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-APRESENTAÇAO 

A tentativa de compreensão de fenômenos 
religiosos tradicionais através da busca 
de suas raízes históricas motiva 
pesquisadores e estudiosos. Entre eles está 
Pedro Ri:leiro de Oliveira, que procura traçar 
um panorama sucinto das transformações 
por que vem passando a Igreja Catófica do 
Brasil, a partir da "romanização" da segunda 
metade do século até nossos dias, com o 
confronto entre as CEBs e o clero progressista, 
de um lado, e os integristas e conservadores, 
de outro. 

Aliás, catolicismo oficial e catolicismo popular é o 
tema que Nair Costa Muls e T elma de Souza 
Birchal discutem, afirmando que, qualquer que 
seja o caráter da sua manifestação - institucional 
ou popular -, o catolicismo (a religião), na sua 
relação dialética com a sociedade, é uma das 
manifestações do ideológico. 

O que vem a ser motivo de debate com Pedro 
Ribeiro de Oliveira, que comparece novamente, 
agora com sua carta-resposta "Relativizando o 
catolicismo". · 

Enquanto isso, o olhar paciente e perscrutador 
de Sarnyra Brollo de Serpa Crespo devassou os 
exemplares do Boletim da Revista do Clero, 
órgão oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, 
através do qual pode-se constatar a trajetória 
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poHtico-ideológica da inst~uição nos úHimos 20 
anos. 

Mas o candomblé também se manifesta neste 
nosso terreiro. E questiona a si próprio: trata-se 
de uma religião africana ou afro-brasileira? Jocélio 
Teles dos Santos tenta responder, contando com 
o auxílio de depoimentos de ialorixás. 

E o le~or sabe como a comida de santo se articula 
ao sistema de oferendas no candomblé? Não? 
Então, leia o artigo culinário-religioso do 
pesquisador espanhol Fernando Giobellina 
Btumana. 

Dar de-comer ao corpo, tudo bem. Mas, "dar 
de-comer à cabeça"? É o que Stefania Capone 
nos serve, quando trata da primeira cerimônia áe 
iniciação - o Bori - do candomblé da Bahia. 

E, para terminar, um artigo de Emílio Eigenheer 
nos adverte sobre as nossas relações com o lixo, 
e seu papel na nossa vida material e até espimual. 



·O contexto histórico da Igreja 
Católica do Brasil 

PEDRO A. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
Sociólogo- ISERIUERJ 

Para entendermos a Igreja Católica nos dias 
de hoje é indispensável buscar suas raízes 
históricas. Nao voltarei ao remoto período 
colonial, mas ao período de transição para a 
modernidade, na segunda metade do século 
XIX. A substituição do escravismo pelo 
capitalismo agrário e industrial traz consigo 
um processo de muitas mudanças: o 
crescimento demográfico, a imigração, a 
República, o crescimento económico, o 
desenvolvimento técnico e todo um processo 
de modernização institucional e cultural. No 
plano religioso essas mudanças se 
visibilizam tanto pela introdução e 
crescim.ento do protestantismo e de filosofias 
e religiões nao-cristas, quanto pelo processo 
de transformação interno da Igreja Católica, 
que hoje conhecemos como ' romanização'. 
É no decorrer deste processo que o modelo 
romano de catolicismo -- nascido do Concílio 
de Trento-- se implanta efetivamente no 
Brasil. As expressões religiosas populares, 
de origem luso-brasileira, sao substituídas 
por devoções recomendadas pela Santa Sé, 
relegando o catolicismo popular tradicional 
para a esfera doméstica e privada. A 
estrutura clerical da paróquia se impõe, 
eliminando as antigas lideranças religiosas 
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leigas. A Igreja é separada do Estado, mas 
se recompõe internamente como um sólido 
corpo clerical. Este processo de implantação 
do modelo romano intensifica-se após o 
Concílio Vaticano I e tem seu auge nos 
primeiros anos da República. Por volta de 
1930, ele já está consolidado, aparecendo a 
Igreja como a mais forte instituição 
da sociedade civil brasileira, a única capaz 
de enfrentar o Estado. 

Nos anos 30, a Igreja e o Estado selam uma 
espécie de 'concordata não-escrita'. Embora 
oficialmente separada do Estado, a lgíeja é a 
principal guardia da moral social, tendo seu 
papel reconhecido pelo Estado. Assim, vê-se 
por ele apoiada em suas obras beneficentes, 
escolas e hospitais; tem seus padres 
admitidos nas Forças Armadas na condição 
de capelães militares; exerce enorme 
influência em toda a legislação concernente 
à família e à moral ; enfim, tem seus símbolos 
religiosos -- crucifixo, principalmente -
introduzidos nas repartições públicas. O sinal 
mais claro dessa concordata implícita é a 
imagem do Cristo Redentor no ponto 
culminante do Rio de Janeiro, então capital 
da República. Este regime de bom 



entendimento entre a Igreja e o Estado 
vigorou até o início da década de 1970 e 
ainda hoje está presente na mentalidade 
brasileira como modelo a ser novamente 
realizado. Ele mereceria ser melhor 
analisado, mas para a finalidade deste 
estudo vamos nos contentar com esta 
sumária descrição, pois nosso interesse 
maior está na explicaçao sociológica das 
transformações ocorridas nos últimos 30 
anos. 

Os anos de 1960/62 marcam o início da 
renovaçao da Igreja Católica do Brasil. Por 
um lado, essa renovação deve-se ao impulso 
que vem do pontificado de Joao XXIII e do 
período de preparação do Concílio Vaticano 
11. Por outro lado, neste período a liberdade 
política favorece a expressão das novas 
forças sociais geradas pelo processo 
desenvolvimentista do pós-guerra. Diante de 
um contexto social em que se falava 
abertamente de reformas, de 
desenvolvimento, de revolução (e o triunfo da 
Revolução Cubana marca a América Latina), 
a Igreja nao poderia deixar de envolver -se no 
clima da época, sob pena de perder sua 
influência na sociedade. Assim é que, neste 
período, surgem no interior da Igreja 
movimentos, grupos e instituições cujo 
caráter inovador vai revelar-se nos anos 
subseqüentes. Devemos lembrar aqui três 
desses novos fatos: a abertura da Ação 
Católica Especializada -- notadamente a JUC 
-- para a atuação política; a criação do 
Movimento de Educação de Base em nível 
nacional, com subvenção federal; e a 
aprovaçao do Plano de Emergência pela 
CNBB, sugerindo uma série de renovações 
no plano pastoral e introduzindo a pastoral 
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de conjunto. Nos anos seguintes, sob o 
influxo do Concílio Vaticano 11, o movimento 
renovador entao iniciado ganha força, 
levando a Igreja a adotar medidas 
inovadoras tanto no seu âmbito interno 
(renovação litúrgica, paroquial, dos 
colégios e seminários, da catequese), 
quanto no âmbito externo (posição 
favorável às mudanças sociais e 
económicas, numa linha desenvolvimentista 
e reformista). 

Em 1964, o golpe militar que instaura o 
Regime de Segurança Nacional leva a Igreja 
a frear seu processo de renovação. No 
primeiro momento após o golpe, busca 
colaborar com o regime, mesmo tendo que 
sacrificar os setores e as lideranças que no 
período anterior mais avançaram na linha 
social e política. A Ação Católica, o MEB, e 
suas lideranças perdem todo apoio oficial, e 
muitos sao presos sem reação dos bispos. 
A CNBB muda radicalmente sua direção e D. 
Hélder é transferido para longe dos centros 
de decisão do país. A boa vontade da Igreja 
em colaborar com o regime, entretanto, nao 
foi correspondida pelos militáres. Estes 
queriam ter a Igreja a seu lado, legitimando 
suas medidas em nome do anticomunismo, 
mas nao lhe deixavam um real espaço de 
influência na definição dos rumos do país. 
Confiantes de que sabiam melhor do que 
todos os outros o que convinha ou nao ao 
Brasil, os militares e tecnocratas que 
assumiram o comando político nao deram 
ouvidos nem à mais alta hierarquia católica. 
Esta passou entao a uma posiçao mais 
distante, diminuindo seus aplausos ao 
regime militar. 



A partir de 1967, começam a ocorrer 
choques entre a hierarquia católica e o 
Regime de Segurança Nacional. Em 1968, o 
apoio de muitos padres às manifestaçOes 
estudantis e operárias gera um clima tenso 
entre a Igreja e o regime. No ano seguinte, 
um sacerdote é assassinado com crueldade, 
vários outros são presos e alguns torturados; 
um bispo é indiciado em inquérito 
policial-militar. Muitos cristãos, envolvidos ou 
não na resistência armada, são presos e 
torturados. A partir de então, a repressão à 
Igreja vai se tornando generalizada: não são 
mais apenas padres e leigos -
individualmente considerados - os acusados 
de subversão; é a Igreja enquanto tal que 
passa a ser suspeita de estar sofrendo 
infiltração comunista. Qualquer protesto que 
faça, qualquer medida que tome em defesa 
dos direitos humanos são vistos como 
colaaoração com a subversão e proteção aos 
comunistas. O governo federal e os órgãos 
de repressão não poupam a Igreja Católica e 
suas instituições. Ao contrário, usam seu 
poder discricionário para pressioná-la e 
demovê-la de sua posição contestatória ao 
regime. Porém, ao invés de dobrar-se às 
pressoes, é justamente neste período que a 
Igreja ganha maior capacidade de 
resistência, superando suas crises e 
divergências internas (principalmente a 
chamada "crise do dero", a discussão sobre 
o celibato, a resistência à renovação fitúrgica 
e à pastoral de conjunto, as divergências 
entre os bispos). kJ mesmo tempo, ela 
volta-se para o contato direto com as dasses 
populares e com as vítimas da repressão 
policial-militar. A Conferência Episcopal de 
Medellin deve ser lembrada neste contexto, 
pois ela vem dar legitimidade edesial e 
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estímulo para o movimento de resistência ao 
regime e de aproximação com as camadas 
populares. 

Em 1973, esse movimento de re$istência 
vem à tona, com a publicação do documento 
"Eu ouvi os clamores do meu povo", de 
bispos e SUPeriores religiosos do Nordeste. 
Nele, a Igreja manifesta-se como ·voz 
daqueles a quem foi tirada a voz•, 
estimulando uma defesa profética dos 
direitos dos pobres. A partir de então, a 
defesa dos direitos humanos e dos pobres 
torna-se uma das marcas mais visíveis da 
Igreja Católica. Ao mesmo tempo, 
começavam a crescer -- principalmente nas 
zonas rurais -- as Comunidades Eclesiais de 
Base. Reunindo cristãos em torno da leitura 
e reflexão bíblica, da celebração do culto 
dominical e de movimentos sociais em 
defesa dos direitos de cidadania, as CEBs 
tornavam-se pólos de reconstituição do 
tecido social nos meios populares. O I 
Encontro lntereclesial das CEBs, em 1975, e 
a publicação da Comunicação pastoral ao 
povo de Deus, em 1976, são os marcos 
simbólicos desse período, que vai de 1973 a 
19n, caracterizado pela defesa dos direitos 
humanos (principalmente a defesa dos 
presos e torturados pollticos) e pelo 
crescimento das CEBs. 

O comprometimento da Igreja com as 
classes populares, através das CEBs, e sua 
firme posição em defesa dos direitos 
humanos desembocam num novo passo, 
cujo marco é o apoio do bispo de Santo 
André à greve dos metalúrgicos do ABC 
paulista, em 1978. Agora, a Igreja não $8 

limita a emprestar sua voz a quem não a 



tem, mas coloca-se explicitamente ao lado 
dos pobres e oprimidos em luta, recusando o 
papel de árbitro imparcial dos conflitos 
sociais. O gesto simbólico do bispo, que, 
convidado a participar de uma reunião entre 
operários e patrOes, sentou-se do lado dos 
operários, é bem sinal de um novo 
posicionamento da Igreja na sociedade. É 
bem verdade que aquele gesto nao recebeu 
aprovação dos setores eclesiásticos 
conservadores e que, mesmo entre os 
setores mais abertos, causou certa surpresa. 
Porém, a visita do Papa em 1980 e os dois . 
documentos da CNBB sobre a questão da 
terra e do solo urbano vieram reforçar essa 
posição da hierarquia ao lado dos mais 
fracos. As últimas Campanhas da 
Frqtemidade, marcando uma posição 
francamente ao lado dos oprimidos, também 
atuam neste mesmo sentido, fazendo que 
muitos bispos tomem posição pública ao lado 
dos mais fracos. O apoio às lutas dos 
sem ·terra, a greves, a ocupações urbanas 
tem se multiplicado entre bispos, já nao 
provocando espanto, embora continue a ser 
criticado pelos setores conservadores -
dentro e fora da Igreja. 

Não seria portanto exagero afirmar que os 
anos 80 têm como marca a presença 
explicita da Igreja ao lado das classes 
populares em luta, assim como os anos 70 
tiveram como marca a defesa dos direitos 
humanos e os anos 60 a marca da 
renovação interna. 

A história, porém, nao é linear. Se é certo 
que houve um desenvolvimento da opção 
pelos pobres no sentido de uma presença 
cada vez mais ativa da Igreja junto às lutas 
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populares, também há um movimento de 
reação e de busca de uma nova concordata 
com o Estado. O pontifiCado de João Paulo 
11, sem dúvida, está estimulando os setores 
eclesiásticos mais propensos a um 
entendimento com o Estado e com as elites 
dirigentes. As nomeaçOes episcopais dos 
últimos 10 anos sao inequivocamente 
conservadoras. Salvo raras e honrosas 
exceçOes, os novos bispos sao em geral 
mais voltados para a preservação da 
autoridade eclesiástica do que pessoas 
comprometidas com as classes populares. 
As norneaçOes para as arquidioceses sao 
ainda mais nítidas: a Santa Sé está formando 
um quadro de arcebispos cuja linha é 
contrária à atuallinha da CNBB. (Fato 
significativo foi a nao-oomeação de D. Ivo 
Lorscheiter e D. Luciano Mendes para 
arcebispos.) O grupo de bispos de linha 
conservadora (talvez se devesse falar 

· "integrista", devido a sua ênfase em manter a 
autoridade eclesiástica em primeiro lugar), 
embora seja numericamente pequeno, ocupa 
lugares-d'lave, tem fortes ligações com a 
Santa Sé e conta com o apoio de 
movimentos leigos com grande capacidade 
de mobilização de recursos e pessoal. Há 
portanto um embate mais ou menos surdo no 
interior da hierarquia católica, opondo de um 
lado o setorcomprometido com as classes 
populares, e de outro o setor comprometido 
com as elites dirigentes. Até agora, a CNBB 
tem se colocado ao lado do setor popular, 
embora deixe às vezes lransparecer que há 
reticências em seu apoio. A maioria do 
episcopado segue a CNBB e por isso, 
mesmo que nao concorde inteiramente com 
os colegas mais comprometidos com as lutas 
populares, nao lhes faz criticas abertas. 



Assim, os bispos que se opOem abertamente 
ao setor popular terminam sendo uma 
pequena minoria, cuja voz alcança pouca 
repercussão no país. Mas o embate não está 
terminado. hJ contrârio, promete tornar-se 
cada vez mais aberto, fazendo emergir uma 
grave crise na Igreja Católica nos próximos 
anos. 

Para concluir, talvez seja conveniente fazer 
uma avaliação da atual situação eclesiástica 
brasileira. Numericamente, o setor que se 
coloca ao lado das classes populares é sem 
dúvida minoritário. Embora seja impossível 
fazer um cálculo exalo, creio que não estaria 
muito longe da realidade estimar que dele 
fazem parte, aproximandamente, 1/4 dos 
bispos, 113 dos padres, 1/5 das religiosas e 
1/10 dos leigos. Embora minoritário, este 
setor é grande, devido às dimensões da 
Igreja Católica do Brasil. Aquelas estimativas 
representam, aproximadamente, 80 bispos, 
4.500 padres, 7.000 religiosas e 10 milhões 
de leigos. Como este setor conta com uma 
boa rede de articulação interna, sua 
presença torna-se marcante no conjunto da 
Igreja Católica. A articulação, entretanto, não 
basta para explicar a hegemonia exercida 
por este setor no interior da Igreja, já que o 
setor conservador também está internamente 
articulado, sob a liderança do cardeal do Rio 
de Janeiro. A hegemonia popular deve ser 
buscada em outros fatores. 

Para a explicação sociológica da hegemonia 
do setor popular, dois fatores devem ser 
levados em conta. O primeiro deles é sua 
profunda correspondência com a proposta 
renovadora do Concílio Vaticano 11. 
Adaptadas à realidade latino•americana 
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pelas conferências de Medellín e Puebla, as 
diretrizes do Concílio Vaticano 11 orientam e 
legitimam o processo de renovação da Igreja 
do Brasil. Mesmo quando a Igreja assume 
posições contrárias ao que dela se esperava 
num contexto de concordata -- a manutenção 
da ordem éstabelecida --, sua posição 
renovadora encontra respaldo nos textos e 
no espírito renovador do Concílio. Ali reside 
sua legitimidade profunda, e isso explica por 
que o setor mais comprometido com as lutas 
populares encontra apoio nos demais setores 
eclesiásticos: eles colocam em prática as 
diretrizes do Concílio, de Medellín, de Puebla 
e têm o respaldo da CNBB. 

O segundo fator a ser levado em conta para 
uma explicação sociológica do fenômeno é a 
efetiva participação das classes populares na 
Igreja, através das CEBs. Se a Igreja quer 
hoje exercer alguma influência nos meios 
populares, ela não pode dispensar o 
concurso das CEBs. Não há instrumento 
pastoral de atuação nos meios populares tão 
eficaz quanto as CEBs. Uma igreja que tenha 
CEBs ativas tem enorme capacidade de 
mobilização popular. Uma igreja montada 
unicamente sobre a paróquia e as 
associações antigas é uma igreja vazia, 
capaz de atrair a massa popular através de 
grandes celebrações devocionais, mas 
incapaz de uma efetiva mobilização popular. 
Está em jogo, portanto, a capacidade -
política -- de mobilização popular, que a 
Igreja perderia se perdesse suas CEBs. Ora, 
a presença das CEBs traz consigo a 
influência das classes populares na Igreja. 
Os encontros intereclesiais, a Teologia da 
Ubertação, os círculos bíblicos são canais 
através dos quais as classes populares 



atuam no interior da Igreja, cimentando sua 
aliança. Nao é só a Igreja que opta pelos 
pobres; sao os pobres que optam pela Igreja 
e a transformam. Isso nos permtte afirmar 
que o compromisso da Igreja Católica do 
Brasil com as classes populares já é hoje 
irreversível. 

Não é mais possível voltar atrás e assumir a 
antiga posição de concordata implícita com o 
Estado, em defesa da ordem estabelecida. 
Isto representaria uma cisão tão profunda na 

CATÁWGO 

Igreja Católíca, que difiCilmente o Papa 
permitiria sua ocorrência. Porém, isso não 
significa, por outro lado, que não haja a 
possibilidade de alguns retrocessos; há, sim, 
e pode-se prever que o bloco de bispos 
"integristas" tentará frear de uma vez por 
todas o processo de renovação iniciado com 
João XXIII. Este é o embate que vive hoje a 
Igreja Católica do Brasil, e que só num 
contexto histórico mais amplo pode ser 
devidamente dimensionado. 

