre os vídeos, há produções 
desde 1984; entre os audiovisuais, a partir 
de 1982. Em relação aos primeiros, 
produções mais antigas podem ser 
encontradas em'Comunicações do ISER, 
10, outubro 1984. Todos os dados 
técnicos e sinopses foram fornecidos 
pelos produtores ou distribuidores. 

Vídeos 

A BELEZA NEGRA 
Produção: Enúgbárfjo Comunicações e 
Grupo Afro Agbara Dudu 
Ano de produção: 1985 
Caractertsticas técnicas : VHS/NTSC - 40' 
Distribuição: Enúgbárfjo Comunicações 
Durante a realização da Noite da Beleza 
Negra, acontecimento anual da 
Comunidade Negra do Rio de Janeiro, 
entrevistas, som e imagens sobre as 
diversas formas de beleza negra. Através 
-dela, os negros se afirmam pelos seus 
direitos na sociedade brasileira. 

A FRENTE NEGRA BRASILEIRA 
Produção: Enúgbárfjo Comunicações, 
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Entidades Negras do Rio e São Paulo e 
I BASE 
Ano de produção: 1985 
Caractertsticas técnicas: VHS/NTSC - 25' 
Distribuição: Enúgbárfjo Comunicações 
A história da Frente Negra Brasileira por 
seus membros fundadores ainda vivos em 
São Paulo. A sua criação em 1931; a sua 
força política e social na população negra 
da épocai a imprens~ negra; e seu . 
extermínio por Getúlio Vargas, em 1937, 
com a decretação do Estado Novo., 

ANAST ÁCIA- ESCRAVA E SANTA 
Produção e distribuição: ISER-VÍDEO 
Ano de produção: 1987 
Caractertsticas técnicas: VHS/NTSC -
U-MATIC - 40' 
A ambigüidade de um culto não-oficial 
porém tolerado pela Igreja Católica. 

AS ÁGUAS DE YEMANJÁ SEGUNDO 
OS FII,..HOS DE GANDHY/RIO 
Produção e distribuição: Enúgbáríjo 
Comunicações 
Ano de produção: 1984 
Caractedsticas técnicas .' VHS /NTSC - 20' 
Ritual anual de Yemanjá, Orixá dos 
Filhos-Peixes, realizado pelo Afoxé Filhos 
de Gandhy, no Rio de Janeiro: preparação 
das cestas de flores, perfumes, pentes e 
pulseiras. Cantos e danças rituais 
na procissão em direção ao mar 



onde serão depositadas as oferendas dos 
fiéis. 

BALÉ DE ARTE NEGRA DE 
PERNAMBUCO 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1987 
Caracterfsticas técnicas: VHSINTSC - 15' 
Apresentação do grupo no Circo Voador 
(Rio). 

BATICUM 
Produção e distribuição: Enúgbárijo 
Comunicações 
Ano de produção: 1986 
Caracterfsticas técnicas: VHSINTSC - 15' 
Ritmos e protestos da Comunidade Negra 
do Rio de Janeiro. As batidas dos 
tambores nos terreiros, quintais e desfiles 
de carnaval. 

BRASIL- QUE RAÇA É ESSA? 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1987 
Características técnicas: VHSINTSC - 60' 
Evento realizado no Teatro Leopoldo 
Fróes, Niterói, com a participação, entre 
outros, dos grupos Zaiko Langa-Langa, 
Balé Nacional:do Zaire, Grupo Vissungo, 

' Barrosinho e Banda Maracatamba, poetisa 
\ Eliza Lucinha, Capoeira do Mestre Gilberto · 
e Banda Alaafin Aiyê. 

CARNAVAL ALAAFIM AIYÊ 
Produção e dis tribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1988 
Caracterfsticas técnicas: VHSINTSC - 45' 
Desfile do bloco na Av. Rio Branco (Rio), 
cujo enredo foi "188911989 - Brasil: 
rea:idade e esperança". 

CARNAVARTE 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1988 
Caracterfsticas técnicas: VHSINTSC - em 
fase de finalização 

Exposição de esculturas e pinturas sobre 
o Carnaval realizada na estação Carioca 
do Metrô (Rio). 

CLIPE COM PELÉ (MAKE OFF I 
GRAVAÇÃO) 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1988 

Caraaterfsticas técnicas: VHSINTSC - 30' 
Clipe sobre o trabalho de equipe na 
gravação com Pelé dos vídeos sob o tema 
música, esporte e identidade. 

100ANOS EM 1 MINUTO 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1988 
Caracterfsticas .técnicas: VHSINTSC -
U-MA TIC - 1' cada vídeo 
Vídeos de um minuto sobre o tema Cem 
Anos de Abolição, em veiculação pela 
TVE. 

CENTENÁRIO DA ABOLIÇÃO I 
FUNDAÇÃO PALMARES 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1988 
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Caracterfsticas técnicas: NTSCIVHS - 30' 
Lançamento do Projeto Gentenário da 
Abo~ção (MINC) e da Fundação Palmares, 
em março de 88, com a presença do 
presidente Sarney, Ministro da Cultura, 
comunidade negra e artistas. 