-
D~ ORGANIZAÇOES 
NAO-GOVERNAMENTAIS 

Informações completas 
sobre mais de 
1000 entidades 
que tmbalham 
com ecologia, 
mulheres e 
movimentos populares. 

I Reserve o seu exemplar 
pelo tel.: (021) 265 5747 
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Catolicismo· e catolicismo 
popular 

NAIR DA COSTA MULS 
Socióloga - UFMG 

TELMA DE SOUZA BIRCHAL 
A/ósofa - UFMG 

As reftexOes que se seguem sao frutos do 
processo de elaboração do marco teórico no 
qual se inscreve o nosso projeto de 
pesquisa, "Catolicismo, trabalhadores rurais 
e ideologia", em desenvolvimento junto ao 
Grupo de Estudos sobre o Catolicismo, do 
IS E R. No contexto da pesquisa, a definição 
de catolicismo popular surge como um dos 
pontos fundamentais. Tentamos dar uma 
contribuição para o debate do problema, 
através da leitura critica de autores 
relevantes e da elaboração de uma 
perspectiva de análise (mais que de um 
conceito) do catolicismo popular. 

Estudos sobre o catolicismo e, em particular, 
sobre o catolicismo popular no Brasil, 
realizados por autores como Thales de 
Azevedo, Camargo, Hoomaert, Pedro Ribeiro 
de Oliveira, Lísias Negrão e Carlos 
Brandao1, dentre outros, sao referências 
obrigatórias quando se quer entender o 
catolicismo popular e as suas diversas 
formas de manifestação. Isto tanto pela 
riqueza de suas análises, quanto pela 
discussão em torno da questão de uma 
tipologia do catolicismo. Em que pesem as 
diferenças de enfoque entre os autores 
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citados, acreditamos poder distinguir, grosso 
modo, duas grandes linhas de interpretação. 

Na primeira, o catolicismo -- enquanto 
catolicismo "ofiCial" -- é visto como algo dado, 
um sistema de crenças, valores, ritos e 
práticas que se apresenta como uma 
totalidade organicamente articulada. Sendo 
assim, é necessariamente imposto à 
população e como tal absorvido, embora 
tenda a se adaptar ao sistema social 
ambiente. Segundo os autores que 
representam essa linha de interpretação, a 
adaptação dar-se-ia seja em função das 
motivações individuais, ou das exigências 
côlocadas pela sociedade na qual o 
catolicismo se insere, seja ainda pelas 
formas através das quais se deu a expansao 
do catolicismo, ou por sua configuração 
interna nesse momento de expansão. 
Observa-se aqui uma tendência à priorização 
do pólo da instituição sobre o da sociedade: 
é a Igreja, enfim, que define o que seria o 
catolicismo e que o transmitiria à sociedade 
com as adaptações julgadas necessárias. 

Na segunda, ressalta-se a originalidade do 
catolicismo popular, considerado como uma 



forma de interprelação e vivência do 
catolicismo própria das classes subalternas. 

Na obra de Pedro Ribeiro de Oliveira -- que 
destacamos pela importância das posições e 
categorias desenvolvidas --, no !amos um 
deslocamento de perspectiva entre seus 
textos mais antigos (e que se aproximam da 
primeira linha de interpretação) e os mais 
recentes, nos quais se eslabelece um vínculo 
claro entre o quadro histórico mais amplo e a 
forma de religião vivida, aproximando-se, 
assim, da seglllda linha de interpretação. . 
Em seu texto "Le Catholicisme Populaire en 
Amérique Latine", de 1972, ele define o 
catolicismo como 

·uma religiAo viva que, conservando seus 
elementos essenciais, pode apresentar, no 
espaço e no tempo, diversificaçOOs com 
relaçAo à espiritualidade, interpretaçOOs 
teológicas e práticas·, 

considerando-<>, portanto, como 
historicamente determinado e explicando sua 
pluriformidade a partir do próprio catolicismo, 
de seus elementos internos que, 
adaplando-se à cultura e ao sistema social 
de seus fiéis, adquire contornos particulares. 
Seu ponto de partida é a contribuição de 
Comblin, que, negando a existência de uma 
forma "pura• de catolicismo, defende que o 
que existe sao •catolicismos historicamente 
situados", isto é, 

·estilos de catolicismo próprios a cada época 
e a cada povo, a partir das formas de ver e 
de praticar os ritos e as aenças do 
catolicismo·. 2 

11 

Comblin estabelece ainda que 

"é ao nível interno do catolicismo que é 
preciso buscar a explicaçAo da 
pluriformidade •. 3 

Assim, sugerindo como instrumento 
fundamental para o estudo do catolicismo 
popular, no nível da sociedade, o conceito de 
·constelação", considera que sao os 

"diversos agentes de socializaçAo que s3o 
responsáveis pela transmiss3o de tal ou tal 
constelaçAo". • 

Como conseqüência dessa perspectiva, as 
pergunlas centrais que sao colocadas estão 
ligadas à forma pela qual se operou a 
transmissão do catolicismo: que agentes 
foram responsáveis pela socialização e que 
estilos e constelações de religiosidade 
passaram neste trabalho de transmissão do 
sistema católico. A socialização, 
diferenciada, é, portanto, ao mesmo tempo, 
diferenciadora. E a diferenciação se deve 
muito mais aos agentes socializadores do 
que propriamente aos sujeitos socializados. 

Se a perspectiva do autor chama a atenção 
para o fato da diversidade na unidade, para a 
pluriformidade do catolicismo, não deixa no 
entanto de tomá-lo como um' dado, um corpo 
bem articulado de doutrinas, crenças e 
práticas situado acima e independentemente 
da sociedade. Nesse texto não se ressalla o 
fato de ser a religião vivida um produto social 
e, como tal, de ter seus fundamentos nas 
condições concretas de existência dos 
sujeitos determinados. 



Já em seu livro Rellgllo e domlnaçlo de 
classe, publicado em 1985, o autor 
estabelece as relações entre, por um lado, a 
sociedade patriarcal no Brasil - até fins do 
século XIX -- e o catolicismo vivido (popular); 
e, por outro lado, entre o capitalismo agrário 
- a partir de fins do século XIX -- e o 
processo de romanização do catolicismo. 
Deste modo, o catolicismo é compreendido 
como um aspecto particular dentro de um 
quadro histórico mais amplo, suas 
transformações são vistas a partir de 
transformações econômicas, sociais e 
políticas pelas quais passa a sociedade, 
mediadas pelo próprio sistema religioso e 
pela ação do "aparelho religioso· existente. 
Fica claro que a ação institucional da Igreja 
se exerce dentro dos limites do quadro social 
e econômico do pais e que só tem resultado 
em consonância e em harmonia com este. 
Ou seja, a romanização do catolicismo só é 
possivel quando as condições históricas, 
econômicas e sociais o permitem e o exigem. 

O ponto de partida teórico de nossa pesquisa 
aproxima-se da perspectiva encontrada 
nessa obra mais recente de Pedro Ribeiro de 
Oliveira. Definindo o catolicismo popular 
como um conjunto de representações e 
práticas que independem da mediação de 
agentes institucionais para o estabelecimento 
das relações entre o homem e o 
sobrenatural 5

, ressalta assim o seu aspecto 
de autoproduçao. Afirma também, em outro 
nivel da anâlise, que o catolicismo popular 
exprime as condições de existência das 
classes dominadas e subalternas, fazendo 
uso dos códigos religiosos ofiCiais. 
Segundo ele, 
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•a produçAo e reproduçAo de significaç6es 
religiosas nAo se faz num vazio, mas dentro 
de condiç6es sociológicas determinadas e 
determinantes"', 

ressaltando assim o caráter de produto social 
da religiao popular. No contexto da 
dominação senhorial, por exemplo, o 
catolicismo popular, ao dar um sentido 
sagrado e moral às condições de existência, 
vai exercer uma função de legitimação desta 
dominação. Em outro contexto, o da 
formação do capitalismo agrário, o 
catolicismo popular já nao encontra mais o 
que legitimar, perde sua função de 
hegemonia e se transforma num discurso de 
resistência e oposição ao status quo, até ser 
substituido por um outro tipo de catolicismo 
mais adaptado à função de hegemonia: o 
catolicismo romanizado. 

Assim, o autor aponta para o aspecto criativo 
do catolicismo popular, ou seja, para a · 
possibilidade de que homens, social e 
historicamente situados, postos em contato 
com um sistema religioso especifico, agirem 
sobre ele, interpretando-o a partir de suas 
cohdiçOes de vida e trabalho e, no limite, 
construindo um outro sistema de crenças, 
ritos e práticas religiosas. Aqui, a 
pluriformidaãe do catolicismo relaciona-se a 
um conteúdo de classe, tanto do lado 
"oficial", quanto do lado "popular". Em ambos 
os casos, estamos diante de um produto 
social e, contra a priorização teórica do lado 
institucional, acentua-se que o catolicismo é 
sempre reinterpretado por seus destinatários 
e vivido a seu modo, em conseqüência de 
influências históricas determinadas, pelas 
condições concretas de produção da sua 



sobrevivência, no jogo entre as forças 
econômicas, sociais e políticas 
historicamente situadas. 

Quanto à unidade do catolicismo, o 
autor nos oferece uma boa interpretação: 
primeiro, ela é uma unidade formal -- os 
mesmos significantes são interpretados 
diferentemente pelas diversas 
classes sociais, produzindo diferentes 
significados. Segundo, ela é fruto 
da ação institucional e do próprio 
discurso ·espiritualizante• dos 
dominantes. Ou seja, na medida em 
que a religião oficial se comporta como 
ideologia dominante, ela tende, na prática, a 
assegurar a coesão interna da sociedade, 
contribuindo para a hegemonia da classe 
dominante, e se coloca então como religião 
de todos indistintamente, estabelecendo-se 
como um espaço que se quer comum a 
dominantes e dominados. As desigualdades, 
se não são apagadas, são ocultadas e 
sublinhadas. 

Sem dúvida, a unidade formal a nível dos 
significantes (signos) é uma boa chave de 
leitura para a compreensão da função 
hegemônica do catolicismo. Lembramos, 
porém, que não apenas os significados, mas 
os próprios significantes não são dados 
definitivamente. Símbolos novos, diferentes 
santos, novas palavras surgem para exprimir 
novas experiências -- nem sempre o que 
temos é uma reinterpretação do já dado. 
O autor, ao não anali.sar teoricamente a 
produção e a variação social e 
histórica dos significantes, aproxima-se de 
uma interpretação ·essencialista• do 
catolicismo. Esta tendência, porém, é 

13 

corrigida na própria análise 
empírica desenvolvida no decorrer 
do livro. 

No entanto, e aqui nos afastamos da 
perspectiva do autor, achamos problemática 
a sua compreensão a partir do conceito de 
hegemonia. Ele distingue hegemonia 
(direção intelectual e moral de uma 
sociedade) de ideologia (expressão originária 
das relações sociais de produção, logo, um 
componente Interno a um sistema 
produtivo). O catolicismo, tendo seu 
conteúdo autônomo e uma relativa 
autonomia, se aproximaria mais do primeiro 
conceito. O que quer dizer que o catoiicismo 
popular não é uma invenção original dos 
camponeses da sociedade patriarcal e nem a 
romanização se cria a partir das 
transformações do modo de produção no 
Brasil. Assim, o catolicismo nao seria um 
componente interno a um sistema produtivo, 
mas um certo corpo já dado de 
representações e práticas, que é 
reinterpretado a partir das condições 
existentes. Por outro lado, esta autonomia 
seria relativa, pois o catolicismo "traduz• para 
a linguagem religiosa práticas comuns a 
grupos ou classes. 

Certamente temos que conco.rdar com o 
autor quando ele diz que o catolicismo nao é 
criado a partir das condições de produção no 
Brasil patriarcal ou capitalista. Ele preexiste 
como "sistema religioso•. Mas o próprio 
"sistema religioso• foi produzido 
historicamente. Negar o aspecto Ideológico 
da religião enquanto tal -- e a utilização do 
conceito de ideologia para se apreender o 
catolicismo -- pode acabar levando (de 



... 

forma mais sutil e menos aparente) 
novamente àquela posição que vê o 
catolicismo como ·um corpo de doutrinas 
pronto e acabado", que subsistiria além da 
diversidade de suas interpretações. 
Explicitando: se a romanização do 
catolicismo não foi um produto interno do 
capitalismo no Brasil, ela está relacionada ao 
surgfmento da sociedade burguesa européia, 
bem como é um produto das lutas internas 
entre os diferentes grupos religiosos que 
expressavam a redefinição das classes 
sociais em confronto e um reajustamento de 
interesses e de forças na luta pela 
hegemonia. Ou seja, existiria uma espécie de 
afinidade das linguagens entre romanização 
e capitalismo. De qualquer forma, no Brasil a 
romanização só foi possível quando a 
situação conjuntural o exigiu e admitiu, e aqui 
tomou conf~guração própria. Por isto, nao 
podemos abandonar o conceito de ideologia 
ao tratar do catolicismo. 

Na verdade, o próprio autor, ao desenvolver 
seu estudo, aproxima-se do conceito de 
catolicismo como ideologia ao afirmar, sobre 
o catolicismo popular, que na religião a terra 
é o modelo do céu (p.127), e a 
argumentação desenvolvida contra o 
conceito de ideologia (p; 163) não é 
convincente: aí, o autor afirma que 

•no catolicismo patriarcal, as relaç6es sociais 
se travestem em relaç6es familiares e em 
seguida (grifo nosso) a religiAo as legitima e 
transforma em dever moral". 

É como se a religião só viesse depois e não 
estivesse diretamente ligada às relações 
sociais de produção. Ora, a família, na 
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sociedade patriarcal, expressando as 
relações de dominação fundantes desta 
sociedade, já começa existindo com o seu 
caráter sagrado. Não há primeiro uma 
naturalização das relações de produção e 
depois um reforço destas pelo código 
religioso, como quer o autor, mas o ·natural" 
já é •sagrado" oustamente por aparecer 
como natural) e vice-versa. 

Abrimos aqui um parêntese para explicar a 
questão da base material da religião e a 
relação dialética entre religião e sociedade: 
compreendemos a religião como uma das 
dimensões do ideológico no sentido em que, 
produto das condições de trabalho (que se 
configuram numa forma concreta e 
historicamente determinada de articulação 
dialética entre o nível das forças produtivas e 
das relações sociais de produção 
correspondentes), aparece como uma 
explicação imaginária do real, que o oculta e 
engrandece, tornando a realidade áceitável e 
legítima e unificando a sociedade através da 
concepção de mundo que desenvolve e 
transmite. Enquanto ideologia, constitui-se 
PQrtanto como representaçAo (imagens, 
crenças, valores e mitos reforçam a 
explicação e interpretação do mundo) e 
como norma. Assim, dando sentido à vida e 
ao real , organizando a vontade coletiva e 
orientando a ação, a prática sobre o mundo, 
a religião se constitui não só como produto 
de condições materiais de existência e do 
jogo de forças aí presentes, mas também 
como pressuposto, como elemento 
constitutivo desse real, pois, justificando e 
legitimando a realidade, implica ação sobre 
ela, no sentido de reforçá-la ou transformá-la. 
Nas sociedades hierarquizadas ou de 



classes, a religião tem se constituído como 
um dos principais canais de justificação e 
legitimação da dominação, tomando 
aceitável, para dominantes e dominados, a 
ordem estabelecida. Ou seja, constitui-se 
como um dos suportes da hegemonia das 
classes dominantes-- se a Igreja funciona 
como colaboradora na conquista da 
hegemonia pelas classes dominantes, ela o 
faz porque dispõe de instrumentos para tal: a 
ideologia católica e os aparelhos ideológicos. 

Também na segunda linha de interpretação 
apontada acima, encontramos Carlos 
Brandão que, em Os deuses do povo, 
insiste nesta diferença entre as classes 
sociais e na diversidade dos mundos da 
religião. Nele, a noção de religião popular se 
opõe à de religião oficial. No seu prefácio a 
este livro, J. Martins situa a 
substanciabilidade da noção de popular no 
fato de se ·constituir como o ser do 
oprimido", como "ingrediente político do 
processo histórico". Nessa medida, sua 
lógica se constrói no confronto e na luta, 
elementos estruturais próprios a uma 
sociedade de classes. E como essa 
sociedade não é estática, pensar o 
catolicismo do trabalhador rural se faz, 
entao, no duplo registro das diferentes 
condições de vida (e das bruscas mudanças 
pelas quais elas passam) e do jogo das 
relações de força entre as classes em 
confronto. 

Para Brandão, a religião, principalmente no 
caso dos camponeses e dos 
trabalhadores assalariados rurais, 
configura-se como o 

15 

"explicador mais visível e, muitas vezes, o 
mais acreditado ... onde se criam as 
crenças mais duradouras·. 7 

Portanto, a religião popular toma-se o campo 
mais significativo para se estudar as 
transfonnações no universo 
cultural-ideológico dessa população: as 
fonnas ideológicas de adequaçao às novas 
condições concretas de existência, de 
resistência às transformações no mundo do 
trabalho e de luta pela preservação da 
autonomia da comunidade face à exploração 
e à desestruturação sofridas, e como defesa 
de um sistema de crenças e práticas 
religiosas. 

Desta fonna, toma-se o catolicismo popular 
nao como uma fonna ~ adaptação do 
catolicismo oficial a uma realidade concreta, 
mas como a recriação desse mesmo 
catolicismo, e sua transformação em fonnas 
de viver o sagrado específiCas de um 
segmento social historicamente detenninado, 
que se vê em oposiçao e em confronto com 
as classes representadas pela religião 
erudita. Assim como a religiao erudita lutaria 
pela reprodução de sua dominação, os 
agentes e grupos populares lutariam por 
resistir ao poder e ao controle dos 
dominantes, pela manutenção de sua 
autonomia, recriando, no sentido pleno do 
tenno, seus símbolos, crenças e práticas. 

Este é o caráter fecundo do texto de 
Brandao: conferir lógica e identidade próprias 
ao catolicismo popular. No entanto, sua 
posição implica emprestar às religiões das 
classes subalternas uma ação consciente em 
face aos processos politicos de reprodução e 



diferenciação entre as classes, e levaria à 
conclusão de que as religiões, mesmo as 
subalternas, surgiriam e desapareceriam 
como resultados de atos de 
concorrência e de alianças entre 
especialistas religiosos e suas diferentes 
categorias de eruditos e fiéis, assim, os 
diferentes grupos religiosos refazem, a nível 
local, os conflitos de classe da sociedade 
como um todo. 

A nosso ver, a religião popular coloca-se 
enquanto expressão de um outro 
modo de vida que não é o das 
classes dominantes, mas não tem 
necessariamente por isto o aspecto único e 
explícito de luta. Enquanto ideologia, ela 
tende a ocultar e deslocar a realidade, 
podendo funcionar não só como forma de 
resistência, mas também como reprodução 
da dominação. Enquanto religião 
propriamente dita, ancora-se num tipo de 
representação que vai além do político e 
apresenta lógica própria. Ou seja, em outras 
palavras, como diz Pedro Ribeiro de Oliveira 
em interessante estudo sobre a articulação 
comunidade, igreja e poder: 

"caberia desenvolver o tema à luz da 
dia/ética das classes $OCiais, cuja luta pelo 
poder social inclui a luta pela hegemonia". a 

Assim, as religiões populares seriam: 

• a forma possível e particular de vivência 
religiosa própria às classes subalternas e 
fundada em sua relação com a natureza 
(conhecimento e técnica) e com os outros 
homens (relações de classe); 
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• o lugar por excelência do conhecimento e 
explicação da realidade e também da ação 
sobre esta realidade. 

Por isto mesmo, além de se apresentarem 
como meio de legitimação da ordem, não 
deixam de ser uma forma de resistência, 
ainda que simbólica, à dominação e à 
exploração (econômica, política, cultural) das 
classes dominantes. Desta forma, a religião 
lhes permite viver na miséria de seu mundo, 
uma vez que oculta a dominação presente, 
estabelece as regras e o sentido da 
convivência cotidiana e comunitária e 
ainda possibilita a esperança da reversão 
da ordem num outro mundo. Enquanto 
espaço de resistência, não traz 
necessariamente um questionamento 
explícito à ordem vigente, mas é uma 
forma das classes subalternas manterem 
um certo grau de autonomia e preservarem 
sua identidade. Fundada nas formas 
históricas de organização das atividades· 
produtivas e nas relações de poder entre as 
classes em confronto, a religião popular se 
apresenta como a forma possível de 
consciência e de visão de mundo, produto e 
'elemento constitutivo do real. 

NOTAS FINAIS 

Em função deste marco teórico, o ponto 
de partida de nossa pesquisa não são os 
santos e devoções do campesinato como um 
todo, nem a atuação da lgreja-inst~uição, mas 
as d~erentes ~uações de reorganização da 
atividade produtiva no campo, que, em 
função de sua articulação com as 
d~erentes formas de cap~al. implicam 
não só uma d~erenciação dentro do campesinato, 



mas modificações substantivas nas formas de 
trabalho, nos modos sociais de vida e nos 
símbolos que os exprimem. 

Este marco teórico, acred~amos, favorece a 
interpretação do catolicismo rural como produto 
social de homens em condições determinadas, no 
sentido de que, como hipótese diretiva da 
pesquisa e da análise de dados, deixaria vir à tona 
o papel criador do suje~o s~uado, enquanto 
aquele que reinterpreta e reelabora o catolicismo. 
Mas será o confronto com as práticas e discursos 
religiosos do campesinato (ou dos vários 
campesinatos) que decidirá sobre a fecundidade . 
deste ponto de vista para uma análise empírica e 
princ"almente sobre esta priorização do social 
sobre o inst~ucional na análise do catolicismo 
popular. 
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Relativizando o catolicismo 

PEDRO A RIBEIRO DE OLIVEIRA 
Sociólogo -- ISERAJEFIJ 

Nair e Teima, companheiras, 

Li o artigo de vocês sobre ·catolicismo e 
catolicismo popular". Achei bom e quero logo 
fazer alguns comentários, enquanto estou 
com as idéias na cabeça. Me desculpem o 
estilo apressado, mas é a vida ... Ou a gente 
escreve logo, ou acaba não escrevendo 
nada. 

Concordo com vocês no atacado e no varejo, 
mas o artigo levanta questões que merecem 
ser desenvolvidas. Vocês interpretam bem 
meu pensamento e estão dando um passo 
além; e é por isso que eu quero escrever, 
pensando em colaborar com a sua pesquisa. 

• Boa a distinção entre as duas linhas de 
abordagem. A primeira, que vê o catolicismo 
como algo dado, é de tipo idealista, 
weberiana. A segunda, que o vê como um 
produto histórico, condicionado pelas 
relações sociais de produção, inspirada 
portanto na boa tradição marxista, tem mais 
fôlego. Ainda bem que vocês reconhecem 
que eu passei da primeira pra segunda! Mas, 
analisando bem, vocês concluem (p. 4) que, 
apesar de tudo, eu me aproximo de uma 
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interpretaçao ·essencialista·. E por quê? 
Porque essas duas abordagens, 
radicalizadas -- no sentido do idealismo e 
determinismo histórico, respectivamente --, 
acabam com a autonomia relativa da 
religiao. O problema da autonomia relativa é 
fogo! (Fogo na roupa, diriam os jovens dos 
anos 50 ... ) Se a gente chama a atenção para 
a unidade formal, no nível dos significantes, 
corre o risco do ·essencialismo· e do 
·estruturalismo·, mas aponta para o elemento 
da Identidade (que tanto discutimos no 
grupo de estudos do catolicismo, no ISER). 
Nem todos os significantes sao catóiicos. E 
is~ nao por uma decisao arbitrária das 
autoridades eclesiásticas, mas por uma 
imposição da própria comunidade católica. 
Nao é qualquer novo signo que pode 
incorporar-se ao ideário católico. Há signos 
que sao (como expressar o verbo ser numa 
forma histórico-sociológica, e nao numa 
forma ·essencialista"?) católicos, isto é, sao 
reconhecidos como tais pelo consenso da 
comunidade católica -- o sensus fldellum. A 
hierarquia apenas ratifica esse 
reconhecimento. Isto significa que os 
significantes sao eternos e inalteráveis? 
Claro que nao. A história da Igreja tá aí pra 



mostrar que nao. Nem quanto aos 
sacramentos há acordo amplo, geral e 
irrestrito, quanto mais aos sacramentais ... 
Significantes entram e saem, mas a 
identidade permanece. Há uma identidade 
estrutural que permanece ao longo da 
história, e faz com que a comunidade 
católica reconheça -- ou não -- um dado 
sistema de crenças como católico. 

É claro que a autonomia dos significantes é 
relativa. Os significantes nao caem do céu 
como verdades reveladas -- embora o 
discurso nativo assim o creia--, mas sao 
socialmente produzidos sob determinados 
condicionamentos históricos, que Marx nos 
ajuda a conhecer. Mas a produção dos 
significantes para atender uma dada 
necessidade histórica (a demanda leiga, de 
que fala Bourdieu), embora condicionada em 
última instância pelo modo de produção do 
grupo que os produz, é condicionada em 
penúltima instância (se podemos falar 
assim) pela estrutura simbólica que identifica 
(isto é, contere a identidade) aqueles 
significantes como católicos. É a gramática 
(estrutural) que identifica os signos e os 
inscreve num dado sistema simbólico. Será 
isto mesmo? Ou será que eu já estou 
elocubrando demais? Não sei... mas penso 
que, enquanto a gente não articula estrutura 
simbólica e produção social dos signos, fica 
sem possibilidade de atender a autonomia 
relativa da religião. Que é autonomia, porque 
a religiao rege a si mesma, por suas próprias 
normas; mas que é relativa porque está em 
funçao das demandas sociais dos que a 
produzem/consomem. Por aqui eu fico, 
porque nao consigo ir além neste ponto. 
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• Na página 5, vocês discordam de eu ter 
assinalado dois momentos no processo de 
transfiguração das relações sociais de 
produção, no caso do catolicismo patriarcal. 
Não faço questao de defender a minha tese, 
mas suspeito que eu esteja certo. Minha 
intenção, ao escrever aquilo, era distinguir a 
naturalização das relações sociais da sua 
sacralização. Que a religião sacralizou as 
relações familiares é fato inquestionável. Mas 
será que as relações familiares têm que ser 
necessariamente sagradas? Elas nao 
podem legitimar-se unicamente por serem 
naturais? Bourdieu, mestre nesse assunto, 
distingue a naturalização da 
sobrenaturalização das relações sociais. 
Tanto uma como outra legitimam as relações 
sociais; mas legitimam de modo bem 
diferente. Eu sugiro que houve um duplo 
processo: primeiro de naturalização e depois 
de sacralização. Suspeito que isto tenha a 
ver com a própria natureza do escravismo 
(que não exige, por si mesmo, que as 
relações sociais de dominação sejam 
sagradas). Mas nao tenho condições de 
defender essa tese diante de uma banca 
rigorosa ... 

• Nas páginas 4 e 5, vocês discutem -- com 
toda razao -- o problema da rel igiao como 
ideologia. A palavra "ideologia" é terrível. A 
gente a usa pensando numa coisa, o leitor a 
lê pensando noutra. E aí a gente discute sem 
ter ponto de amarração. Com isso nao quero 
fugir da discussão, nem encontrar um 
meio-termo bem-comportado. Longe de mim 
tal idéia! Se há alguma coisa que eu gosto é 
dessas discussões teóricas, que nos obrigam 
a fundamentar e rever nossos conceitos. 
Quando uso o conceito de ideologia, o faço 



seguindo meu mestre Houtart -- que lhe 
atribui um sentido bem estrito. Para ele, 
ideologia constitui-se como representação e 
como norma, organizando a vontade coletiva 
e a ação (até aqui segui a definição de 
vocês, p. 5) no que se refere às relaçOes 
sociais de produçao. Em outras palavras, 
ideologia só se aplica às relações sociais de 
produção, que ela explica e justifica. 

Neste sentido, ideologia pode ser vista como 
funçao que um dado sistema de idéias -- um 
"ideário" -- pode ou não exercer num dado 
contexto histórico. Houtart diz que nem 
sempre a religião exerce uma função 
ideológica. Os estudos dele sobre o modo de 
produção tributário são bons exemplos disso. 
Naquele modo de produção a religião existe, 
mas não desempenha a função de ideologia. 
No modo de produção capitalista também a 
religião -- pelo menos na sua forma clássica 
das religiões judaico-cristãs, não falo aqui do 
"fetichismo da mercadoria" nem da •religião 
do mercado total", que já é outro assunto -
não cumpre função ideológica. Isto é, o modo 
de produção capitalista não precisa da 
religião para explicar/justificar as relações 
sociais de produção. Um dos problemas que 
levanto em minha tese é justamente esse: a 
religião cumpre uma função ideológica no 
capitalismo agrário brasileiro porque esta é 
uma formação social de capitalismo 
dependente e portanto incapaz de 
legitimar-se unicamente pelas regras do 
mercado. 

Como vocês podem ver, este uso do 
conceito de "ideologia" não leva 
necessariamente a tomar o catolicismo como 
um •corpo de doutrina pronto e acabado". Ele 
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continua sendo relativizado historicamente, e 
é da análise sociológica que podemos inferir 
se ele desempenha ou não a função 
ideológica num determinado modo de 
produção. 

• Na página 7, vocês entram num terreno 
ainda virgem numa perspectiva marxista 
realmente dialética e científica: a produção 
simbólica dos oprimidos. Fomos habituados 
a um certo simplismo que nos ensina que os 
oprimidos produzem uma ideologia libertária, 
mas vivem na alienação porque consomem e 
intemalizam a ideologia dominante dos 
opressores. Ora, tenho a séria impressão de 
que isso não é bem verdade. Alguns fatos 
me fazem pensar que em determinadas 
condlçOes sociais os oprimidos produzem a 
ideologia da sua própria dominação. 
Assinalei isso na tese en passant, porque 
não queria comprar briga com a banca. Não 
escrevi sobre isso porque me falta 
fundamentação. Mas já que vocês 
começaram a entrar na floresta, quero dar 
uns passos ao lado de vocês. 

No caso do catolicismo popular tradicional 
(v.g. anterior à romanização), não há indício 
consistente de que a produção religiosa da 
massa camponesa fosse realizada por 
agentes a serviço das classes dominantes. 
Eram os próprios camponeses -- leigos, 
capelães, rezadores, festeiros etc. -- que 
produziam o catolicismo popular que 
explicava e justificava a dominação pessoal 
senhorial. Vejam que não estou me referindo 
ao catolicismo patriarcal dos senhores de 
escravos, que ai já são outros quinhentos 
merréls ... É verdade que muita gente quer 
resgatar o caráter contestador e libertário do 



catolicismo popular, mas vocês se lembram 
como em nossa reunião do grupo de estudos 
do ISER o Carlos Brandão criticava a 
ingenuidade dessa posição ... 

Um outro caso, que estou pesquisando 
agora, é o da população favelada. Ao 
contrário do que esperávamos, boa parte dos 
favelados não deseja urbanizar a favela, pois 
acha normal viver em favela e quer que a 
favela continue como é. Será que essa gente 
está internalizando a ideologia das classes 
burguesas? Pode ser. Mas suspeito que não 
se trata de intemalização, e sim de 
autoproduçao ideológica. Acho que uma 
situação de alienação social, a produção 
simbólica pode ser alienante. É claro que 
nern sempre isso acontece. Só acho que 
devemos deixar a possibilidade em aberto. 

Agora, quero comentar o passo que vocês 
deram para este avanço: é quando 
assinalam, na página 7 que a "religião lhes 
permite viver na miséria de seu mundo, uma 
vez que oculta a dominação ... e dá sentido 
ao cotidiano·. É isso aí, a religião oculta a 
dominação, porque a dominação é 
estrutural e portanto invisível a olho nu. O 
camponês não vê como o grande proprietário 
o domina. Ao contrário -- diz M. S. Carvalho 
Franco--, ele se vê como um igual ao dono 
da terra, de quem ele é compadre. 
Visivelmente, o "grande" protege o 
"pequeno", não o explora nem domina. E o 
camponês tem razão. O proprietário de terras 
explora e domina -- visivelmente -- o escravo, 
ou o seu colono, mas não o seu vizinho ou 
agregado. Na verdade a religião não oculta 
nada. A dominação -- pelo menos a 
dominação pessoal -- já é oculta por sua 
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própria natureza. A religião apenas reveste 
de flores -- como dizia o mestre Marx: as 
correntes da dominação. A religião 
transfigura a dominação. Como eu dizia 
antes, transforma as obrigações de 
compadrio (que sao a transfiguração primeira 
da dominação pessoal) em obrigações 
religiosas. A religião nao oculta, mas enfeita 
a dominação. Este é um aspecto. 

O outro aspecto é que vocês assinalam em 
seguida: a religião dá sentido e regras à 
convivência cotidiana. Tá aí o caminho da 
mina. A religião vai para o plano do cotidiano, 
das minúcias do dia-a-dia, da vida intelectual, 
do existencial. Ora, o cotidiano não deixa 
transparecer o estrutural. O estrutural fica 
fora do alcance do olho nu, e a religião o 
deixa de lado. A religião concentra-se toda 
no cotidiano, para delícia dos antropólogos, 
que estudam como as pessoas vivem seu 
dia-a-dia. É claro que o cotidiano está 
determinado pela infra-estrutura, mas isso 
não é percebido pelos ateres e nem a 
religião ajuda a desvelar, mas antes a 
recobrir-- ou ocultar. Se isso é verdade, 
temos mais um dado a ser considerado para 
a tese de que o oprimido -- em certas 
condições que caberá um dia definir -
produz a ideologia da sua dominação e nao 
só a ideologia da sua libertação. 

É isso aí. Escrevi solto, conforme as idéias 
me vinham à cabeça. Que tal publicar esta 
carta nas COMUNICAÇOES DO ISER, 
juntamente com o artigo de vocês? Talvez 
mais gente entre nesse debate por escrito, 
para gáudio do Pierre, que verá enfim rolar 
um debate por carta mesmo entre 
brasileiros ... 



Boletim da Revista do Clero: 
Um olhar sobre a estruturação ideológica 

neoconservadora da Arquidiocese do Rio de Janeiro 

SAMYRA BROLLO DE SERPA CRESPO 
História - USP!ISER 

I -O BOLETIM COMO FONTE 

Publicaçao oficial da Arquidiocese do Rio de 
Janeiro, criada sob os auspícios do 
arcebispado de D. Jaime Câmara em 1964, o 
Boletim da Revista do Clero, por seu 
conteúdo exclusivamente institucional, tem o 
caráter de uma publicaçao interna, 
inteiramente diferente, por exemplo, de O 
sao Paulo, jornal oficial da Arquidiocese de 
São Paulo. 

Enquanto aquele tem uma circulaçao aberta, 
extensiva a toda a comunidade católica e ao 
público em geral, o Boletim tem a feiçao de 
uma publicaçao mais reservada, "cobrindo" 
um leque de assuntos quase que 
estritamente de interesse do clero diocesano 
e de seus quadros imediatos (religiosos, 
diáconos, pastoralistas etc.). Com 
periodicidade mensal, a sua pequena tiragem 
-- cerca de 1.500 exemplares, hoje, sendo 
que este número era bem inferior até 1971 -
como que nos assegura sobre a sua 
destinaçao restrita. 

Em linhas gerais, e porque um maior 
detalhamento será feito em outra parte deste 
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trabalho, o Boletim traz em seu conteúdo 
editorial todo o expediente administrativo da 
Arquidiocese, desde os assuntos relativos à 
Cúria e à Mitra Arquiepiscopal (portanto à 
competência do Governo Diocesano) até os 
que dizem respeito às atividades pastorais 
dos Vicariatos (regiões administrativas em 
que se divide a Arquidiocese) e das 
paróquias a eles subordinadas. 

Além dos assuntos meramente 
administrativos, tais como: normas jurídicas 
de funcionamento dos vários organismos que 
compõem a Cúria Metropolitana e o Governo 
Diocesano, aspectos da organizaçao contábil 
das paróquias, provisionamentos, 
nomeações etc. -- e dos relativos à pastoral 
de conjunto desenvolvida na Arquidiocese--, 
o Boletim traz matéria de cunho litúrgico e 
teológico, com claro objetivo de fornecer ao 
clero local orientação e subsídios para o 
exercício de seu ministério. 

Também o arcebispo, instância hierárquica 
suprema em sua jurisdiçao, tem garantido 
um amplo espaço no Boletim, onde sao 
reproduzidas sistematicamente, e sobre 
temas variados, suas crónicas semanais, 



intituladas Voz do Pastor. Divulgadas pela 
grande imprensa escrita e falada do Rio, a 
republicação desses artigos, em número de 
quatro ou cinco ao final de cada mês, parece 
ser parte da disposição de deixar patente e 
registrado para o clero e os quadros católicos 
da Arquidiocese o pensamento do seu 
"pastor". 

Afora o arcebispo, um corpo regular de 
articulistas, todos membros da alta hierarquia 
da Igreja, tem enriquecido o que poderíamos 
chamar de o ·espectro ideológico" do 
Boletim, tomando-o fonte das mais 
autorizadas para os pesquisadores sociais e 
de história que desejem realizar trabalhos 
sobre a inserção da Igreja Católica no Rio de 
Janeiro, a partir de suas posições 
político-institucionais quer no contexto de 
uma temática especificamente religiosa, quer 
em outras de raio mais amplo. 

Pelas razões até aqui sumariadas, é nosso 
intento situar o Boletim da Revista do Clero 
como excelente fonte para documentação 
em pesquisas que necessitem coligir e 
sistematizar dados sobre: 

- a estrutura administrativa da Arquidiocese 
do Rio de Janeiro (levantamento do conjunto 
de seus organismos, a sua lógica 
organizativa, seu funcionamento); 

- a sua estrutura hierárquica de governo; 

- a política pastoral por ela implementada; 

- os recursos humanos e financeiros de que 
dispõe; 
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- o espectro ideológico de seus quadros e de 
sua atuaçao político-institucional a nível 
local, nacional e internacional. 

Porém, o Boletim apresenta características 
que lhe dão outras possibilidades de 
utilização pelo pesquisador, que nao a de 
servir somente como fonte da qual se pode 
"pinçar", a partir de temas ou campos de 
interesse estabelecidos, uma 
documentaçao seriada confiável devido 
sobretudo à sua longa existência (mais de 
20 anos), à sua regularidade (nunca deixou 
de circular desde a sua criação) e à sua 
felçao padronizada. 

Partindo-se do princípio de que o Boletim é 
um ·retrato" da Arquidiocese, de como ela se 
organiza e implementa a sua política, e quem 
o faz (quem lhe dá a feição organizativa e 
imprime o caráter à sua atuação), tal 
publicação é, ela mesma, no seu conjunto -
tomada em sua evolução quer cronológica, 
quer em termos de conteúdo --, um 
documento. 