COR DA PELE VÍDEO FESTA (Série 
1-11-111) 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1987 
Características técnicas: VHS-NTSC - 30' 
Festas de charme realizadas no clube 
Renascença {Rio) , com apresentação de 
videoclipes realizados pela CP, desfiles de 
moda, entrevistas. 

DEKU BAOBAH -O país dos 
BAOBAHS 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1987 
Características técnicas: VHS/NTSC - 19' 
4'30" 
Documentário gravado em Dacar, 
Senegal, em 1987, por ocasião do 
lançamento do memorial de Goree e 
eventos pré-FESPAC. 

DESCOLONIZAÇÃO E 
CONTEMPORANEIDADE NEGRA 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1987 
Caractensticas técnicas: VHS/NTSCN -
em edição 
Evento realizado na Casa de Cultura Laura 
Alvim (Rio), com exposição de fotografias, 
apresentação de vídeos realizados pela 
CP, apresentação do grupo Suriname, 
Syndicate etc. 

EXPOSIÇÃO RASEC 

Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vfdeo Ltda. 
Ano de produç~o: 1987 
Caractensticas técnicas: VHS/NTSC - 13' 
Mostra do trabalho em madeira do 
escultor. 

FALA MULHER DA VIDA 
Produção e distribuição: !SER-VÍDEO 
Ano de produção: 1987 
Características técnicas: VHS/NTSC -
U-MA TIC - 25' 
Documentário do I Encontro Nacional de 
Prostitutas, em julho de 1986, no Rio de 
Janeiro. Através dele, vemos as 
dificuldades e preconceitos, inclusive o 
racial , enfrentados pelas prostitutas no seu 
cotidiano, bem como o seu processo de 
organização. 

FLAMING TROPICS 
Produção e distribuição: Enúgbáríjo 
Comunicações 
Ano de produção: 1986 
Caractensticas técnicas : VHS/NTSC- 23' 
Um retrato audiovisual anárquico do Brasil 
multirracial e pluri-cultural. Negros, índios, 
mulheres lutam por um lugar ao sol. 
Belezas e conflitos raciais. Enúgbáríjo 
envia uma mensagem ao mundo. 

·FRONTEIRAS DE SANGUE 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1988 
Características técnicas: VHS/NTSC - 30' 

· Cobertura da pré-estréia do documentário 
de Mário Borgeth sobre a problemática 
político-militar da África Austral 
(Moçambique, Angola, Botswana, 
Tanzânia, lambia e Zimbabue), reunindo 
pontos de vista destes países na luta 
contra o Apartheid. 

ll.ANAAY~ 
Produç~o e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1987 
Características técnicas: VHS/NTSC -
12'11 " 
Documentário sobre jovens grupos afro do 
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Rio de Janeiro com destaque- para a 
iniciação das crianças. 

JUVENTUDE NEGRA 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1987 
Caractedsticas técnicas: VHS/NTSC - em 
edição 
Festa afro realizada no Forró Forrado de 
Madureira (Rio). 

MANGUEIRA NA PISTA 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1987 
Características técnicas: VHSINTSC - 60' 

MISSA DOS QUILOMBOS 
Produção e distribuição: Verbo Filmes 
Ano de produção: 1984 
Caractensticas técnicas: VHSINTSC- 2o·· 

MOVIMENTO NEGRO- RJ I ÁFRICA 
DO SUL 
Produção e distribuição: Enúgbárijo 
Comunicações 
Ano de produção: 1985 
Caractensticas técnicas: VHSINTSC- 17' 
Documento da demonstração contra o 
Apartheid na África do Sul, realizada pelo 
Movimento Negro (RJ), no dia da Namíbia, 
com a participaÇão de um representante 
da SWAPO. 

MULHER NEGRA NA TV 
Produção e distribuição: Enúgbárijo 
Comunicações 
Ano de produção: 1985 
Caractensticas técnicas: VHSINTSC - 25' 
O papel da mulher negra na sociedade 
brasileira e sua luta contra o racismo, o 
machismo e outras formas de 
discriminação e exploração. 

MÚSI:CA,.SSPORTE E-IDENTIDADE 
(partedorProj,eto11lO anos em 1 minuto) 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e- Vídeo Ltda. 
Ano de produção: t988 
Caractensticas técnicas: VHS/NTSC e 
PAL-M - 1' cada 
4 clipes gravàdos com Pelé e qilber.to Gil, 
contendo textos e .imagens da Africa. 

NEGO·BETO: VIBRAÇÕES 
PERCUSSIVAS 
Produção e distribuição: Enúgbárijo 

· Comunicações 
Ano de produção: 1986 
Caractensticas técnicas: VHSINTSC - 25' 
Ao ritmo da percussão de Nego Beto, uma 
visão panorâmica do Rio: favelas, praias, 
manifestações políticas e finalmente as 
sucessivas imagens dos Filhos de 
Ganohy e Índios Kaiapós mostrando seus 
rituais. 

NEGRATOM7 
Produção e distribuição: Enúgbáríjo 
Comunicações 
Ano de produção: 1985 
Características técnicas: VHSINTSC - 35' 
Sonhos e visões da Comunidade Negra 
procurando seus direitos. Imagens I 
colagens de guetos jamaicanos e guetos 
brasileiros. Orixás e santos católicos 
perambulam pelas ruas da cidade de São 
Sebastião do Rio de Janeiro. Cenas de 
procissões e rituais religiosos. 

O DIAMANTE NEGRO 
Proq.ução e distribuição: Enúgbárijo 
Comunicações 
Ano de produção: 1985 
Características técnicas: VHS/NTSC - 17' 
O que a 'Nova República' representa para 
a população negra no Rio. Entrevistas com 
religiosas negras, cacique Xavante, jovens 
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e militantes negros. Imagens e sons da 
tribu lação cultural da comunidade negra 
querendo sua libertação. 

PÓS-BLACK lN RIO 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1987 
Características técnicas: VHS/NTSC - 27' 
Documentário sobre as tendências 
BLACKONTEMPORÂNEAS- charme, 
samba, Funk, Afro, Reggae, ijexá ... onde 
se fortalece a identidade dos jovens 
negros. 

1!! FESTANÇA ALAAFIN AI VÊ 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1987 
Características técnicas: VHS/NTSC - 40' 
Festa realizada no Clube Renascença 
(Rio), com apresentação do grupo, bazar 
de roupas e objetos típicos, entrevistas. 

1!! NOITE DA LUMINOSIDADE NEGRA 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1987 
Características técnicas: VHS/NTSC - em 
edição 
Festa no Clube Renascença (Rio), com 
apresentação do primeiro grupo de 
manequins negros formados pela 
professora Anailda. 

RETROSPECTIVA FUNABEM 1987 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1988 
Características técnicas: VHS/NTSC - 45' 
Documentário de todos os trabalhos da 
FUNABEM, em 1·987, na área cultural. 

SANTA MARTA- DUAS SEMANAS NO 
MORRO 
Produção e distribuição: ISER-VÍDEO 
Ano de produção: 1987 
Características técnicas: VHS /NTSC -
U-MATIC - 50' 
A favela de Santa Marta (no bairro de 
Botafog·o- Rio) revela as situações -
visíveis ou escondidas - das várias 
formas de violência no dia-a-dia dos 
favelados, num retrato da realidade urbana 
carioca. 

SEMANA AXÉ DO CIRCO VOADOR 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1987 
Características técnicas: VHS/NTSC - em 
edição 
Evento realizado no Circo Voador (Rio), 
com apresentação de grupos musicais, 
dança, poesia. 

SEMANA DE CULTURA NEGRA t· 
FUNABEM: 100 Anos de Abolição- e 
agora, José? 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1987 

·Características técnicas: VHS/NTSC - 87' 
Shows com Jovelina Pérola Negra, Alaafim 
Aiyé, Grupo Raciso , Filhos de Zumbi e 
outros, e ainda debates sobre racismo e 
consciência negra. 
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SESQUICENTENÁRIO DE ANDRÉ 
REBOUÇAS 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1988 
Características técnicas : VHS /NTSC- 20' 
Por ocasião dél comemoração do 
aniversário de André Rebouças. 



III ENCONTRO DE POETAS E 
FICCIONISTAS NEGROS 
BRASILEIROS 
Produção e distribuição: Cor da Pele 

Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1987 
Caracterfsticas técnicas: VHS/NTSC -
8'30" 
Debates e apresentação de trabalhos em 
Petrópolis (RJ). 

TUTU NO RIO 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1987 
Caracterfsticas técnicas: Pai M, U-MATIC 
e VHS/NTSC - 22' 
Documentário sobre a visita do Arcebispo 
de Johanesburgo (África do Sul) ao Rio de 
Janeiro e seu contato com os Movimentos 
Negros. 

VAMOS SER LIVRES 
Produção e dis tribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1987 
Caracterfs ticas técnicas : VHS/NTSC- 12' 
Documentário sobre as manifestações 
Antiapartheid realizados no Rio de Janeiro 
nos dias 20 e 21 de março de 1987. 

Clipes musicais 

CARNAVAL 87- FlUI OS DE DÃ. 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1987 
Caracterfsticas técnicas: VHS/NTSC - 19' 
Desfile do Grupo Afro na Av. Rio Branco 
(Rio) . 

CONEXÃO JAPERI 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1987 
Caracterfsticas técnicas: VHS/NTSC - 5' 
Show do Grupo de Funk no Clube 
Renascença (Rio). 

FESPAC BRASIL- Paço Imperial 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1987 
Caracterfsticas técnicas: VHS/NTSC e 
PAL-M- 18'48" 
Show para apresentação do FESPAC
Festival Pan-Africano das Artes e das 
Culturas, a ser realizado em Dacar, 
Senegal, 1988. Participação, entre outros, 
de Sonia Santos, Paulinho da Viola, Nei 
Lopes, Magrácia, Gilberto Gil, e desfile de 
moda africana pela modelo Veluma. 