Em outras palavras, é possível, através 
de mudanças observadas na constituição 
do Boletim (de seus quadros, de seus 
temas, de seu "tom"), determiMr
tomando-se alguns referenciais básicos - a 
trajetória político-ideológica da Arquidiocese 
do Rio de Janeiro nos últimos 20 anos. Por 
referenciais básicos entendemos a 
extensão e o âmbito da problemática 
instaurada, a hipótese de trabalho 
levantada, a resposta pretendida e a 
delimitação de alguns procedimentos 
metodológicos. 



Por exemplo, tomando-se o fato de que o 
Boletim no seu tempo de circulação 
circunscreve dois longos períodos de dois 
arcebispados, o de D. Jaime Câmara 
{1943-71) e de D. Eugênio Salles (1971 a 
nossos dias), é possível verificar não só as 
mudanças estruturais da Arquidiocese 
determinadas por fatores externos 
(sociedade brasileira, o Estado, demais 
dioceses, Vaticano etc.) como aquelas 
determinadas por um "estilo" de gestão ou de 
governo (atuação pessoal do arcebispo). 

Finalizando, dado o caráter não exaustivo 
dessas especulações em torno da utilidade 
do Boletim em pesquisas sociais e 
históricas, é nosso desejo enfatizar a sua 
excelência como fonte (de onde pode se 
extrair documentação variada) e como 
documento. Em ambos os casos e 
possibilidades, revela-se material dos mais 
ricos para a pesquisa e análise, como o 
nosso estudo intenta demonstrar a seguir. 

11- ANÁLISE DESCRITIVA 

Formato livro, variando entre 70 a 100 
páginas atualmente, o Boletim é constituído 
de 11 seçOes fixas, mais cerca de quatro 
seçOes freqOentes, e outras cinco seçOes 
ocasionais, conforme a descrição que se 
segue. 

1. SEÇOES FIXAS 

1.1. Calendário 

Compreende o calendário do mês da 
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publicação e do subseqüente, com as datas 
de caráter litúrgico (dias santos, de adoração 
do clero etc.); dos eventos promovidos pela 
Diocese (cursos, retiros, assembléias, 
lançamentos de campanhas etc.); e das 
datas memorativas de significação para a 
Igreja local, nacional e universal (aniversário 
de morte de bispos, papas, de mártires e 
dignitários da Igreja etc.). 

1.2. A Palavra do Papa 

Seção de inserção recente (1979). Trata-se 
de excertos de alocuções, discursos, 
homilias e meditações do Papa João Paulo 
11, reunidos em forma de pequenos "blocos·, 
com títulos que identificam o assunto ou o 
tema abordado. Logo que a seção foi 
introduzida no Boletim, a mesma era 
acompanhada da informação de que a 
seleção dos trechos, bem como os títulos 
eram de autoria de D. Karl Josef Romer, · 
bispo auxiliar da Arquidiocese e responsável, 
entre outras atribuições, pelas atividades 
ligadas à definição doutrinário-teológica e à 
formação do clero. 

Compreendendo quase que exclusivamente 
transcrições da edição em português do 
l'Osservatore Romano (imprensa oficial do 
Vaticano), com relaçao à estrutura dessa 
seção, é interessante observar que ela 
"cresceu· de importância, ganhou mais 
espaço desde a sua criação. De uma ou 
duas páginas no início, a sua constituição 
atual é de aproximadamente quatro páginas, 
somando 15 a 20 títulos com seus 
respectivos blocos de assuntos. No período 
em que foi concentrada a pesquisa 



(1978-1987), os temas selecionados por 
D. Romer aglutinam-se em algumas 
temáticas principais, quais sejam: 

- Unidade da Igreja; 

- Caráter divino e escatológico da instituição; 

- O dever da obediência a Roma e ao 
magistério pontifício por parte do clero e dos 
fiéis; 

- Fidelidade à doutrina, nos termos em que é 
definida pela Tradição e pelo magistério; 

- Sobrelevação do caráter espiritual da 
missão sacerdotal e evangelizadora da 
Igreja; 

- Defesa do princípio hierárquico; 

- A Igreja como realidade não redutível à 
apreensão de categorias de análise 
sociológicas. 

1.3. OrlentaçOes Pastorais 

Trata-se da republicação de artigos de D. 
Eugênio de Araújo Salles, em número que 
varia entre quatro e cinco por boletim, 
ocupando cerca de 1 O páginas consecutivas. 

Tais artigos, em tom exortativo, convocatório 
ou homiliai, têm temática variada, podendo 
referir-se desde a assuntos que dizem 
respeito à sociedade humana em geral, 
tomada em sua universalidade, como à 
sociedade restrita (no caso, a brasileira, 
ou a do Rio de Janeiro), ou ainda 
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especificamente à comunidade católica 
nacional ou local. 

Como líder religioso supremo da comunidade 
católica do Rio de Janeiro, e com privilégios 
e autoridade equivalentes aos dos demais 
bispos e cardeais à frente de outras dioceses 
(especificados pelo princípio do coleglado 
episcopal), D. Eugênio, como bem atesta o 
título que encima os seus artigos -
OrlentaçOes Pastorais (e Voz do Pastor na 
assinatura) -- mantém nos seus escritos a 
postura de um dignitário, de uma autoridade 
competente ao se pronunciar a respeito dos 
mais variados assuntos, sejam eles os mais 
corriqueiros, como o futebol, o carnaval, 
seja para falar da conjuntura politica 
nacional, ou da paz mundial, da violência, 
da lalclzaçao da cultura, da funçao dos 
meios de comunlcaçao social. Ou ainda de 
temáticas estritamente religiosas, onde 
manifesta abertamente suas posições 
doutrinárias de adesão ao Papa e à política 
vaticana, contrárias portanto à Teologia da 
Llbertaçao e às diretrizes do que se 
convencionou chamar de Igreja 
Progressista ou de Igreja Popular nela 
inspiradas. 

Excetuando-se os discursos auto-referidos 
(sobre questões relativas à doutrina, à 
instituição e à prática religiosa católica), onde 
sua autoridade seria, em princípio, 
inquestionável, os demais recebem um 
tratamento ético-moral de análise, onde D. 
Eugênio, caracterizando sempre o papel 
missionário "espiritual" da Igreja, se declara 
(e por extensão a instituição) como 
incompetente para apontar soluções políticas 
e técnicas à sociedade. Cabe ao "pastor" 



guiar, indicar, resgatar o substrato cristao da 
cultura ocidental, ou, se for o caso, da 
brasileira. E dizer ao seu "rebanho" o que é 
moralmente aceitável numa sociedade que 
se diz ou se reconhece como crista e 
católica. 

Por suas características, a Voz do Pastor 
cumpre nao s6 a função de pensamento 
atuante do arcebispo, como o de um corpo 
filosófico e doutrinário, referencial seguro 
para o clero diocesano. Daí o esforço da 
Arquidiocese em promovê-la. Além da 
difusão pela grande imprensa e a 
republicação sistemática na seção 
Orientações Pastorais do Boletim, tem sido 
publicada em forma de coletãneas separadas 
pelo Setor de Publlcaçoes da 
Arquidiocese. 

1.4. Registrando 

Essa seção até 1983 tinha a função de (o 
mesmo acontecendo como vinhetas 
semelhantes: Comunicando, lnfonnando 
etc.) encaixar assuntos e informes breves 
que, por seu caráter nao usual ou rotineiro, 
nao tivessem espaço previsto nas seções 
fixas do Boletim. 

Por exemplo, no número relativo ao mês de 
julho de 1977, sob esse título-- Registrando 
--, segue um informe sobre a festa e 
procissão realizadas por ocasião da 
celebração do Santfsslmo Corpo e Sangue 
de Cristo (19 de junho), com apoio de dois 
jornais locais, O Ola e A Noticia, bem como 
referência ao primeiro sistema de 
amplificação utilizado na Av. Rio Branco. No 
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número de outubro do mesmo ano, aparece 
uma breve mensagem de cumprimento ao 
Papa Paulo VI, pelo seu aniversário. 

Essa seção s6 passa a se constituir num 
espaço importante no Boletim, a partir de 
1984, quando artigos escritos por um grupo 
de quatro biSpos afinados com as posições 
doutrinárias de D. Eugênio começam a ser 
reproduzidos em série. 

Artigos semanais, à semelhança das 
preleções de a Voz do Pastor, originalmente 
publicados no Jornal do Brasil, às 
sextas-feiras, em sistema de rodízio (cada 
semana, um dos quatro comparece com 
seu artigo), são republicados no Boletim 
em número de quatro ou cinco por 
mês, ocupando cerca de 1 O páginas 
consecutivas. 

Esse grupo, que se caracteriza pelo que 
chamaremos de uma mllltancla Intelectual 
conservadora1 -- nao s6 por explicitarem 
posições ideológicas contrárias à chamada 
Igreja Progressista e à Teologia da 
Libertação, mas por assumirem publicamente 
u'ma estratégia de embate com seus escritos 
--, autor dos referidos artigos, é constituído 
pelos seguintes membros da hierarquia da 
Igreja: 

- D. José Fernandes Veloso (bispo de 
Petrópolis); 

- D. José Freire Falcão (arcebispo de 
Brasília/DF); 

- D. Boaventura Kloppenburg (de bispo 
auxiliar de Salvador, foi recentemente 



guindado ao posto de bispo de Novo 
Hamburgo/AS); 

- D. Luciano Cabral Duarte (arcebispo de 
Aracaju). 

Embora um ou outro artigo de autoria diversa 
apareça nessa seção -- como, por exemplo, 
dois artigos, um assinado por D. Cario Furno, 
núncio apostólico do Brasil (Amor de Pedro 
à Igreja) e outro por D. Amaury Castanho, 
bispo diocesano de Valença/RJ, ambos em 
1986 --, pode-se afirmar que o grupo 
organlco da militância Intelectual 
conservadora do Boletim, que se estende 
ao nível da opinião pública, é formado pelos 
nomes dos bispos declinados. 

Porque no que se refere ao Boletim mesmo, 
e a seu público específico, o que chamamos 
de grupo orgânico deve ser engrossado, 
além de pelo próprio D. Eugênio, pelos 
nomes de D. Hildebrando P. Martins, D. Karl 
Josef Romer e outros pertencentes ao médio 
escalão da hierarquia da Arquidiocese. De 
um modo geral, todos os sacerdotes e 
religiosos que mantêm seções ou artigos 
assinados no Boletim podem ser 
considerados como pertencentes a este 
grupo. Pois fica patente, sobretudo a partir 
de 1983 (fato comprovável pela contundência 
que atingem os artigos publicados e o 
número de iniciativas que poderiam ser 
hipotecadas a uma estratégia de combate à 
Teologia da llbertaçao e aos setores 
progressistas quer do clero diocesano quer 
não), que somente pessoas estritamente 
afinadas com o grupo têm espaço no 
Boletim. E que o próprio passa a ser 
Instrumentalizado no debate ideológico que 
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ora se trava entre progressistas e 
conservadores, na Igreja Católica do Brasil. 

Diferentemente dos artigos de D. Eugênio, os 
escritos pelos bispos mencionados pouco 
variam a temática, como que concentrando 
toda a sua força retórica e capacidade de 
fundamentação em um discurso que tenta 
rebater de todos os modos, sem trégua, os 
postulados da Teologia da Libertação e da 
prática pastoral nela pautada. 

Apesar de os artigos da seção Registrando 
constituírem uma espécie de "orquestração 
unívoca• contra a Teologia da Libertação, os 
articulistas, pelo seu •estilo" e características 
pessoais, dão um tratamento diferenciado 
aos temas abordados. Em outros termos, no 
conjunto dos artigos do grupo é possível 
identificar a característica básica dos 
variados discursos, ainda que o objetivo 
comum seja o de desautorizar e estigmatizar 
a Teologia da Libertação e seus adeptos. 

D. José Freire Falcão: na maioria de seus 
artigos por nós coligidos e anotados, no 
período que vai de janeiro de 1984 a julho de 
1987, apresenta um pensamento que se 
pretende fiel às linhas de fundamentação 
filosófica e teológica perfilhadas à doutrina 
social e à teologia, tal como se acham 
definidas nos tex1os reputados à tradição e 
ao magistério da Igreja. 

Embora possamos afirmar com segurança 
que a estratégia de escudar-se em 
documentos oficiais (quer dizer sancionados 
pelo Papa e pela Cúria Romana) seja 
utilizada por todos do grupo, D. Falcão 
complementa-a denotando um bom 



conhecimento de filosofia clássica e 
contemporânea, inclusive da não alinhada ao 
que se pode chamar de •pensamento 
católico". 

Pouco se ocupando de temas que seriam 
pertinentes à teologia, o âmbito do debate 
travado por D. Falcão circunscreve-se quase 
que exclusivamente à eclesiologia, à defesa 
do caráter divino da instituição, do princípio 
hierárquico, da unidade, da ·comunhão 
eclesial" com Roma. Discutindo ponto por 
ponto o mérito da teoria eclesiológica 
desenvolvida pelos teólogos progressistas, 
não raro sua argumentação visa demonstrar 
como a mesma contesta a •reta doutrina", 
solapando as "bases· da Igreja e semeando 
a divisão no seio do clero e dos fiéis. 

Com um discurso moderado, se tomamos 
por referência seus pares no Boletim, o 
estilo de D. Falcão é sóbrio, pouco afeito aos 
•radicalismos· de qualquer espécie, como 
bem sintetiza no seu artigo Reforma e 
Renovaçao na Igreja (Boletim, dezembro 
de 86, página 30): •tanto os conservadores 
extremados como os inovadores radicais 
põem em risco a unidade da Igreja e 
comprometem as verdadeiras reformas. 
Porque nao sabem distinguir as estruturas 
das ESTRUTURAS, o que é acidental do que 
é essencial..: 

A produção de D. Luciano José Cabral 
Duarte é, no contexto do grupo, a mais 
"ideológica", no sentido de se constituir num 
discurso sem refinamento e repetitivo contra 
o marxismo, identificado sempre como a face 
ideológica da conspiração soviética que, 
através de seus "métodos satânicos·, 
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pretende impor ao mundo um regime que ele 
considera •essencialmente perverso· (cf. As 
ConversOes Estao de Volta, agosto, 1986, 
páginas 21 -23). 

"Padres marxistas•, "infiltração comunista na 
Igreja", a T.L. como "braço auxiliar" da guerra 
ideológica e •terminológica" (cf. A Teologia 
da Llbertaçao e a Guerra Terminológica, 
maio, 1986, páginas 30-31) que o marxismo 
e a União Soviética comandam contra a 
cultura ocidental crista. 

Com freqOência, seus libelos anticomunistas 
vêm acompanhados da divulgação de obras 
panfletárias de dissidentes dos regimes 
socialistas e comunistas, e das "denúncias· 
nelas contidas sobre supostos crimes 
praticados contra os direitos humanos e a 
liberdade religiosa nos países do Leste, em 
Cuba ou ainda na Nicarágua. 

Carregado de imagens hiperbólicas e sobre o 
"perigo vermelho", D. Duarte reduz toda a 
problemática da T. L. à sua vinculação com o 
marxismo do tipo militante, para ele 
.inseparável de um programa político que tem 
por objetivo varrer o cristianismo da Terra. 

Enquanto D. Falcão prefere discutir os 
conceitos de natureza eclesiológica, e D. 
Duarte, de acordo com a tese consplratlva 
da história que o informa, preocupa-se em 
denunciar o que está ·por trás" da T. L., D. 
Boaventura Kioppenburg é o que 
demonstra ter mais competência para 
encetar o debate no campo mais estri to, 
e mais difícil para o leigo, que é o da 
teologia. 



Na qualidade de teólogo, membro da 
Comissão Internacional de Teologia da Santa 
Sé, diretor durante algum tempo da principal 
revista eclesiástica brasileira, a REB, seus 
artigos denotam uma segura argumentação 
teórica, bem como um minucioso 
acompanhamento da produção dos teólogos 
e demais intelectuais da Igreja progressista. 

Sem recorrer ao tom acusatório de O. Duarte 
ou ao exortativo de o. Falcão, sua estratégia 
é colocar no "devido lugar" (à luz da 
ortodoxia) cada Idéia-força (termo utilizado· 
pelos teólogos da libertação, especialmente 
por Clodovis Boff) ou conceito-chave 
utilizado pelo grupo interlocutor, tratando de 
ver neles "desvios doutrinais", "heterodoxias• 
contidas no seu corpo teórico e nas opções 
pastorais por ele detenninadas. 

Para Kloppenburg, a T. L. não seria em si 
mesma um mal. O que estaria ocorrendo é 
que ela estaria ·sucumbindo a tentações" (cf. 
artigo excelente por apresentar a síntese dos 
argumentos de seu discurso contra a T. L., 
As TentaçOes da Teologia da Llbertaçao, 
julho, 1984, páginas 21-22) e a "desvios· 
inaceitáveis por parte dos que devam zelar 
pela ·sa doutrina". 

Sua intenção declarada é lutar contra o 
•neoprotestantismo liberacionista• (artigo de 
abril, 1985) no seio da Igreja Católica. 

Quanto a D. José Fernandes Veloso, bispo 
de Petrópolis, cidade em que estao 
domiciliados frei Leonardo Boff e a Editora 
Vozes (duramente combatidos pelos 
conservadores do Boletim), sem maiores 
"võos• teóricos ou de recursos de linguagem, 
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seus artigos dedicam-se com maior 
freqüência que os dos demais a comentar 
eventos, documentos e açOes que condenam 
a T. L. ou que •comprovam• os supostos 
malefícios que causa à Igreja. 

Não indo ao fundo das questOes Qe cunho 
teológico (como Kloppenburg) ou 
eclesiológico (como O. Falcão), nem 
possuindo o vezo ideológico de D. Duarte, a 
função de seus artigos parece ser a de 
alimentar o debate, dar fôlego e extensão a 
certos acontecimentos que marcam a disputa 
progressistas versus conservadores que 
extrapola os limites de um mero debate 
religioso. 

Assim é que grande parte de seus escritos é 
dedicada a comentar o •verdadeiro sentido" 
deste ou daquele documento, e também de 
acontecimentos ou de •momentos quentes· 
do embate. Que podem estar se dando a 
nível internacional, ou da Igreja Universal: o 
Sínodo Extraordinário (1985), as duas 
Instruções da Congregação para a Doutrina 
da Fé (1985 e 86), o III Congresso 
Internacional de Teologia no Peru (1987) 
etc.; a nível de Igreja Particular, como o 
Congresso Nacional Eucarístico em 
Aparecida (1985) ou o 52 Encontro 
lntereclesial de CEBs, em Trindade (1986); 
ou ainda num âmbito mais específico, nas 
denúncias sistemáticas de "táticas· atribuídas 
ao grupo oponente, de •apropriação", isto é, 
interpretaçOes arbitrárias de documentos e 
àçOes por parte de Roma e seus dicastérios 
que lhes sao desfavoráveis. 

Tomados como produção conjunta, no 
entanto, e a partir do interesse por parte do 



pesquisador em verificar o que a mesma 
pode significar no contexto atual da Igreja 
Católica no Brasil, ou ainda para o campo 
das disputas ideológicas entre grupos 
intelectuais pela hegemonia 
político-doutrinária no seio da instituição, não 
importa tanto os aspectos individuais dos 
bispos que assinam os artigos da seção 
Registrando. 