PROJETO ACORDA ZUMBI -CANTO 
DE UMA RAÇA 

Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1987 
Caracterfsticas técnicas: VHS/NTSC - 20' 
Show realizado no Largo da Carioca (Rio), 
com a participação, entre outros, de Ivone 
Lara, Alcione, Grupo Alaafim Aiyê, Grupo 
Exporta Samba. 

RAIMUNDO SODRÉ 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Ltda. 
Ano de produção: 1987 
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Características técnicas : VHS/NTSC- 8' 
Show do cantor no Circo Voador (Rio). 



REPOLHO 
Produção e distribuição: Cor da Pele 
Produção e Vídeo Lida. 
Ano de produção: 1987 
Caracterfsticas técnicas: VHSINTSC - 14' 
Show do percussionista no Circo Voador 
(Rio). 

TOUCHE P·AS A MON POTE 
Produção e distribuição: Alô Vídeo 
Ano de produção: 1987 
Caracterfsticas técnicas: VHSINTSC -
U-MATIC -4' 
Com música de Gilberto Gil, e Grupo 
Agbara Dudu, aborda a questão do 
racismo. 

Audiovisuais 

A HISTÓRIA QUE NÃO FOI CONTADA 
Produção: Grupo União e Consciência 
Negra I IBASE 
Ano de produção: 1982 
Características técnicas: 67 slides - 15' 
Distribuição: IBASE 
Conta a história do povo negro no Brasil 
narrada pelo próprio negro. 

A VIDA RENASCE DA LUTA 
Produção: Grupo União e Consciência 
Negra I IBASE 
Ano de produção: 1982 
Características técnicas: 15' 
Distribuição: IBASE 
É uma continuação do audiovisual anterior. 
Analisa o hoje da situação do negro 
usando depoimentos. 

AXÉ 
Produção e distribuição: Verbo Filmes 
Ano de produção: 1988 
Caracterfsticas técnicas: 46 slides - 20' 
Procura apresentar aspectos 

determinados da vida do povo negro 
ligando-os com a dimensão da fé e vida. 

CF-88: "OUVI O CLAMOR DESTE 
POVO" 
Produção e distribuição: Sono-Viso do 
Brasil 
Ano de produção: 1987 
Caracterfsticas técnicas: 56 slides- 18' 
Faz uma reflexão sobre a situação do 
povo negro no Brasil a partir do texto-base 
da CF-88. 

LEI ÁUREA: DA ESCRAVIDÃO AO 
SALÁRIO MÍNIMO 
Produção e distribuição: Sono-Viso do 
Brasil 
Ano de produção: 1987 
Características técnicas: 60 slides - 18' 
Faz uma análise do contexto que fez 
acontecer a lei áurea. Excelente 
ferramenta para releitura da história do 
Brasil. 

1888: BULIMOS MAS NÃO ABOLIMOS 
Produção e distribuição: Centro Gaúcho 
de Audiovisuais 
Ano de produção: 1987 
Características técnicas: 76 slides - 19' 

· Reflete a violência sofrida pelo povo negro, 
fazendo bastante referência ao hoje da 
discriminação. 

NEGROS QUEREM FALAR 
Produção: Edições Paulinas 1 COMEP 
Ano de produção: 1987 
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Características técnicas: 15' 
Distribuição: Edições Paulinas 
Faz um relato de vários aspectos 
considerados desafiantes ~ara a 
transformação que o negro quer operar na 
sociedade e apresenta depoimentos de 
militantes negros. 



NEGRO: TUDO PODIA SER 
DIFERENTE 
Produção: Be-a-bá Aud iovisual 
Ano de produção: 1987 
Caracterfsticas técnicas: 80 slides - 15' 
Distribuição: Be-a-bá Audiovisual e IBASE 
Os slides iniciam contando a história como 
se a escravidão fosse contra o branco. É 
um recurso pedagógico que ajuda a refletir 
a questão. 

O NEGRO E A SOCIEDADE 
BRASILEIRA 
Produção e distribuição: Sono-Viso do 
Brasil 
Ano de produção: 1986 
Caracterfsticas técnicas: 4 módulos em 
si ides 
1 º) Herança cu1tural do negro africano no 
Brasil (70 slides - 36') 

29 ) Religiosidade popular brasileira ( 1 00 
slides - 21 ') 

39) Candomblé: religião e sociedade 
afro-brasileira ( 100 si ides - 21 ') 
49) Arte africana (20 slldes - 5') 

O NEGRO NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 
Produção: IBASE 
Ano de produção: 1988 
Caracterfsticas técnicas: em fase de 
elaboração 
Distribuição: IBASE 
É o título prov1sório de pesquisa feita 
recentemente no Rio de Janeiro que está 
sendo adaptada para o audiovisual. 
Procurará apresentar em linguagem 
simples os dados estatísticos computados 
neste trabalho. 

·OS. AFRICAttOS. 
Produção e distribuição: Sono-Viso do 
Brasil 
Ano de produção: 1986 
Caracterrsticas técnicas: 30 slides- 18' 

ZUMBI- RAIZ DA LIBERDADE 
Produção e distribuição: Verbo Filmes 
Ano de produção: 1988 
Caracterfsticas técnicas: 55 slides - 20' 
Procura, de mane1ra fácil, apresentar a 
pessoa do grande líder da luta por 
liberdade do povo afro-brasileiro. Zumbi -
Ouilombos - liberdade: estas três 
palavras, cada vez mais, passam para o 
vocabulário brasileiro como sinônimos. 

Endereços das 
produtoras e entidades citadas 

A/6 Vfdeo 
Rua lplfanga, 100 casa 21201 
22231 Rio de Janeiro - RJ 
Te/.: (021) 265-6171 

Be-a-bá Audiovisual 
Rua Imaculada Conceição, 44 
29000 Vitória·- ES 
Te/. : (027) 222-8479 

Centro Gaúcho de Audiovisuais 
Rua Dona Laura, 1020 - Monte Serrai 
9041 O Porto Alegre - RS 
Te/. : (0512) 31-9355 

Cor da Pele Produção e Vfdeo Ltda. 
Av. Rio Branco, 181 sala 407 
20040 Rio de Janeiro - RJ 
Te/.: (021) 262-7210 

Edições Paulinas 
Rua Sete de Setembro, 81-A 
21040 Rio de Janeiro - RJ 
Te/.: (021) 224-3486 ou 
Rua Azevedo Macedo, 129 - Vila Mariana 
040 13 São Paulo - SP 
Te/.: (011) 572-4199 
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EnúgbárÍJo Comumcações 
Rua Joaquim Murtinho, 307 - Sta. Tereza 
20241 Rio de Janeiro - RJ 
Te/.: (021) 232-0453 

/SER-VÍDEO 
Largo do Machado, 21 - cobertura 
22221 Rio de Janeiro- RJ 
Te/.: (021) 265-5747 

!BASE 
Rua Vicente de Souza, 29 - Botafogo 
22251 Rio de Janeiro - RJ 

. Te/.: (021) 226-5412 
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Sono-Viso do Brasil 
Rua Benedito Hipólito, 
20211 Rio de Janeiro - RJ 
Te/.: (021) 224-0864 

Verbo Filmes 
Rua Verbo Divino, 993 - Santo Amaro 
04719SãoPaulo - SP 
Te!. : (011) 548-5744 

Colaborou: Celma Vieira 



VITRAL 

Natal no Mangue 

O Mangue, a conhecitta zona de meretrício 
do Rio de Janeiro, teve uma cerimônia 
inédita no último Natal: um culto ecumênico 
com a participação de pastores de várias 
igrejas e da Bànda Civil da Cidade do Rio 
de Janeiro, que aqueceu o encontro com 
várias canções populares, antes do início 
do ato religioso. As prostitutas 
suspenderam suas atividades, muitas 
puseram vestidos novos e, ao lado de 
alguns antigos clientes, participaram de 
toda a solenidade, cantando, rezando e 
repetindo o slogan da festa: "O Mangue 
resiste. Gente que vive porque é teimosa." 
O coral da 11 Igreja Presbiteriana da Penha 
puxava as canções e os hinos, 

intercalados com a abertura da cerimônia 
pela Presidente da Associação de Amparo 
e Auxnio de Prostitutas do Rio de Janeiro, 
Eunice Coelho, e a leitura de textos do 
Evangelho de Mateus, além de breves 
mensagens de pastores e um padre 
presentes. 

Entre os primeiros, assistindo ao ato 
público, estava o pastor Nilson Fanini, 
atual proprietário da TV Rio, cuja sede, no 
próprio Mangue, tem dado notícias na 
imprensa. Os homens de Fanini andaram 

destruindo casas e ameaçando as 
prostitutas de expulsão do seu bairro. 
Gabriela Silva Leite, uma das 
organizadoras do culto de Natal, leu uma 
mensagem de crítica e apelo ao pastor 
Fanini, convidando-o a subir ao palanque. 
Faniniprometeu recuperar as casas 
danificadas, construir uma creche no 
Mangue, arranjar trabalho em firmas de 
empresários evangélicos, ajudar em tudo o 
que for possível; e amar a todos, pois "o 
mundo está precisando mesmo é de 
amor." 

A resistência das prostitutas do Mangue 
se expressa por atitudes concretas, 
através de todos os meios e canais 
disponíveis; e é também o símbolo da luta 
de todos os explorados e marginalizados 
de nossa sociedade. Suas vozes e apelos 
se juntaram agora com as palavras do 
Evangelho e à sua proclamação no culto 
ecuménico, dizendo em uníssono: "Pai, 
nós pedimos, não permita que nos 
acomodemos até o dia em que não exista 
mais um único homem sofrendo 
injustamente sobre a face da Terra." 
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Umbanda e Candomblé nas 
aulas de religião 

O Jornal do Brasil de 19/1 /88 informa que 
umbanda, candomblé, espiritismo e 
evangelismo, ao lado do catolicismo, farão 
parte, a partir deste ano, da cadeira de 
orientação religiosa das escolas públicas , 
municipais de Recife, que atingem um total 
de 70 mil alunos. 