Importa, sim, que sobrepairando os vários 
estilos e abordagens identificados, está a 
estratégia comum, e que dá identidade ao 
grupo, de arrolar o maior número possível de 
teses e argumentos contra o grupo da T. L, 
criticando abertamente e sem tréguas os 
seus intelectuais, suas obras (livros, artigos, 
documentos), seus veículos (revistas e 
editores que os divulgam) e a sua pastoral 
(principalmente as práticas social e religiosa 
atribuídas às CEBs). 

1.5. Subsldlos para Homilias 

Parte mais extensa do BoleUm, constituída 
de mais de 15 páginas em média, essa 
seção aparecia até 19n com o nome de 
ReflexCes sobre os Evangelhos 
Dominicais. A partir desta data, porém, tais 
reflexões vêm encimadas por títulos alusivos 
ao calendário litúrgico, seguidas da indicação 
do texto bíblico utilizado a do subtítulo 
Aspectos bfbllco-teológlcos. 

Trazendo a informação de que os "subsídios· 
são de autoria do bispo-auxiliar O. Kart Josef 
Romer, com o auxílio do exegeta Emmanuel 
Bouzon, seu objetivo declarado é ·enriquecer 
as reflexões" dos textos utilizados nas 
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homilias relativas aos vários dias santos, de 
festas, ou signf~eativos para a Igreja e a 
comunidade católicas (ex. 4a Domingo do 
Advento; Festa da Imaculada Conceição; 10a 
Domingo do Tempo Comum; etc.). 

Estes aspectos blbllco-teológlcos, que já 
foram denominados de acentos 
bfbllco-teológlcos (até o BoleUm relativo a 
novembro de n), ainda que revestidos de 
um caráter exegético e da legitimidade do 
objetivo explicitado, são claramente um 
repertório de lnterpretaçao colocados à 
disposição do clero diocesano. E note-se que 
tais interpretações não se destinam à 
meditação individual do sacerdote, mas ao 
espaço da homilia durante as missas, 
justamente quando o sacerdote, investido da 
condição de mediador pela legítima 
depositária da Palavra (a Igreja) perante à 
comunidade de fiéis, interpreta-a. 

Embora fuja a nossa competência e a nossa 
prçtensão, no âmbito deste trabalho, uma 
análise mais profunda de cada seçao, não 
pudemos deixar de verificar que esta em 
e~pecial, de um modo muito mais subliminar 
que as outras (e talvez por isso mesmo mais 
eficaz), se presta à instrumentalização 
ideológica. 

São as "interpretações" oferecidas nessa 
seção suscetíveis, como não poderiam 
deixar de ser, às posições doutrinárias e ao 
universo ideológico de seu autor e, no caso, 
do arcebispo a quem está subordinado. A 
própria substituição da palavra ·acento•, 
muito mais conotativa que ·aspectos·, denota 
a preocupação em atenuar as possíveis 
restrições que poderiam surgir de uma 



análise mais acurada do conteúdo dessa 
seção. 

A mero título de exemplificação de que 
desejamos pontuar, citamos o material 
abaixo, retirado do Boletim, setembro, 1986, 
páginas 38-58, em que no corpo de 
comentário ao texto de Lucas, capítulo 18, 
versículos de primeiro a oitavo, a partir do 
procedimento didático de isolar a frase: 
"Deus, que nao ajuda os pobres, nem as 
viúvas· 

- está a seguinte assertiva: 

"Nao duvidamos que Deus é o Deus da Vida 
e da História ... mas questionamos aqui a 
nossa atitude simplista e alheia à fé crista. 
Em dois sentidos devemos rever nossa 
atitude de oração: 

1. Deus nao é partidário de uma 'classe' em 
luta contra a outra. Se Deus fosse o 
advogado dos pobres (financeiramente), 
entao seria a pobreza a coisa mais 
desejável... A Bíblia nao declarou a 'luta de 
classes', mas a luta de Deus pelo 
Homem.( ... )"(p.39) 

Ainda no mesmo Boletim, na página 56: 

·sao muitos os dilemas da vida crista. No 
século dos transplantes da própria 'massa 
hereditária', o homem tem a sensação de 
que tudo depende dele mesmo ... De outro 
lado, fica a pergunta, como uma grande 
dúvida para muitos, se o homem deve se 
liberar a si mesmo ou se deve se deixar 
redimir por um Deus de misericórdia. Nem 
todas as 'teologias da libertação' deixam 
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suficientemente clara a dimensão da 
salvação." 

E no Boletim, maio de 87, página 42, sob a 
frase: "Minha ~reja": 

"( ... ) Jesus fundou a Igreja. É evidente que 
esta afirmação deve ser tomada no seu 
significado mais profundo 
teológico-ontológico, e nao num sentido 
jurídico organizatório ... Seria, porém, 
profundamente perigoso se alguém quisesse 
ver a Igreja na sua irredutível novidade 
apenas nos ministérios hierárquicos. Nao só 
o Senhor escatológico, mas o Senhor dentro 
da história da Igreja é o próprio Cristo( ... )." 

Por estes trechos que podem ser em grande 
número multiplicados nestes 1 O anos de 
reformulação da seçao Subsfdlos para 
Homilias, denotam claramente sua 
militância, a nível de um discurso carregado 
de categorias teológicas e de expressões 
eruditas, contra algumas teorias atribuídas a 
correntes da Teologia da Ube~ção, tais 
como: a opçlo radical pelos pobres (que 
os conservadores vêem como classlsta); a 
Igreja como construçao humana (negação 
de sua dimensão escatológica) e da 
llbertaçao (à qual os conservadores tentam 
opor o conceito de llberaçao 
crlstMibertação do pecado e nao das 
injustiças sociais e materiais). 

1.6. Vlgértos Episcopais 

Resenhas de reuniões realizadas 
semanalmente, relativas ao mês anterior, e 
que contam rotineiramente com a presença 



do cardeal-arcebispo, seus bispos auxiliares, 
além dos vigários episcopais e alguns 
assessores. 

Pelas pautas e tópicos analisados, tais 
resenhas tratam de assuntos que vão desde 
aspectos administrativos e pastorais internos 
da Arquidiocese, até os que se referem à sua 
política externa (Estado do Rio de Janeiro, 
Federação, Vaticano, CNBB etc.). 

Ainda que extremamente sucintos, só muito 
raramente as resenhas trazem um histórico 
dos assuntos tratados, os tópicos são 
material bastante útil se se deseja obter um 
panorama de que é discutido, ou de que 
preocupa a cúpula do governo da 
Arquidiocese. Nesse sentido, o aspecto 
fragmentário da documentação pode ser 
compensado pelo aspecto serial, quando se 
pode conseguir, pelo número de vezes com 
que um assunto é debatido, ou pela 
freqüência que o mesmo aparece na pauta, 
seguras indicações de sua importância ou 
dimensão relativa. 

Por exemplo, uma série de disputas internas, 
no sentido de desacatos à autoridade de 
arcebispo, ou do desenvolvimento de açOes 
que afrontam as suas orientações 
político-doutrinárias, transparecem apenas 
nas resenhas. Quando tais disputas se 
radicalizam e atingem estágios que pennitem 
ao arcebispo proceder jurídica e 
administrativamente, é possível acompanhar 
a tramitação do processo, que então 
aparece já formalizado, geralmente nos 
espaços destinados às notlflcaç6es da 
chancelaria. 
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Porém, quando as mesmas não se 
concretizam em processos que derivam 
medidas disciplinares, raramente se tem 
como tomar conhecimento delas. Dessa 
fonna, as resenhas dessa seção oferecem 
um leque bem mais amplo de pistas para a 
investigação, do que a maioria dos 
documentos mais substantivos conseguem 
sugerir. 

1.7. Atos do Governo Diocesano 

Ocupando em média mais não que uma 
página do Boletim, trata-se da listagem 
correspondente aos atos e decretos 
assinados pelo cardeal-arcebispo no mês 
anterior ao da publicação. Compreendem 
principalmente: 

- licenças para pregar retiro (ao clero 
diocesano e externo); 

- uso de ordens; incardinaçOes; 

- provisionamentos ou afastamentos de 
çlérigos; 

- lmprlmatur para livros e obras produzidos 
nos limites da jurisdição diocesana; 

- nomeação pará cargo na estrutura 
diocesana de governo ou para representar a 
autoridade eclesiástica em eventos da igreja 
particular e local; 

- concessão ou cassação da mlsslo 
canonlca para lecionar teologia em 
universidades católicas, seminários e escolas 
de fonnação e catequese; 



- decretos ad experlmentum autorizando 
movimentos leigos ou de religiosos a 
aluarem na diocese; 

- decretos criando, suprimindo ou 
modificando organismos na estrutura da 
Arquidiocese. 

1.8. Secretariado Arquldlocesano de 
Pastoral 

Como o próprio título indica, trata-se de dar 
ciência das atividades sob a coordenaçao 
desse secretariado, criado pelo arcebispo em 
1978, e que responde, junto ao governo 
diocesano, pela politica pastoral 
implementada na arquidiocese, a partir dos 
chamados Planos Pastorais de Conjunto 
(PPC), elaborados desde 1971 e que visam, 
reproduzindo o quadro da chamada Pastoral 
Organica da CNBB, uma açao mais 
articulada de suas linhas pastorais. 

Embora sobre essa rubrica se possa 
encontrar variadas notícias sobre o grande 
número de Comissões Pastorais existentes, 
a minudência da politica pastoral, isto é, 
informações de como ela se realiza no 
âmbito da paróquia e das comunidades 
individualizadas, só transparece na parte do 
Boletim dedicada aos relatórios dos 
vicariatos, a segunda mais extensa seçao 
depois da dedicada a sugestões para 
homilias. 

1.9. VIcariatos Episcopais • Atlvidades e 
Informações 

A Arquidiocese do Rio de Janeiro é 
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constituída atualmente por seis vicariatos 
territoriais e um apenas de natureza 
eclesiástica: Sul, Urbano, Norte, Oeste, 
Leopoldina, Suburbano; e o vicariato para 
as religiosas. 

Cada vicariato reúne sob sua jurisdiçao um 
certo número de paróquias e regiOes 
pastorais, e tem à testa de seu governo um 
vigário episcopal. 

Os relatos publicados no Boletim aparecem 
organizados por vicariato e cobrem, 
geralmente, um espectro bastante amplo de 
atividades. Entre as informações mais 
freqüentes que aí podem ser encontradas, 
destacamos: 

- dados estatísticos e sociográficos sobre a 
realidade econômica e religiosa dos 
vicariatos; 

- relatos sobre a atuaçao das várias 
comissões pastorais existentes (das Favelas, 
do Batismo, da Confirmaçao, da Saúde, da 
Família etc.); 

- notícias sobre reuniao do clero, 
assembléias vicariais, conselhos 
paroquiais; 

- notícias sobre a atuaçao e atividades dos 
movimentos (Renovaçao Carismática, 
Cursilhos de Cristandade, Encontros de 
Casais com Cristo, Círculos Bíblicos etc.) nas 
paróquias; 

- informes sobre cursos de formaçao 
espiritual e catequética; 



-também sobre mobilizações de 
comunidades paroquiais e/ou vicariais em 
torno de eventos promovidos pelos vicariatos 
ou pela Arquidiocese; 

- desenvolvimento de campanhas no âmbito 
vicarial e paroquial (da fraternidade, 
antiaborto, contribuições financeiras à Igreja, 
a flagelados etc.). 

1.1 o. Sociais 

Como o próprio título explicita, é um 
calendário onde se acham listados os 
aniversários, quer natalícios, quer de 
ordenação, dos clérigos que atuam na 
Arquidiocese. 

1.11. Contracapa 

Embora não possa ser denominada seção, 
cumpre uma função que consideramos útil 
registrar: internamente traz, com freqüência, 
o demonstrativo financeiro mensal da 
Irmandade do Prfnclpe dos Apóstolos sao 
Pedro, que presta auxílios financeiros 
diversos ao clero diocesano. Entre os 
auxílios mais comuns, ressaltamos os 
destinados a funerais, amparo a velhice e 
doença de sacerdotes e para a manutenção 
de bolsistas no Seminário São José. 

A parte externa do Boletim, sobretudo a 
partir de 1981 , vem sendo utilizada para 
divulgar publicações eminentemente de 
cunho ideológico da Arquidiocese ou 
patrocinadas por ela. Pudemos notar o 
seguinte: 
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- até finais de 1985, a publicação mais 
divulgada na contracapa é a revista 
Communlo, que surge em 1981 com 
periodicidade bimensal a partir de 1982. É 
apresentada como ·revista internacional 
católica de cultura"; 

-a partir de setembro de 1985, o livro 
resu~ante de um congresso promovido pela 
Arquidiocese, Antropologia e Práxls no 
Pensamento de J. Paulo 11; 

- no ano de 1986, o espaço é dedicado ao 
livro de Ratzinger, A Fé em Crise, e à revista 
30 Gloml, em idioma português, definida 
como "espaço para o aprofundamento dos 
temas da atualidade que mais diretamente 
dizem respeito à vida da Igreja Católica"; 

- no ano de 1987, surge a revista Direito e 
Pastoral, órgão oficial do Instituto Superior 
de Direito CanOnico do Rio de Janeiro, 
recentemente criado por D. Eugênio Salles. 

2. FREQÜENTES 

2.1. Notas Litúrgicas 

Seçao destinada quase exclusivamente à 
publicação de matérias produzidas 
pela Comlssao Arquldlocesana de 
Pastoral Litúrgica (CAPL), visa dar os 
subsídios necessários à renovaçao 
litúrgica, decretada pelas disposições 
conciliares do Vaticano 11, disciplinar, através 
de interpretações, correções e 
admoestações, a prática litúrgica no âmbito 
da Arquidiocese. 



Sob a responsabilidade de D. Hildebrando P. 
Martins desde junho de 1976, esse material 
em forma de pequenos artigos ou notas, 
como bem define o título, pouco se alterou, 
do ponto de vista do conteúdo ou da linha 
Ideológica, com o influxo da intervenção 
intelectual determinada pela incorporação de 
dois novos membros, que formam hoje o 
núcleo orgânico da CAPL: são eles, 
respectivamente, Pe. Elia Volpi, especialista 
em liturgia, vindo de Roma, em abril de 1979 
(data do seu primeiro artigo nas páginas do 
BoleUm) e Pe. Antônio José de Moraes, que. 
também por essa época começa a mandar 
artigos de Roma, onde se acha por conta de 
um mestrado em liturgia. A partir de 1980, 
este último não só assume a coordenação da 
CAPL, como passa a assinar a maior parte 
das notas publicadas. 

Os dados coletados indicam que o peso 
desses dois clérigos se faz por conta de sua 
especlallzaçao, isto é, pelo fato de poderem 
(por serem ambos titulados em Roma) se 
apresentar como autoridade competente. 
No que concerne à sua linha de atuação, 
pode-se identificá-la, de um lado como 
escudada na política articulada pela Cúria 
Romana, por meio da Sagrada 
Congregaçao para os Sacramentos e para 
o Culto Divino, cujos pareceres e 
documentos se remetem preferencialmente à 
constituição Sacrossanctum Conclllum 
(Vaticano 11, promulgada em 1963), poucas 
referências fazendo a Medellín (68) ou 
Puebla (79); do outro. numa atitude de 
vigilância mais miúda, vonada para 
disciplinar "possíveis abusos", que estariam 
ocorrendo. Por conta disso, são inúmeras as 
notas que se justificam a partir de supostas 
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consultas ou denúncias de práticas 
"inaceitáveis" na liturgia, tais como: 

- a impropriedade de alguns objetos, música 
(profana ou popular), vestimentas ou 
determinadas atitudes, na celebração da 
missa; 

- a comunhão na mão e a confissão 
comunitária; 

- participação imprópria do leigo no ato; 

- utilização de textos pouco próprios à liturgia 
da palavra etc. 

2.2. Comissão Arquldlocesana para a 
Doutrina da Fé 

Segundo informe publicado no próprio 
Boletim ijaneiro, 1984) a Comissão 
Arquldlocesana para a Doutrina da Fé foi 
criada em 14 de janeiro de 1980, por D. 
Eugênio, tendo como presidente o bispo 
auxiliar D. Kar1 Josef Romer, e como demais 
integrantes: D. Estêvão Bettencourt 
(vice-diretor da Faculdade Eclesiástica de 
Rlosofia João Paulo 11); Pe. Ney Affonso dé 
Sá Earp (doutor em filosofia pela 
Gregoriana); Pe. Fernando Guimarães, 
CGSR (mestre em Teologia Moral pela 
Universidade Alfonsianum, de Roma). 

"A Comissão Arquidiocesana para a Doutrina 
da Fé é uma encarnação local da Sagrada 
Congregação para a Doutrina da Fé; 
organismo que, a partir da reforma da Cúria, 
orientada pelo Vaticano 11, substituiu o antigo 
Santo Ofício. A sua criação nas igrejas 



particulares e nas dioceses foi recomendada 
por Instrução (maio 1979), originária do 
correspondente dicastério romano, que 
apresentou como motivo a necessidade de 
descentralizar e agilizar a burocracia 
curial." 

Investida da missão de "vigiar contínua e 
corajosamente sobre a produção literária, 
não só para prevenir contra idéias duvidosas, 
tão facilmente veiculadas, mas sobretudo 
para dar a conhecer as obras capazes de 
alimentar a fé do Povo de Deus· (conf. a 
apresentação da Comlssao, Boletim, 
jan/82, p.24), a Comlssao, apesar de 
instituída em 1980, só começa a publicar os 
seus pareceres em fevereiro de 1982. 
Sintomaticamente, a primeira obra a ser 
apreciada é o livro de Frei Leonardo Boff, 
Igreja, Carisma e Poder, cujos 
desdobramentos ganharam as páginas da 
grande imprensa, e inflamaram a opiniao 
pública, quando o longo processo que se 
seguiu culminou com a sentença, por parte 
de Roma, desfavorável ao livro e ao autor 
(ao qual foi imposto "silêncio obsequioso·, 
pelo período de um ano). 

Acusada de ser um resquício de um 
autoritarismo anacrónico, francamente 
atentatório contra a liberdade de pensamento 
e expressão, a Comlssao, em artigo 
publicado tanto no Jornal do Brasil, quanto 
no Boletim, justifica-se do seguinte modo: 

"( ... )A Igreja defende a liberdade das 
consciências como direito humano mais 
sagrado. Mas a Igreja percebe na raiz desse 
direito algo muito mais profundo: nenhuma 
autoridade pode torcer uma consciência 
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porque em seu íntimo esta não é livre diante 
da evidência da Verdade e dos motivos da fé 
suficientemente conhecidos. Com outras 
palavras, somos livres diante do arbítrio dos 
homens porque não somos livres diante do 
Absoluto e da Verdade" (Boletim, setembro, 
1984, p.36) . . 

Na forma de longos artigos críticos que citam 
nominalmente autores, obras, editoras, 
contestando ponto por ponto, o pensamento 
dos teólogos e demais intelectuais católicos 
reconhecidamente da linha progressista, a 
estratégia dessa Comlssao que diz agir em 
nome do Absoluto, e da Verdade, tem sido 
a de "varrer" a maior parte da produção do 
grupo progressista, desde aquela publicada 
por grandes editoras (especialmente a 
Vozes, Loyola e Paulinas) até aquela de 
menor expressão, geralmente de circulação 
apenas local (como é o caso das revistas 
teológicas Atuallzaçlo, de Belo Horizonte, e 
VIda Pastoral, de sao Paulo). 