Para preencher as 16 vagas abertas para 
professores das novas matérias é 
necessário, além da licenciatura em 
Ciências Humanas, ter recomendação de 
aptitude de associações ligadas a uma das! 
religiões a ministrar. 

O objetivo da Secretaria de Educação é 
mostrar que realidade religiosa do Brasil 
não se limita ao catolicismo. 

Satanás é tema de 
Congresso em Turim 

Este ano, talvez em outubro, a cidade 
italiana de Turim deverá promover um 
congresso sobre o diabo - se a oposição, 
liderada por esotéricos com o apoio de 
outras correntes, perder a sua luta para 
evitar que o Príncipe das Trevas domine a 
cidade durante todo o mês de duração do 
encontro internacional. Mas a Democracia 
Cristã, o partido dos católicos, votou a 
favor do congresso. As notfcias do 
encontro alcançaram rapidamente a 
imprensa mundial. No Brasil, os primeiros 
JOrnais a comentarem o fato foram o Jornal 
do Brasil (Rio de Janeiro, 24/1 /88} e a 
Folha de S. Paulo (25/1 /88). 

A iniciativa é da diretoria de uma grande 
empresa de marketing, que prevê uma 
corrida internacional a Turim, cidade em 

que convivem a mais alta tecnologia e 
inúmeras seitas e grupos de magia e de 
esoterismo (cerca de 40 mil magos, 
curandeiros e sanitanstas) - o que levou o 
cardeal-arcebispo a nomear cinco padres 
exorcistas encarregados de libertar os 
possuíélos pelo demónio. Sob o patrocínio 
de várias empresas e da prefeitura , a festa 
do diabo custará US$ 1,2 milhão. A 
prefeita social ista, Maria Noya, trata de 
apaziguar a população, colocando o 
congresso como iniciativa cu ltural, sem 
qualquer caráter satânico: "Seu alto nível 
cultural será garantido pelas participações 
e intervenções de especialistas sobre um 
tema que nunca deixou de ser tratado por 
escritores, religiosos, filósofos, artistas e 
cientistas." O título geral do evento será 
Diabo/os, Dialogas, Dairnon. "Queremos 
um diálogo científico e nâo agnóstico entre 
cultura religiosa e não-relig iosa", diz a 
Associazione Dialogas, que se proclama a 
verdadeira promotora da idéia. 

A mostra-debate terá três seções: 
exposições, convenções e encontros. A 
primeira reunirá imagens, palavras e 
objetos representativos ou simbólicos do 
demónio. A segunda seção, de debates, já 
tem alguns temas definidos: 1) Daimon, 
Daimonion, Diablos: o mundo antigo e a 
experiência moderna; 2) Sentidos e sinais 
do mal: experiências e figuras do negativo 
entre a hermenêutica e a psicopatologia; 
as várias modalidades públicas; 3) 
Diabolodaimon: representações sociais 
entre tradição e modernidade. 

Reliyião e Sociedade , uma das 
publicações do !SER, dedicou seu n9 1212 
ao tema do diabo. 
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Evangélicos eletrônicos, 
política e dinheiro 

O livro de Hugo Assmann, A igreja 
eletrónica e seu impacto na América 
Latina. Convite a um estudo, corre o risco 
de envelhecer depressa (ver artigo de 
Assmann, Comunicações do /SER, 24) . 
Apenas nos dados, porque a tese se 
comprova a cada avanço das igrejas e 
evangélicos eletrôAicos. Há pouco foi o 
escândalo da Confederação Evangélica do 
Brasil, reestruturada com uma injeção de 
mais de Cz$ 1 00 milhões - um presente 
do presidente Sarney em troca de votos de 
alguns parlamentares evangélicos (ou 
melhor: evangélicos parlamentares) pelo 
mandato de cinco anos (V. Comunicações 
do !SER, 27, p. 72). Não muito depois, 
noticiou-se que um canal de televisão, de 

São Paulo, estava sendo neyociado por 
alguns milhões de dólares para um grupo 
evangélico brasileiro (não se mencionava 
qual) . 

Agora é o deputado Matheus lensen. que, 
segundo o Jornal do Brasil. de 13/1/88, 
"pode mudar as regras do jogo", com a 
col.eta de 310 assinaturas, com as quais 
lena a sua emenda garantindo cinco anos 
a Sarney. Mas não se trata, segundo ele, 
de um ato apenas político: "Sarney no 
Governo ajudaria a evitar o fim do mundo." 
Como estamos caminhando para o fim do 
mundo, segundo a sua leitura da Blblia um : 
presidente novo não vai adiantar nada.' 

Mais dinheiro: 
a Igreja é uma empresa 

i'-los Estados Unidos, relata The New York 
Times de 27/12/87, anúncios inovadores 
e$tão ajudando grupos religiosos a 

conseguir novos membros, e a levantar 
dinheiro. Várias igrejas, protestantes e 
católicas, estão cor:1tratando {irmas de 
publicidade para um marketiniJ 
especializado na produção de anúncios 
para jornais, televisão etc. As empresas 
de publicidade cor:~sider-am os temas 
religiosos muito apelativos. para o público 
em geral: "Os resultados são diferentes 
mas trata-se da venda de um produto." ' 

As igrejas não são negócios, mas têm 
muito em comum com uma empresa -
dizem. Elas pagam funcionários, têm que 
manter edifícios e levar sua mensagem ao 
público. Uma propaganda da quinta maior 
arquidiocese dos Estados Unidos, Detroit, 
com 350 paróquias, mostrava desespero 
com a queda de vocações para o 
sacerdócio. De 850 seminaristas em 1965 
não tinha mais que 30 em 87. Durante os ' 
meses seguintes da campanha, a 
arquidiocese recebeu 450 telefonemas 
pedindo informações, um número cinco 
vezes maior do que o usual. 

Em outros casos, trata-se de recuperar 
pessoas que se afastaram da igreja, às 
vezes por motivo de uma separação 
conjugal. O anúncio diz: "O divórcio de 
sua esposa não significa divórcio da sua 
igreja." A Igreja Episcopal publicou um 
grande anúncio em jornais e revistas , com 
a foto de um caixão sendo transportado 
para o túmulo, e o apelo: "Serão 
necessários seis homens fortes para 
trazê-lo de volta à Igreja?" 
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E para aqueles que consideram 
inadequado marketiny religioso para estes 
e outros objetivos, um ministro episcopal 
responde que Jesus também usava 
parábolas e outras formas provocadoras 
para anunciar o evangelho, de modo que 



as multidões não esquecessem a 
mensagem. "Nós estamos fazendo a 
mesma coisa", diz ele. 

República do Burundi: nova 
vida para adventistas 

Pierre Buyoya, Presidente da Terceira 
República do Burundi, anunciou 

' oficialmente a reabertura das igrejas 
adventistas no país e a retomada de todas 
as suas atividades, proscritas durante 
quatro anos do antigo regime. 

A declaração foi feita na cidade de 
Cibitoke, onde no último recenseamento 
cerca de 70 mil pessoas se declararam 

adeptas da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia. Esta igreja havia sofrido sanções 
particularmente duras por parte do antigo 
regime, e teve de re.correr a recursos 
j,urídicos para obter liberdade religiosa de 
expressão e ação '(Soepi, 6/11 /87) . 

Queda do dólar inquieta a 
Federação Mundial Luterana 

Devido à queda do dólar, o déficit da 
F .M.L. deverá chegar em 1988 a US$ 100 
mil, o que acarretará redução de pessoal e 
programas. 

A F.M.L. reúne 104 igrejas-membros, que 
totalizam 54 milhões de fiéis, dos quais a 
maioria se localiza na República Federal 
da Alemanha, na Escandinávia" e nos 
EUA. Oitenta por cento de seu orçamento 
se destinam a salários e.despesas com 
pessoal. Para enfrentar a crise, está 
prevista uma redução de 25 por cento no 
mçamento e uma reforma geral da 
estrutura da Feder.ação. 

A próxima assembléia da F.M.L. se 
realizará em 1990, em Curitiba (Soep1, 
20/11 /87) . 

Identidade Religiosa numa 
Sociedade Multirreligiosa 

Este foi o tema do colóquio promovido pelo 
Conselho Mundial de Igrejas, em Nova 
Délhi, Índia, em novembro passado. 
Diferentes grupos de tradição religiosa 
participaram do encontro: muçulmanos, 
indus, silks, cristãos, jai'nitas, budistas e 
adeptos de Zoroastro . 

Foi particularménte discutida a crise de 
identidade religiosa em países da Ásia, 
Europa e EUA, assim como questões 
relativas à formação e educação de 
comunidades numa sociedade 
multirreligiosa que se seculariza em ritmo 
rápido. Tal crise leva, freqüentemente, à 
utilização política da religião em situações 
de conflito. Qual será o papel da religião 
nessa conjuntura e de que maneira se 
poderá utilizar o diálogo e a cooperação 
inter-relig iosa como forças de 

· reconciliação foram outras questões 
debatidas (Soepi, 11 /12/87). 

Waldo Cesar 

" ... atire a primeira pedra" 
(Evangelho) ou "quem tem telhado 
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de vidro ... " (popular) 
Escândalo. É o tom das manchetes, 
artigos e comentários na imprensa, neste 
final de fevereiro. 

Chega ao fim o ministério televisi vo e 
multimilionário do pregador eletrônico 
Jimmy Swaggart, da IgreJa Evangélica 
Assembléia de Deus (Louisianna, EUA). 