Embora os pareceres sejam em sua maioria 
sobre obras de caráter teológico e 
dQgmático, não escapam à "vigilância" da 
Comlssao livros e artigos que discutem de 
uma maneira as questões relativas à 
afetividade e à sexualidade. O nível das 
críticas nesse campo desce ao detalhe de 
citar a Editora Vozes, não por publicar tais 
obras, mas por permitir que as mesmas 
sejam vendidas em suas livrarias. 

Se como já dissemos, os "braços· da 
Comlssao são longos, no sentido de que 
está atenta a toda a produção dos 
progressistas, é também verdade que o seu 
alvo preferencial, quer seja pela proximidade 



territorial, quer pela projeção já internacional 
que conquistou, são os irmãos Boff 
(e por extensão a Editora Vozes). Se 
somarmos os esforços da seção 
Registrando (descrita páginas atrás) 
com os da Comlssao (seja num nível em 
que as duas complementam uma 
estratégia, seja nos aspectos de que 
ambas são açOes que visam um 
mesmo objetivo), torna-se 
inquestionável o fato de que o Boletim 
enceta, sobretudo a partir de 1984, 
com a condenação do livro de Boff, a 
Notificação e as Instruções posteriores, 
uma verdadeira campanha contra a 
Teologia da Libertação. Ação que 
parece longe de terminar, já que um 
processo semelhante ao ocorrido 
com o livro anterior do teólogo 
franciscano parece recomeçar com a 
condenação por parte da Comlssao, 
publicada no Boletim (março de 1987), 
do seu mais recente livro, A Trindade, a 
Sociedade e a Llbertaçao. 

2.3. Mitra Arquleplscopal 

Espaço dedicado aos assuntos de 
cunho financeiro e propriamente 
contábll da Arquidiocese, bem como os 
relacionados ao seu patrimônio 
imobiliário e à sua situação jurídico-fiscal. 

Em forma de pequenas notas, 
informes breves, circulares e relatórios 
resumidos, tais assuntos, pelo baixo 
nível de detalhamento, não fornecem 
ao pesquisador senão um quadro 
meramente indicativo da situação 
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financeira e fiscal da Arquidiocese. Entre 
os assuntos que aparecem com maior 
freqüencia, estão: 

- compra e venda de terrenos; 

- previdência social do clero; 

- normas para o recolhimento de Impostos 
de Renda; 

- contabilidade das paróquias; 

- auxílios financeiros a paróquias, 
sacerdotes ou a entidades de 
serviço (por exemplo, Seminário São 
José); 

- demonstrativos financeiros da Mitra. 

2.4. Cúria Metropolitana 

Só muito raramente ocupando mais 
de uma página, essa seção engloba 
assuntos vários, quase todos da alçada 
do vigário geral ou da chancelaria do 
arcebispado. 

Notificações breves e circulares de 
rotina, o seu conteúdo refere-se, 
na maior parte, aos seguintes 
assuntos: 

- arquivos paroquiais: normas para sua 
conservação, duplicata de livros, envio à 
Cúria etc.; 

- atualização das tabelas das espórtulas; 



- comunicados sobre visitas pastorais 
do arcebispo e seus bispos auxiliares às 
paróquias; 

- resultados e procedimentos de praxe no 
que diz respeito às coletas tradicionais (do 
óbolo de sao Pedro, das missões, dos 
lugares santos etc.); 

- transferência de padres; 

- assinatura de publicações; 

- datas para o retiro anual obrigatório do 
clero. 

3. OCASIONAIS 

Chamamos de ocasionais aquelas seçOes 
que, além de aparecerem de modo 
pouco regular no Boletim, referem-se a 
assuntos de cunho administrativo mais 
geral, ou entao a temas da Igreja Universal, 
que têm apenas um sentido de notifiCação 
breve, convocação, conclamação etc. Foram 
assim classificadas as seguintes seçOes: 

3.1 . Campanha da-Fraternidade 

Relação e demonstrativos dos resultados 
financeiros dessa campanha anual, no 
âmbito da Arquidiocese. 

3.2. Coletas 

"Óbolo de 5ao Pedro", "Missões", 
"Flagelados do Nordeste• etc. - resumos 
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sobre os montantes arrecadados, destinação 
etc. 

3.3. Dia Mundial ( ... das ComunlcaçOes, da 
Mulher, das MlssOes etc.) 

Quase sempre tais datas merecem um 
pequeno documento da Santa Sé, 
complementado por um artigo de D. 
Eugênio na seção OrlentaçOes Pastorais. 

3.4. Informando/Comunicando 

Assuntos os mais variados, desde 
falecimentos, jubileus, convites etc. 

3.5. Conselho Presblteral, Conselho 
Pastoral e Conselho Vlcar1al 

Resumos de reuniões e notas sobre as 
atividades desses três conselhos que 
assessoram o governo diocesano. 

NOTAS 

• Nortearam este nosso estudo, assim como a 
eleição do Boletim como fonte, as linhas de 
investigação determinadas pelo projeto 
Catolicismo t Sociedade no Brasil do 
Pós-Guer111, de autoria dos professores Ralph 
Dela Cava e Paula Mootero (respectivamente: 
Oueens Colega, The City University of New York 
e Universidade de São Paulo), do qual temos 
participado na condição de pesquisadora da 
estrutura arquidiocesana, na cidade do Rio de 
Janeiro. Iniciado em 1986, com término 
previsto para 1989, tem o projeto, como uma de 



suas principais propostas, a intenção de traçar 
um quadro histórico da realidade estrutural e 
dinâmica de uma Arquidiocese, frente aos 
desafios ou Imputa da chamada cu•ura modema 
e dos debates a ela referidos. O recorte de 
tempo na pesquisa (1978-1987) obedeceu ao 
estrito propósito de privilegiar o período 
coincidente com o da atuação do pontificado 
de João Paulo 11 , e do aparente acirramento 
ideológico entre progressistas e conservadores, 
desde Puebla, no sentido de um novo 
direcionamento da ação político-religiosa da 
Igreja Católica na América Latina e no 
Brasil. 

Da pesquisa no Boletim resuttaram cerca de 
1.500 fichas que devem substituir um estudo mais 
amplo sobre a Arquidiocese. Razão pela qual 
consideramos que todas as afirmações contidas 
no trabalho que ora apresentamos têm um caráter 
apenas pre~minar. 

1 Sobre os termos progressista e conservador 
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há, atualmente, uma enorme variação deconteúdo 
conceituai, sendo que, comumente, o primeiro é 
empregado para nomear os adeptos radicais às 
inovações do Concilio Vaticano 11, e o segundo 
para marcar as posições contrárias ou 
•resistentes".·Ao optarmos pela designação de 
neoconservadora à articulação de bispos que se 
contrapõe à Teologia da Lbertação, estamos 
assumindo (cf. Comblin, J. - "A América Latina e 
o presente debate teológico entre 
neoconservadores e liberais", REB, 41 :64 
(dez/1981 ); tamb. Rolim, F. Cartaxo-- Teologia 
da Libertação no Brasil (19~). ISER!mimeo) 
que as correntes liberais e conservadoras na 
Igreja têm existência histórica bastante anterior à 
época presente. E que sua expressão hodiema, 
conaeta - a despeito dos novos revestimentos 
fios6ficos e dos novos argumentos polfiicos que 
venha a arrolar, não passa de versão atualizada 
de um mesmo e tradicional embale ideológico 
entre grupos sociais que disputam a hegemonia 
no interior da instituição. 



A comida de santo no 
candomblé 

FERNANDO GIOBELLINA BRUMANA 
Deparfam911to de História da Ciência 

ConselhoS~ de lnvestigaÇÕ8S Cientificas (Espanha) 

a Kaj Arhem 

"Assim, podemos esperar descobrir, em cada 
caso, de que modo a culinária de uma sociedade 
constitui-se numa linguagem através da qual 
traduz inconscíent9f1!91lte sua estrutura, a menos 
que, sem sabê-lo, ela, resignadamente, por ali 
revele suas contradições.· 

A origem do comportamento à mesa 

"Todo mundo gosta de acarajé, ninguém 
quer saber o trabalho que é.· 

O candomblé 1 é um culto afro-brasileiro, isto 
é, um sistema religioso autônomo e 
específico, que ganhou fonna e se 
desenvolveu no Brasil com base em diversas 
tradições místicas de origem africana. Ocupa 
um lugar muito detenninado no campo 
religioso brasileiro, tanto por sua relaÇão com 
os valores dominantes, como pelos efeitos 
particulares que produz em seus fiéis e em 
sua clientela. Estes aspectos estão 
sistematicamente relacionados. Por um lado, 
o candomblé se coloca como uma visão do 
mundo alternativa à oficial; por outro, oferece 
a seus iniciados não apenas uma identidade 
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grupal, que os diferencia do resto da 
população, mas também uma identidade 
pessoal, que os distingue entre si. 
Rnalmente, o candomblé é uma agência 
terapêutica não-oficial, à qual recorre uma 
clientela muito numerosa, em busca da 
solução para suas aflições, principalmente 
doenças. 

Nesta religião, presta-se culto a uma série de 
divindades com características muito 
definidas, que as relacionam a lugares do 
mundo, atividades, paixões, regiões do corpo 
humano etc. 2 Este afã classificatório não 
acaba aqui: o mundo dos homens está 
dividido de acordo com o mundo dos deuses. 
Com efeito, a cada ser humano corresponde 
uma divindade, um orixá, que é o dono de 
sua cabeça. 3 Não estamos, portanto, diante 
de um sistema devocional no qual fica a 
critério do fiel a entidade mística com a qual 
mantém uma relação prioritária, mas sim 
frente a um sistema em que cada pessoa 
carrega, como marca do corpo e da 
personalidade, o orixá que guia seu destino. 

Isso tem como efeito a classificação dos 
seres humanos, isto é, um ordenamento em 



que a continuidade do vivido é convertida no 
discreto do pensamento, de maneira 
equivalente à que se observa em outros 
sistemas, desde a astrologia à caracterologia 
de Kretchmer. Os homens se revelam como 
filhos deste ou daquele orixá, por 
compartilhar de traços característicos destes 
orixás, de forma tão clara que, mesmo 
quando a determinação ritual da filiação de 
um indivíduo requer procedimentos 
divinatórios especiais, qualquer pessoa 
avisada pode detectá-la imediatamente. Os 
temperamentos vaidoso e sensual de Oxum; 
traiçoeiro de lemanjá, violento de Ogum, 
altivo de Oxóssi, pacífico, mas rancoroso, de 
Oxalá, áspero de Oxumaré, sofrido de 
Abaluaê etc. revelam-se nos homens e os 
diferenciam entre si, da mesma maneira que 
distinguem as divindades. 

Sendo assim, a forma principal de relação 
dos homens com os orixás é a possessão 
mediúnica. Cada fiel entrega seu corpo ao 
seu santo principal para que baixe à Terra e 
possa ser cultuado pelos seres humanos. 
Esses rituais se cumprem como festas; todas 
elas, além de girar em torno da presença das 
divindades, giram em tomo de comidas. Não 
há festa de candomblé sem comida e são 
poucos os rituais nos quais a comida não 
toma parte. Não se trata, é claro, de qualquer 
comida. Na maioria dos casos, é uma comida 
cuja sacralidade está muito marcada e cuja 
finalidade, mais do que ser consumida pelos 
fiéis, é ser consumida pelos deuses: a 
comida de santo. 

O sistema de oferendas 

A comida de santo é, por conseguinte, uma 
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oferenda e, como tal, integra o sistema geral 
de oferendas do culto. Estamos ainda longe 
de poder oferecer um quadro geral desse 
sistema, embora possamos desenhar um 
esboço provisório. Nas cerimônias em que 
este trabalhO se baseia 4 , encontramos 
quatro tipos diferentes de oferendas: objetos, 
cabelo do fiel, animais sacrificados e comida 
de santo. 

Os objetos entregues aos orixás são 
mànufaturados e vinculados, de alguma 
maneira, às características estereotípicas da 
divindade. No caso do presente que num 
destes rituais foi oferecido a Oxum, 
tratava-se de sabonetes, perfumes, espelhos 
e bebidas alcoólicas, favores devidos a uma 
deusa caracterizada por sua beleza, vaidade 
e amor pelas coisas luxuosas. 

O cabelo, que no caso estudado foi ofertado 
a lemanjá, provinha da raspadura com que 
havia começado este ritual e tinha o sentido 
de uma reposição: devolver ao mar a força 
que emanara das cabeças dos filhos de sua 
deusa. 

As duas primeiras categorias contêm traços 
em comum que as diferenciam das outras 
duas: mobilizam, exclusivamente, o ofertante 
e o chefe do centro de culto, dQ terreiro 
(marginalmente, também algum auxiliar 
deste último), e só são entregues fora dos 
limites do templo, na região de mundo que 
corresponde ao orixá a que se fez a 
oferenda. Mas elas são, sem dúvida, de 
condição diferente. Enquanto uma coloca em 
jogo algo que pertence à cultura, os objetos 
manufaturados, a outra opera com um 
elemento da natureza, o cabelo. Porém, 



como podemos perceber, os objetos são 
duplamente culturais: por seu caráter 
manufaturado e pelo de significantes. A 
oposição entre um tipo e outro de oferenda é, 
assim, reforçada. 

Sacrifícios e comida de santo, ao contrário, 
mobilizam a estrutura global do terreiro, e 
seu lugar de entrega encontra-se, 
geralmente. dentro dos seus limites físicos. 

Os sacrifícios de animais constituem. por si 
mesmos. um sistema complexo e muito 
articulado, por intermédio do qual se 
especifica seu número. a quantidade de 
patas (animais de duas e de quatro patas). 
sua espécie, sua cor. seu sexo. o momento e 
o lugar da matança, os assistentes do 
sacrifício, a divisão e o destino de seus 
despojos etc. Possivelmente. a única 
não-variável é a pessoa que sacrifica, o 
chefe do culto, e a do assistente que carrega 
o animal sacrificado. Cada um destes 
elementos depende do tipo de cerimônia, da 
etapa em que se esteja, do orixá a quem se 
destine a oferenda, da hierarquia do 
ofertante etc. Os animais sacrificados são de 
toda espécie, desde peixes até bois, 
passando por galos. galinhas. 
galinhas-d'angolas. pombos, carneiros, 
cabras, cordeiros etc. s 

A comida de santo, e veremos este ponto 
com algum detalhe mais adiante. é um 
sistema ainda mais complexo que o do 
sacrifício, com inumeráveis especificações e 
articulações. 

Deste modo, existe um corte bastante 
pronunciado entre sacrifício e comida. 
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O sacrifício só se converte em comida de 
santo muito raramente. Alguns animais 
que são sacrificados não são consumidos; é 
o caso dos galos com que se faz a limpeza 
dos maus ftuidos dos fiéis ("Animal que se 
passa pelo corpo não se pode comer, 
porque a eletricidade, a má energia, 
passa para aquele animal"). Muitas 
vezes, os animais -- a parte dos 
animais que não se entregou ao orixá e se 
dedica aos homens -- não são comidos em 
situação ritual, da mesma forma que há 
animais consumidos em situação ritual que 
não foram sacrificados. Seguindo essa 
linha, nas comidas de santo intervém 
uma série de carnes que não provêm de 
sacrifício. 

Há, por outro lado, situações nas quais o 
sacrifício deve ser substituído pela comida: 

a) Quando o distintivo do sacrifício, o 
sangue, conduzir a um resultado contrário do 
que a oferenda pretende alcançar: "Quando 
n~o p6e sangue no caminho de Exu, quando, 
por exemplo, n~o se pode dar um galo a Exu, 
pape dar essa comida. Porque n~o é toda 
vez que se pode dar sangue, sacrifício a 
Exu. ( .. .) Se Exu estiver muito feroz no 
caminho de uma pessoa, se botar sangue, aí 
ele se altera, ele cobra sangue. Piora a 
situa~o. • 

b) Em dias especiais, nos quais o sacrifício 
não pode ser realizado: "Tem dia na 
semana que n~o pode ser cortado 
sacrifício de animais ( .. .) Na sexta-feira n~o 
se pode sacrificar animal na casa de santo 
de jeito nenhum. ( .. .) É um dia muito 
sagrado, dedicado a Obatalá, que é 



Oxalá, é o deus supremo. Nao pode ter 
sangue.· 

O jogo de diferenças e semelhanças, que 
opõe sacrifício a comida de santo e que 
permite sua transmutação, não se limita à 
evidência que une e opõe o cru ao cozido. 
Ou, melhor dizendo, se o sacrifício remete à 
natureza e a comida remete à cultura, essas 
remissões não se dão de uma forma simples, 
mas sim, digamos, sobredeterminada. 

Com efeito, se no sacrifício o que está quase . 
exclusivamente em jogo é a essência do 
animal abatido, a natureza da natureza, 
contida em seu sangue e em suas vísceras, 
a comida, ao simbolizar o orixá 
homenageado, é duplamente cultura, como 
coisa feita pelos homens e como significante. 

Portanto, sacrifício e comida de santo se 
opõem, embora de uma forma mais 
marcada, no mesmo sentido que objetos e 
cabelo. Se recordarmos que estas duas 
últimas categorias de oferenda se opõem às 
duas primeiras, como o particular ao coletivo, 
veremos que o sistema se apresenta como 
um jogo combinatório: 

NATUREZA 
CULTURA 

PARTICULAR COLETIVO 

cabelo 
objetos 

sacrifício 
comida 

As artlculaçOes do sistema das comidas 
de santo 

Houve algumas tentativas de compreensão 
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da comida de santo -- não em relação ao 
candomblé, mas sim a um culto muito similar, 
o xangô de Pernambuco --, como uma forma 
altamente funcional de atenuar a situação de 
miséria de amplos segmentos populacionais, 
por meio da redistribuição de alimentos. o 
xangô, sustenta Roberto Motta, não só serve 
para pensar, como também para organizar e, 
fundamentalmente, para comer. Este culto se 
revela, de acordo com esse esquema, uma 
adequada estratégia adaptativa ao meio 
urbano, mediante a qual se logra "um ajuste 
institucionalizado para a obtenção de renda 
por meios aparentemente não-económicos" 
(Motta, 1978:4). 

Por mais que essa afirmação possa ser 
correta, por mais que cultos como o xangô 
ou o candomblé tenham como conseqüência 
aumentar a dieta protéica de determinados 
setores sociais, não estamos de maneira 
alguma explicando o culto, em nada 
avançamos na busca da lógica com que 
organiza o mundo para seus fiéis, nem 
podemos entender por que um culto similar, 
a umbanda, que se desenvolve em 
ambientes cujos indicadores económicos são 
similares, não emprega-- ou o faz de forma 
muito limitada-- essa modalidade de 
relacionamento com o sagrado. 

Explicar este fenômeno religioso por seu 
efeito na alimentação popular, utilizando uma 
linha de pensamento semelhante à usada 
por Harris para entender os sacrifícios no 
antigo México, converte a complexa 
articulação, da qual daremos agora uma 
visão esquemática, num adorno supérfluo e 
irracional. A funçao social de cultos como 
estes não reside, por conseguinte, na 



resolução da miséria material de seus 
adeptos, mas sim na contenção da miséria 
intelectual que sofreriam por sua ausência: 
no mundo que se constrói para eles e 1)0 

lugar que nele lhes atribui. Todo outro 
benefício adicional é secundário e 
contingente. 

A comida de santo encontra-se, como já 
dissemos, meticulosamente articulada. Essa 
articulação se produz em planos distintos e 
por meio de mecanismos diversos. 

Uma primeira articulação diferencia a comida 
de santo da comida brasileira. Devemos 
destacar, por agora, que não se trata 
simplesmente de um corte com respeito à 
comida profana; logo voltaremos a essa 
questão. O procedimento para essa 
separação entre os dois tipos de comida é 
principalmente econômico; constata-se a 
ausência, na comida de santo, de um 
elemento habitual da brasileira: a comida de 
santo não leva alho. Além disso, ela deve ser 
preparada num lugar diferente daquele onde 
se elabora a comida habitual. Essa condição, 
em alguns terreiros, deve ser observada para 
todas as comidas cerimoniais; em outros, só 
é seguida para aquelas comidas dedicadas a 
entidades de difícil controle. Também podem 
ser utilizados diferentes combustíveis na 
preparação de uma ou de outra comida, 
opondo o gás brasileiro à lenha de santo. 

Em certos casos, pode haver uma ênfase 
ainda maior da separação da comida de 
santo, um reforço mais cuidadoso das 
barreiras contra a contaminação. É este, por 
exemplo, o caso de Orumilá: 
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"Orumilá é um deus muito sagrado, muito 
puro. Ele recebe comida branca( .. .) Um 
santo que n3o gosta de irritaçAo, de barulho 
( .. .) quem tem que levar comida branca é 
uma criança, tem que levar aos pés de 
Orumilá, que nunca teve sexo.· 

As regras de elaboração dos alimentos 
estao, neste caso, severamente 
determinadas. Sua manipulação fica a cargo 
de um agente religioso especial, a apetebl, 
que não é filha deste orixá, mas sim de 
Oxum: 

"Ela que tem que ir no fogao do santo 
cozinhar, com uma colher de pau totalmente 
lavada e ela cozinha com uma folha da costa 
(folha de saiao) na boca; n3o pode falar com 
ninguém, nem fumar. Antes do sol nascer ela 
tem que estar com a comida pronta.· 

Uma segunda articulação, já dentro das 
comidas de santo, diferencia aquelas que 
podem ser comidas pelos fiéis e as que não 
podem. As razOes que fazem com que uma 
comida de santo não seja boa para os 
t)omens sao distintas: 

a) A periculosidade da entidade tratada. É 
este o caso das comidas destinadas aos 
espíritos dos mortos (eguns) e a Exu. Essa 
divindade une a seu caráter mediador e de 
protetor das fronteiras do terreiro traços 
muito perigosos; trata-se de uma entidade 
claramente liminar. A açadaca, uma papinha 
de farinha de milho, destinada aos eguns, e o 
xinxim de Exu, tritura de vísceras de boi, 
estao fora do alcance dos homens. 

b) A força da comida. As vísceras dos 



animais encerram sua essência mlstica, seu 
axé. É este precisamente o centro da 
oferenda alimentícia; se o fiel se apropriasse 
dele, romperia sua relação com o orixá. 

c) As cargas negativas que recebeu. A 
limpeza dos maus fluidos que o fiel pode 
carregar consigo se realiza por diversos 
meios, entre os quais a defumação, os 
banhos de ervas, a descarga com galos. Há 
pelo menos um caso em que esta descarga 
se faz com comida, aquela destinada a um 
orixá muito perigoso, Olofim: 

"Quem teve doenças desconhecidas nAo 
pode olhar no assentamento dele. Um orixá 
muito sagrado. Tem filhos que conhecem o 
nome dele, mas nAo conhecem a maneira de 
servi-lo. Olofim, Olofim, ele é servido com 
uma comida: um amalá, com um acarajé e 
um abará dentro. S~o trés comidas dentro de 
um prato só. É pro caso de uma vitória, de 
uma grande necessidade, uma dificuldade 
muito grande na vida, aí se serve uma 
comida a Olofim, mas quem serve nAo p6e 
os olhos na comida. A comida é feita e 
depois coberta, depois passada no corpo da 
pessoa. Essa comida nAo se come ( ... )" 

d) A possível toxicidade do elemento 
simbólico incorporado: 

"Existe uma outra comida que é feita para 
Obá. Ela se chama begueré. Obá é a terceira 
mulher de Xang6, é uma guerreira, uma 
espécie de lanSS, mas sendo mais bonita, 
né ?, mais jovem. Ent~o essa comida é feita 
com quiabo, rabada, castanha de caju 
moída, bastante azeite-de-<Je~ e cebola. 
Esse begue~ que se faz para Obá bota duas 
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orelhas-de-pau (. . .). Orelha-de-pau é um 
cogumelo, com a forma de orelha, tóxico. 
Orelha-<Je-pau que chamam. EntSo se bota 
dentro da comida, como enfeite o símbolo, 
uma cirelha-<Je-pau. Mas nAo se usa o orixá 
como tóxico, ·se usa como símbolo, que Obá 
sacrificou uma orelha por amor a Xang6. • 

Se analisarmos estas determinações da 
impropriedade de certas comidas de santo 
para consumo humano, verifiCamos que se 
trata de evitar com elas duas situações 
opostas: a contaminação e a apropriação 
indébita. Na verdade, os alimentos sagrados 
nao são compatíveis para os homens quando 
contaminam. Essa contaminação pode provir 
da divindade ou dos próprios homens, quer 
seja do tipo místico (os maus fluidos), quer 
do profano (cogumelo tóxico). Esses 
alimentos também nao são compatíveis 
quando seu consumo, ao apoderar-se de 
algo pertencente às divindades (as vísceras, 
seus slmbolos), ameaça a relação com elas. 

Uma terceira articulação é a da distribuição 
das diferentes comidas aos orixás. A cada 
um deles corresponde uma ou várias 
comidas, com as quais mantêm algum laço 
de representação simbólica; esta 
representação opera, geralmente, com certos 
traços de um e de outro dos pólos da 
relação. Assim, por exemplo, Orumilá, por 
sua pureza, deve ser presenteado com uma 
comida brar~ca, neste caso uma canjica, ou 
mugunzá, feita com milho branco e leite de 
coco. Ogum, por seu vigor, consome uma 
comida forte, como o mocotó, uma gelatina 
preparada com os pés de diversos animais. 
Oxóssi, vinculado à floresta e à caça', tem 
uma comida rica em azeites, isto é, 



essências vegetais e animais, o axoxõ de 
milho. Obá, como já vimos, não está 
representada pelas características da comida 
que lhe é oferecida, o beguerê, mas sim por 
um símbolo que os fiéis empregam, o 
cogumelo em forma de orelha. 

A representação simbólica diferenciada nao 
é, sem dúvida, mais do que um modelo que 
nunca chega a plasmar-se totalmente na 
realidade, uma exigência que o culto nao 
consegue nunca satisfazer. Em alguns 
casos, a sinonímia entre os traços relevantes 
de vários orixás faz com que as respectivas 
comidas os reproduzam em distintos 
registres alimentícios. Obatalá e Orumilá, por 
exemplo, têm, ambos, duas comidas 
brancas; num caso, esta cor está refletida no 
ebó de milho; no outro, na canjica. 

Em outros casos, a sinonímia pode 
produzir a ausência de comida própria. 
Este é o caso de Ossanha, ligado, como 
Oxóssi, aos vegetais: a ele é oferecido todo 
tipo de fruta, alimento não culinário, ao 
mesmo tempo que aceita qualquer 
comida destinada a seus congéneres 
místicos. • Fmalmente, há comidas, 
como o xinxim de Exu e o abará de 
Xangõ, cujo principio de semelhança com a 
entidade permanece opaco para os fiéis; 
diz-se entao, simplesmente, que essa 
comida agrada ao orixá De qualquer modo, 
da perspes:tiva dos agentes religiosos, a 
oferenda culinária estaria incompleta sem 
uma relação unlvoca com a divindade 
homenageada. 

Assim sendo, cada um dos níveis de 
articulação provoca efeüos específicos que 
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reftetem ou reproduzem os efeitos gerais do 
culto. 

No primeiro nível, joga-se, por um lado, a 
divisao entre sagrado e profano. A cozinha 
do candomblé recorta, a partir de um 
repertório culinário geral, aquele setor que 
lhe permite estabelecer uma relação com o 
sagrado. Porém, há algo mais importante. 
Como vimos, a gastronomia dos orixás se 
diferencia nao de um profano abstraio, mas 
de um profano concreto, um profano 
brasileiro. A comida de santo, já afirmamos, 
opõe-se à comida brasileira. 

Esta oposição provém do lugar que o 
candomblé ocupa dentro do campo religioso 
popular brasileiro, da forma particular em que 
se oferece como alternativa àquilo que M. 
Douglas chama de as "classificações sociais" 
do sistema. Os valores que embasam e 
alimentam esta alternativa sao os da 
absoluta alteridade. O candomblé se 
apresenta a si mesmo como uma região 
extraterritorial em solo brasileiro, como uma 
África enxertada no Brasil, ainda que, 
amiúde, trate-se de uma África de filhos de 
pOrtugueses e italianos. Há, sem dúvida, 
momentos em que esta separação é negada; 
talvez este ponto se revele de forma ainda 
mais nítida no princípio da segregaçao. 

Contrastando com este corte radical com a 
comida brasileira presente nos rituais do 
candomblé, há uma cerimOnia, que se realiza 
anualmente no terreiro estudado, na qual a 
comida de oferenda é marcadamente 
brasileira. É a festa que se realiza para uma 
pombagira - que incorpora no chefe do 
terreiro -, Maria Padilha, espírito de uma 



prostituta. Essa entidade nao é própria do 
candomblé, mas sim importada de um outro 
culto popular, a umbanda, que tem a 
pretensão de erigir-se em religião nacional. 
Essa nacionalidade do culto umbandista e da 
entidade emprestada é marcada com um 
prato que passou a ocupar o lugar de 
representante gastronómico do brasileiro, a 
feijoada (cf. Fry, 1982: 47 ss). 

A segunda articulação pOe em jogo, por um 
lado, a relação dos homens com os orixás, 
que permite operar sobre as aflições: 

·Agora o significado geral de todas as 
comidas é que o orixá recebe a esséncia e o 
louvor. ( .. .)Agora, o significado dessas 
comi:cfas, dessas coisas, é o sacrifício. É uma 
fartura. E a esséncia que o orixá realmente 
recebe, a esséncia daquilo, o agradecimento 
ao orixá. Como os miúdos, só vai no pé do 
orixá a força, a proteína. ( .. .) E tém muitas 
coisas feitas com comida, quando uma 
pessoa está atrapalhada, eu arreio a comida 
e realmente ela se levanta daquele 
problema.· 

Por outro lado, a contaminação que o 
consumo de uma comida de santo nao 
apropriada produziria é o efeito contrário ao 
que o culto, em seu conjunto, pretende. Se 
alguém está no candomblé é para se 
proteger de todo e qualquer contágio e nao 
para contaminar-se. 

Na terceira articulação, as diferentes 
comidas, as distinções entre as comidas, 
reforçam a separação diferencial entre os 
integrantes do panteao do candomblé. 
Assim, uma comida está para outra assim 
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como o orixá, ao qual a primeira se destina, 
está para o orixá cultuada com a segunda, 
numa fórmula do tipo a:b::c:d::e:f etc. O jogo 
de separações entre "filhos" de cada orixá 
vê-se, assim, potencializado e, portanto, a 
definição de süa identidade pessoal é 
incrementada. 

Conclusões 

Vejamos agora tudo isso mais 
concretamente. No primeiro e no último nível 
está em jogo a questão da identidade; num 
caso, a identidade alternativa do culto e do 
conjunto de seus seguidores; no outro, a 
identidade de cada um dos membros do 
terreiro em oposição à dos demais. No 
segundo nível, estamos frente ao que 
poderíamos chamar de eficácia simbólica do 
culto, a solução das aflições que, muitas 
vezes com êxito, espera-se da relação com 
os orixás. 

Os três níveis são, portanto, os eixos da 
ordem que o candomblé imprime ao mundo 
de seus adeptos e dientes, ordem que tem 
como principais regiões de jurisdição o corpo 
-- quer como instrumento de manifestaçao da 
divindade, por meio da possessão, quer 
como alvo da afl içao e campo de batalha das 
forças místicas (cf. Giobellina Brumana, F. 
1986a, 1986b) - e a relação dos fiéis com o 
sistema social, do qual eles são, ao mesmo 
tempo, marginalizados e dependentes, na 
definição de um si mesmo que este sistema 
nao lhes brinda. As comidas de santo atuam, 
desse modo, como um microcosmo do culto 
em sua totalidade. 



É certo que os jogos de produção de sentido 
não terminam aqui, mas fiCam à espera de 
uma investigação muito mais detalhada e 
profunda. Há formas distintas de cozimento: 
frito, guisado, banho-maria etc. Há comidas 
que sao servidas frias e outras quentes. Os 
recipientes nos quais as comidas sao 
oferecidas variam: folhas de bananeira e de 
mamona, pratos simples, recipientes de 
madeira e de barro etc. Há também uma 
outra lógica do sensível, complexa até a 
exasperação, que joga com o amplíssimo 
repertório de elementos com os quais as 
comidas sao elaboradas, uma lógica de 
feijOes e farinha de mandioca, de inhames e 
de castanhas, de milhos e azeites etc. No 
entanto, existe sempre a possibilidade de 
que estes elementos sejam simples ruldo e 
seu plano de significação seja, 
exdusivamente, o que acabamos de expor. 

NOTAS 

' Agradeço a Antônio Paulinho de Andrade, o Pai 
T oninho, e aos membros de seu terreiro a 
generosidade e a dedicação que tiveram comigo, 
sem as quais este trabalho não poderia ter sido 
realizado. Todas as citações registradas neste 
artigo provêm de entrevistas concedidas por este 
zelador di santo. 

2 ~ inposslvel, nos lmHes deste trabalho, maiores 
especificações. Nomearemos somente alguns dos 
orixás mais ÍIJ1)0rtantes: Obatalá, a entidade 
suprema; Oxalá, a que vem em seguida na 
hierarquia; Ogum, ligado à guerra; lemanjá. deusa 
do mar; Oxum, divindade das águas doces e das 
cascalas; Xangõ, deus da justiça; Oxóssi, o deus 
caçador; lansã, vinculada à tormenta; Abaluaê, 
que tem marcas de varfola; Oxurnaré, metade 
arco-lris, metade homem, que também aparece 

48 

como serpente; etc. (á. Bastide, 1978; Carneiro, 
1961). 

' ~ necessário esclarecer que a questão é tratada 
aqui de uma forma simplificada. Em sua função 
regente sobre uma pessoa, um orixá está sempre 
acompanhado por um ou vários congéneres seus, 
que intervêm sobre a vida daquela pessoa. 

4 As cerimônias em questão fazem parte de um 
rHual denomilado decí. O decá é a permissão 
que o chefe de um centro de cutto concede àquele 
membro de seu terrero, que cumpriu sete anos de 
iniciação, a abrir sua própria casa de santo. Este 
ritual dura um mês; durante esse perlodo, o fiel 
fica recluso num dos lugares mais sagrados do 
terreiro, a camarlnha. Faz parte do ritual uma 
série de purifiCaÇÕes, sacriflcios, oferendas e 
festas. 

5 A capacidade económica do ofertante, convém 
esclarecer, também ntervém na determinação do 
número e da espécie dos animais sacrificados já 
que, em certos casos, os animais mais caros 
podem ser substluldos por outros, mais baratos. 

• Há uma outra razão pela qual não é atribulda a 
Ossanha uma comida especial: ela não tem fihos 
e, por isso, não incorpora. 
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As imagens estão guardadas: 
reafricanização 

JOCÉLIO TELES DOS SANTOS 
Bacharel em Ci8ncias Sociais - UFBa 

Mestrando em Antropologia Social- USP 

'O futuro não é mais como era antigamente' 
lndloa, Renato Russo. 

Nosso objetivo neste trabalho é tentar 
entender uma problemática que marca os 
terreiros de candomblé: a reafricanização. 
Interessa-nos entender o que signifiCa pais e 
maes-de-santo deslocarem-se até a África 
em busca de valores, crenças e rituais para 
os seus candomblés, c:Om o intuito de 
legitimar o universo religioso afro-brasileiro 
perante a sociedade global. 

Ressaltamos que o movimento de 
reafricanização nao é algo homogeneizado 
no que se refere às práticas e aos discursos 
dos seus agentes. Em localidades como sao 
Paulo e Salvador, tomadas como referência 
na análise, o voltar às raízes africanas dá 
conta de uma certa dualidade: o candomblé 
passa a ser visto como uma religiao ora de 
caráter africano, ora de caráter nacional. 
Reiteramos que o marco desse processo é 
uma procura de reconhecimento e 
legitimidade ao nível da sociedade global, 
das crenças e valores da estrutura religiosa 
afro-brasileira. 
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Por conseguinte, os interesses materiais que 
estao presentes nas práticas e discursos dos 
agentes envolvidos na reafricanizaçao do 
candomblé é evidenciá-lo como uma 
instância legitima que pode desfrutar de uma 
posição de igualdade perante as outras 
religiões dentro do mercado religioso 
(Bourdieu 1974). Segundo Bourdieu, existe 
um campo religioso relativamente autónomo, 
no qual 

·a autonomia afirma-se na tendência dos 
especialistas de fecharem-se na referência 
autárquica ao saber religioso já acumulado e 
no esoterismo de uma produçAo quase 
êumulativa de início destinada aos 
produtores.· (p. 38) 

Nesse campo & que se circunscreveria uma 
relação de forças em que legitimidade, 
contestação e monopólio fariam parte da 
própria constituição do campo. 

Apesar do sentido do campo em Bourdieu 
parecer uma categoria atemporal, em que a 
dimensão histórica passa ao largo, convém 
pensar numa analogia entre os especialistas 
que compõem o campo religioso (e Bourdieu 



divide-os em dominantes e dominados), 
especificamente os pais e mães-de-santo, 
esses os únicos no candomblé dotados de 
uma aprendizagem específica e aparelhados 
com instrumentos capazes de buscar uma 
ação homogeneizante com vistas à 
legitimação. 

A ação dos pais e mães-de-santo no 
momento em que se desencadeia a 
reafricanização é o ataque ao sincretismo. 
Se até então o deus africano estava 
imediatamente relacionado a um santo 
católico, a partir do Congresso dos Orixás, 
em Salvador (1983), essa vinculação vai 
começar a ser alvo de "críticas". Vale lembrar 
que nesse congresso as posturas nao foram 
unânimes. Houve discordâncias do 
rompimento com o catolicismo, como Luís da 
Muriçoca, pai-de-santo do terreiro llê Axé lba 
Ogum: "Eu sei que o Senhor do Bonfim nao é 
Oxalá, mas ninguém vai tirar sua imagem do 
meu peji. • Luís da Muriçoca, segundo 
matéria da Veja (17-08-83), continuará indo à 
missa às sextas-feiras na Igreja do Bonfim e 
manterá também o hábito de rezar na Igreja 
de Santo António da Barra, às terças-feiras, 
dia de Ogum. "Faço isso desde menino, era 
o que nossos avós nos ensinavam.· 

Havia ainda aqueles que achavam que o 
sincretismo só existe em alguns sinais 
externos do culto iorubá e que nao faria 
muita diferença destronar as imagens dos 
santos católicos nos terreiros. Balbino Daniel 
de Paula, 43 anos, afirmava que "candomblé 
e catolicismo sao como água e óleo - podem 
ficar no mesmo copo, mas nao se misturam" 
(Veja, id.). 
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Por outro lado, alinhava-se, na objeção ao 
sincretismo, Mãe Cleuza, hoje sucessora da 
Mãe Menininha do Gantois. Isso introduz um 
outro elemento, que é renovação de 
lideranças tal]tO no Axé Opô Afonjá, quanto 
agora no Gantois e em sao Paulo, fazendo 
delinear os níveis de confronto com a Igreja. 