Um ministério caracterizado como uma 
grande cruzada moral e re ligiosa ("guerra 
santa") e marcado pela tónica 
fundamentalista quanto à interpretação 
bíblica e doutrinária -o que implica um 
controle rígido no que diz respeito à ética. 
O pregador foi denunciado pela prática 

,daquilo que mais condenava: a 
pornografia. 

HoJe réu, outrora acusador. Faz pouco 
tempo, o próprio Swaggart implodiu a 
carreira de seus concorrentes Jim Baker e 
Marvin Gorman. Este último, acusado de 
adultério, como Jim Bakker, foi o 
denunciante agora: entregou fotos 
comprometedoras à cúpula da Assembléia 
de Deus em Louisianna.i Nelas, a 
comprovação do envolvimento do 
pregador com uma prostituta. 

Guerra é guerra, diria alguém. 

O fato é que a Igreja Eletrônica - como é 
geralmente conhecida - é um negócio dos 
mais disputados hoje em dia nos EUA. 
São fantásticas as cifras sobre audiência e 
finanças dos oito mais famosos 
pregadores - um dos quais candidato a 
candidato a Presidente dos Estados 
Unidos pelo Partido Republicano, Pat 
Robertson . Eles congregam de um a três 
mflhões de espectadores semanalmente, 
totalizando 15 milhões em conjunto. E 
!aturam cerca de um bilhão de dólar!')s 
anuais. 

Apontados geralmente como responsáveis 
pela onda neoconservadora que assolou 
os EUA dos anos 70 em diante, os 
pastores eletrônicos estão presentes, 
também, na América Latina e Brasil. 
Relacioná-los com a política 

norte-americana para a América Latina 
(Documento de Santa Fé, por exemplo) e, 
em particular, para a Améri_ca Central, tem 
sido o resultado de estudos recentes (cf., 
entre outros, ASSMANN, Hugo. A Igreja 
E/etrônica e seu impacto na América 
Latina: um convite para um estudo. 
Petrópolis, Vozes, 1986. Em 

1 Comunicações do /SER, 2il, um artigo . 
do mesmo autor sugere dados e questões 
para análise sobre o fenômeno). 

O caso terá seus desdobramentos, por 
certo. É mais uma "pedra no calcanhar" 
dos pregadores eletrônicos tupiniquins 
(quem não os conhece? é só sintonizar o 
televisor em alguns canais durante as 
manhãs de sábado e domingo, 
principalmente). 

É inevitável, com a onda de escândalos 
como este último, o clima de desconfiança 
para com esse tipo de ministério televisivo. 

Vale, como destaque, trecho do 
depoimento do pastor Caio Fábio d'Araújo 
Filho (Igreja Presbiteriana de Niterói), 
publicado no JB, 2412188: 

"Pelo comportamento de Swaggart, 
sempre esperei que algum escândalo 
desse tipo acontecesse. Quando se 
enfrenta de maneira tão rigorosa e . 
reacionária o problema da culpa, ela acaba 
se transformando numa neurose do 
acusado. É um processo inevitável." 

Dá o que pensar ... 

Ernesto Barros Cardoso 
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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 área de 
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 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. 


	imagem0001
	imagem0002
	imagem0003
	imagem0004
	imagem0005
	imagem0006
	imagem0007
	imagem0008
	imagem0009
	imagem0010
	imagem0011
	imagem0012
	imagem0013
	imagem0014
	imagem0015
	imagem0016
	imagem0017
	imagem0018
	imagem0019
	imagem0020
	imagem0021
	imagem0022
	imagem0023
	imagem0024
	imagem0025
	imagem0026
	imagem0027
	imagem0028
	imagem0029
	imagem0030
	imagem0031
	imagem0032
	imagem0033
	imagem0034
	imagem0035
	imagem0036
	imagem0037
	imagem0038
	imagem0039
	imagem0040
	imagem0041
	imagem0042
	imagem0043
	imagem0044
	imagem0045
	imagem0046
	imagem0047
	imagem0048
	imagem0049
	imagem0050
	imagem0051
	imagem0052
	imagem0053
	imagem0054
	imagem0055
	imagem0056
	imagem0057
	imagem0058
	imagem0059
	imagem0060
	imagem0061
	imagem0062
	imagem0063
	imagem0064
	imagem0065
	imagem0066
	imagem0067
	imagem0068
	imagem0069
	imagem0070
	imagem0071
	imagem0072
	imagem0073
	imagem0074
	imagem0075
	imagem0076
	imagem0077
	imagem0078
	imagem0079
	imagem0080
	imagem0081
	imagem0082
	imagem0083
	imagem0084
	imagem0085
	imagem0086
	imagem0087
	imagem0088
	imagem0089
	imagem0090
	imagem0091
	imagem0092
	imagem0093
	imagem0094
	imagem0095
	imagem0096
	imagem0097
	imagem0098
	imagem0099
	imagem0100
	imagem0101
	imagem0102
	imagem0103
	imagem0104
	imagem0105
	imagem0106
	imagem0107
	imagem0108
	imagem0109
	imagem0110
	imagem0111
	imagem0112
	imagem0113