Conjugada à crítica ao sincretismo, a 
necessidade de reafirmar o candomblé como 
religião passa a ser um dos pontos centrais 
que caracterizam o movimento. Curioso é 
que no Congresso Afro-Brasileiro realizado 
em Salvador, em janeiro de 1937, pedia-se, 
através de um memorial endereçado ao 
governador do estado, o reconhecimento 
oficial do candomblé como seita religiosa 
(grifo nosso), com os mesmo direitos e 
privilégios de todas as demais formas de 
expressão religiosa, de acordo com a 
Constituição brasileira. Para maior eficiência 
do pedido e a obtenção desses direitos, e 
para o combate à bruxaria e ao 
charlatanismo que estavam talvez entre os 
principais obstáculos ao reconhecimento 
legal do candomblé como religião, fez-se 
uma tentativa patrocinada pelo jornalista 
Edison Carneiro, para congregar todas as 
seitas baianas numa federação. O resultado 
foi uma organização chamada União das 
Seitas Afro-Brasileiras da Bahia, com 
diretoria constituída por um representante de 
cada centro e com o encargo especial de 
eliminar as práticas nao ortodoxas (cf. 
Pierson: 306). 

Cantas (1982), analisando a construção e 
exaltação da pureza nagO nessa época, 
mostra como tentou-se fazer uma nítida 
separação entre sacerdote e feiticeiro, no 



sentido de mostrar o candomblé como 
verdadeira religião por oposição à magia. 
Curioso é que o rechaçamento das práticas 
ligadas à magia, nesse período, remontam à 
época colonial. Montero (1985), abordando 
as práticas da medicina popular em relação à 
medicina hegemónica, nota que até o século 
XIX vicejou o curanderismo, e que, durante 
os três primeiros séculos da história 
brasileira, as práticas terapêuticas populares 
(síntese de influências heterogéneas, em que 
se misturam elementos da cultura negra e 
indígena, por um lado, e da tradição cristã, 
por outro, eram exercidas de maneira 
amplamente hegemónica com relação à 
medicina de origem européia. O que nos faz 
verificar que, se até o séc. XIX as práticas da 
medicina popular vao ser caracterizadas 
como crendices e charlatanismo, nas 
primeiras décadas do séc. XX vão ser os 
próprios agentes do universo religioso 
afro-brasileiro, juntamente com intelectuais, 
presentes no congresso realizado em 
Salvador (1937) e Recife (1934), que, 
usando de termos similares, procurarão 
deixar clara a oposição entre candomblé 
(religião) e exploração (despachos, catimbós 
etc.). Opera-se, então, ao nível do universo 
de uma religião, um discurso que antes 
estava restrito aos grupos dominantes. 
Parece, nesse caso, ter havido uma 
incorporação e utilização do discurso oficial 
como forma de buscar legitimidade perante a 
sociedade global. 

Importa salientar que, se o movimento pela 
legitimidade do candomblé é algo situado 
desde as duas primeiras décadas, alguns 
considerando o período 30-40 como 
momento-chave (Dantas: 1987), ele toma 
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algumas características marcantes no que 
diz respeito ao momento atual. Em primeiro 
lugar, a nominação seita ou religião é algo 
notadamente diferenciado. No período 30-40, 
não é expressiva como hoje a firmeza pelo 
uso do termo religião. Oscilava-se entre o 
reconhecimento como seita ou religião. A 
solidez na referência ao candomblé como 
religião dá-se, hoje, num momento em que 
os pais e mães-de-santo detêm um 
reconhecimento da sociedade, sem 
necessitar, como antes, de uma autorização 
do estado; por outro lado, o termo religião é 
direcionado não só para o conjunto da 
sociedade como também para o próprio 
interior do espaço religioso, na medida em 
que é comum aos adeptos mais antigos 
expressões como "eu sou da seita", •a seita 
dos orixás .. .". 

O que haveria de comum nos dois períodos é 
a referência às práticas não-ortodoxas. 
Essas envolvem tudo que seja formado do 
modelo nagõ puro, tido "como resultado de 
uma contill.lidade de instituições culturais 
africanas para aqui transplantadas e 
çonservadas graças à memória coletiva 
negra ( ... ) guardando fidelidade às origens, 
inclusive nos seus significados· (Dantas: 
1987: 122). Essa referência à pureza vai se 
conectar à crítica não só ao sincretismo 
afro-cristão (e a substituição da categoria 
sincretismo vai se dar pelo "paralelismo 
religioso· -- visto mais como prática, pois, 
segundo essa visão, o indivíduo quando vai à 
igreja e ao terreiro de candomblé distingue 
tanto o espaço quanto os elementos que o 
constituem), como também à deidade 
caboclo presente na maioria dos terreiros. 



Com relação ao sincretismo, vemos que se a 
separação santos-orixás começa a ter uma 
ressonância nos terreiros é porque houve 
uma conjugação entre os interesses dos 
dirigentes em acabar com as tendências 
sincréticas e os interesses religiosos dos 
adeptos em favor de um panteão religioso 
que lhes é mais próximo e mais suscetivel de 
inftuências. Analisando o confronto ou 
conflito de tradições místico-rituais 
diferentes, justapostas no mesmo espaço 
urbano, Bourdieu destaca o papel do corpo 
de sacerdotes na transformação da analogia 
sincrética, para ele fundamento do 
mágico-mltico, em analogia racional e 
consciente de seus princlpios. 

Na. tentativa de deixar claro como se 
processa o discurso anti-sincretismo, 
tomemos o depoimento de uma das lideres, 
Mae Stela do Axé Opô Afonjá, de um dos 
terreiros mais antigos da Bahia: 

"( ... ) Toda mae-de-santo que se prezasse ela 
era do santo, mas também ia na igreja. 
Inclusive tinha muito conhecimento e 
mandava rezar missa. Entao já foi ficando. 
No dia de Xang6, ia 1~. depois voltava, 
depois tinha o xirê.1 Mas eu fico pensando, 
comigo nSo tinha nada disso, porque isso era 
mais no tempo dos africanos. Porque eles 
tinham que adorar. Era dia de folga deles, no 
dia de Sant'Ana, eles faziam festa para 
NanS. Cantavam I~ para NanS, dançavam 
e ... Quer dizer que eles enganavam, e 
naquele tempo valeu. Mas a culpa nSo é de 
ninguém, a culpa é da própria situaçao social 
do negro que era analfabeto. Nao vai dizer 
que nSo era! Porque era ingênuo demais e 
foi segurando esse sinaetismo, e até as 
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maes-<18-santo se sujeitavam a isso para 
poder ter um status maior, e tinha, fazia 
parte das coisas. Mas agora nSo 18m mais 
necessidade, porque isso eu combato ( ... ). 
Nao 18m mais missa, no axexê2 n4o 18m 
mais. As imàgens cristas estao guardadas. 
N4o adotamos o sinaetismo ( ... ) e as festas 
dos orixás nSo ~m mais missa, nSo tem 
nada disso.• 

Interessante observar como o aspecto 
politico de reafirmação religiosa dos 
terreiros vai ser a tOnica discursiva 
sobre o sincretismo, Indo de encontro às 
perspectivas de situar o sincretismo como 
categoria orkJnda de justaposição, 
sobreposição etc. 

Por outro lado, o depoimento ilustra a nítida 
oposição entre passado/presente pois ·no 
tempo dos africanos porque eles tinham que 
adorar ... , • ... eles enganavam ... •, "Mas 
agora nao tem mais necessidade, . ." 
caracterizando uma rejeição às relações em 
que o negro se encontrava desde a época 
colonial. Como se a consciência dos dois 
planos significasse uma tomada de posição 
do que é a representação religiosa nos 
terreiros, já que antes a situação 
sócio-politica justificava o sincretismo 
enquanto que hoje •as imagens cristas estao 
guardadas" .3 

As diferenças 

De certo modo, o discurso e a prática 
anti-sincrética presentes nos terreiros 
envoMdos com a reafricanização não se 
chocam. Entretanto, o próprio termo 



reafricanização é visto de forma diversa. 
E detectamos duas posiç6es. 

A primeira situa-se num discurso de 
valorização dos deuses oriundos da África, 
mais particularmente os de origem nagO. 
Contudo hâ uma centralização de que o 
conhecimento passa pelos terreiros 
tradicionais, em especial o Axé Op6 Afonjá. 

"Eu acho isso fanatismo, sair para buscar 
raízes. !ao tem porque buscar raizes, pode 
ir atá I~ para ver se tem um lugar ainda que 
funcione as coisas, para aprender; que t§ 
bom aprender. Mas, as raízes es!Ao conosco 
( ... ) nós somos galhos das raízes. Se as 
raízes morrem os galhos nAo resistem. En/Ao 
nossas raízes es!Ao aqui!" 

Com relaçao à volta à África em busca de 
fundamentos, hâ uma negação, pois o 
candomblé "deixou de ser uma religiao 
afro-brasileira para ser brasileira. Deixou de 
ser uma religiao africana para ser 
afro-brasileira( ... ). A própria religiao, a força, 
está mais aqui no Brasil mesmo· (Mae Stela 
do Axé Opô Afonjá). 

A necessidade de definir o candomblé como 
religiao afro-brasileira mostra-se nesse caso 
de maneira sobretudo contraditória. A 
religiao, dada como de origem africana e 
mantedora de valores ditos africanos, passa 
no discurso a ser caracterizada como de 
caráter nacional -- "deixou de ser uma 
religiao afro-brasileira para ser brasileira". 
Isso é bastante elucidativo do ponto de vista 
da "competência" no que se refere ao Axé 
Opô Afonjá. f>IJ ressaltar a brasileiridade do 
candomblé presente no depoimento, 
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acentuaríamos esse novo componente no 
que se define como candomblé, visto que é 
comum opor candomblé e um banda como 
dois pólos: um representando a África, o 
outro o Brasil (Ortiz 1978). Claro que, 
subjacente ao ·caráter nacionar do 
candomblé, encontra-se uma nítida marca de 
distinção no campo das religiões 
afro-brasileiras. 

Salientamos que a ida à África na busca dos 
segredos do cutto é um processo vindo 
desde a supressao do regime de escravidao. 
Bastide (1971) fala em lyá Nassô fundadora 
do candomblé do Engenho Velho (séc. XIX), 
e sua filha Marcelina, que partiu para afrlcar, 
"sem dúvida para aperfeiçoar seus 
conhecimentos• (p. 232). Assim como 
Martiniano do Bonfim e P. Adao, no intuito 
de, respectivamente, "impedir a degeneração 
dos cultos africanos e mesmo reformar o 
candomblé do Opô Afonjá para dar-lhes . 
certas instituições que nao existiam no Brasil, 
mas que vira ou acredita haver visto na 
África" (ld. p. 233) e •se submeter ao ritual de 
iniciação" (lbid.). 

A segunda postura no processo de 
reafricanização, que está localizada em sao 
Paulo, se coaduna de forma similar aos 
exemplos citados por Bastide, na medida em 
que a ida à África significa buscar 
conhecimentos, "refazer mitos que sao a 
base da visao de mundo religioso, 
reaprender o significado dos elementos 
materiais do culto, e, antes de mais nada, 
aprender rudimentos da língua ritual" (Prandi 
& Silva). Acrescenta-se ainda um elemento 
profundamente diferenciador: pais e . 
maes-de-santo paulistas trazem da África 



uma nova indumentária ritual. Essa vai ser 
visivelmente um marco distintivo pois, ao 
invés das tradicionais anáguas brancas para 
filhas e maes-de-santo, e calças e camisas 
brancas para filhos e ogas, usam-se batas 
cuja referência à tradição africana vai ser o 
tom do discurso. Ajunta-se a indumentária 
tradicional, no intuito de recriar uma inagem 
de mundo e de estabelecer uma 
continuidade histórica, posto que ana-se 
cada vez mais importante ter o passado 
como meta, a fm de ser vivido. Entretanto, o 
passado tem um "sabor" de presente pois, . 
quaisquer que sejam os costumes buscados, 
eles sao encontrados em estado atual. 
Ambíguo, portanto, pois a África que se 
procura, e se encontra, também é moderna. 

Hobsbawn (1984), analisando as tradiçOes, 
verifiCa que muitas vezes elas sao 
inventadas. Por "tradição inventada" ele 
entende um conjunto de práticas 
normalmente reguladas por regras tácitas ou 
abertamente aceitas; tais práticas, de 
natureza ritual ou simbólica, visam inculcar 
certos valores e normas de comportamento 
através de repetição, o que implica, 
automaticamente, uma continuidade com o 
passado (p. 9). Se o conceito hobsbawiano 
nos fornece elementos importantes para o 
problema que nos interessa (no caso, a 
tradiçao como meio de se atingir um 
reconhecimento nao só ao nível interno do 
universo religoso afro-brasileiro, bem como 
no nível mais global da sociedade), por outro 
lado situaríamos a inserção de novos modos 
rituais no campo da reinvenção atendendo a 
objetivos de usar ou tomar modelos tidos 
como tradicionais para novos fins. 
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Dessa maneira, teríamos que atentar para o 
falo de que trazer novos elementos, tidos 
como legitimamente africanos, para o 
universo religioso afro-brasileiro, é para os 
agentes envolvidos na reafricanização 
enxergar ·a tradição cultural como 
reservatório" (cf. Cunha, 1977) onde se irão 
buscar, à medida de suas necessidades no 
novo, sinais diferenciadores. 

o caboclo 

As duas posturas diferenciadas quanto ao 
que seria a voha à África possuem ligeiras 
distâncias no que se refere à presença do 
caboclo. Essa deidade, que representa em 
termos mitológicos o que há de mais 
moderno nas religiões afro-brasileiras, visto 
que é a única entidade que tem uma origem 
brasileira -- mas que na literatura sobre 
candomblé ocupou um espaço vazio de 
análise, devido a um certo preconceito por 
ser ele sempre relacionado ao modelo 
Angola, tido como misturado, propenso ao 
sincretismo --, vai ser o outro elemento que 
se destaca na chamada reafricanização. 

Três tendências aí aparecem. A primeira 
dá-se no sentido de ter um reconhecimento e 
respeito pela presença do caboclo, mas 
enfatizando que nao existe um culto a ele 
determinado. Essa postura é verifiCada no 
Axé Opô Afonjá: 

"Caboclo é entidade que dá mais no queto. 
Quem sabe eu ~o tenha o meu, mas eu 
nunca recebi. Eu acho toque de caboclo uma 
beleza, só que eu ~o entendo o toque de 
caboclo. Lá no nosso axé, a gente deve 



manter a nossa Nnha de tradiç4o queto. A 
gente mantém a linha iorubana que é queto. 
Entjo, quando eu aprendi, a gente lá nao 
adota caboclo.· (Mae Stela do Axé Opc) 
Afonjá) 

Uma outra postura é identifiCada por 
pais-de-santo que tradicionalmente 
cultuavam o caboclo, e agora, no processo 
de reafricanização mantêm os rituais. 
Entretanto, os valores ditos africanos sao 
reforçados. Enquadram-se também nesse 
caso pais e/ou maes-de-santo provenientes 
da umbanda, e que agora se incorporam ao 
candomblé. Esse fato revela algo novo na 
composição da •reafricanização". Essa 
constatação mostra uma maior proximidade 
com o que havia de mais "africano" no 
universo da umbanda (v. Brown, 1986 no que 
se refere à umbanda africanizada e 
desafricanizada) tornando-se assim uma 
busca de valorização do universo simbólico 
posto que quanto mais africano, mais 
legitimidade ter-se-á. 

Por último os que descartam totalmente a 
presença do caboclo nos seus terreiros, 
chegando até a tirar o assentamento4 das 
casas. Nesse caso toma-se viável a busca 
de pureza e de revalorização da presença 
africana. As duas últimas tendências foram 
detecladas em sao Paulo. 

Os exemplos acima citados nos permne 
observar que a presença do caboclo é, para 
os terreiros envolvidos na reafricarizaçao, o 
marco distintivo ~ sua ·nao-africanidade". 
Cultuar reservadamente ou nao cultuá-lo 
significa nao pOr em evidência o elemento 
que caracteriza, na maioria das vezes, o 
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lndio brasileiro, Jogo, nao-africano. Seria 
como se estivesse buscando construir uma 
identidade baseada exclusivamente na mltica 
nagô. Dessa maneira, o universo religioso, 
sem a evidência do caboclo, equacionaria 
valores que serviriam para firmar 
ideologicàmente fronteiras estabelecidas. 

De qualquer modo, essas caracterizaçOes 
servem para nos fazer entender que a 
reafricanização nao se dá de forma 
homogeneizada, tanto nos discursos do que 
seja voltar à África quanto nas práticas dai 
decorrentes. O que estaria em jogo, ao 
observarmos essas posturas, sao indicativos 
de que o que se estabelece é uma cerla 
busca de preponderância no que se refere ao 
interior do universo afro-brasileiro. 

Isto dar-se-ia na medida em que a ação dos 
grupos componentes desse universo 
direciona numa cerla diferenciação, tentando 
marcar posição que os faça distinguir-se dos 
demais. 

Talvez seja 001 pouco apressado dizer que é 
.lrreverslvel o processo de reafricanização na 
globalidade dos terreiros. Contudo, nos 
imporia aqui precisar um aspecto que é por 
demais sobressalente: a imbricação entre 
cultura e politica. E isto percebe-se no 
próprio discurso, •o sincretismo é uma luta 
politica dentro de nossa realidade. A gente 
como negro tem que crescer de forma que 
seja respeitado; a pessoa negra nao quer 
candomblé de branco, nada disso, na casa 
da gente• (Mae Stela). Notando-se, porlanto, 
001a afirmação do negro brasileiro na procura 
de uma cidadania, a qual é extralda 
basicamente do campo da representação 



simbólica, ou seja, da religiao. Mesmo 
que para detenninados segmentos do 
movimento negro as religiOes 
afro-brasileiras estejam longe de uma açao 
política clara e objetiva (Pinto: 1983: 138), o 
que talvez demonstre um certo 
encurtamento do que seja política vista 
comumente nos moldes do institucional, 
salientamos aqui que as religiOes 
afro-brasileiras ocupam no campo religioso 
uma posiçao subalterna, e, 
portanto, "constitui uma contestaçao 
objetiva do monopólio da gestaçao do 
sagrado, da legitimidade dos detentores 
deste monopólio" (Bourdieu: 1974: 45). 
Desse modo, reiteramos que mediando as 
duas instâncias (cultura e política) referidas, 
e"GQntra-se o conceito de legitimaçao 
verificada de forma contraditória -- busca na 
África distanciando-se da África --, e esse 
conceito visto numa perspectiva na qual a 
concorrência religiosa efetiva-se nas 
posturas dos pais e maes-de-santo.S 

"Porque tá tudo desgastado ... A própria 
Igreja católica (. .. ). No candomblé tem mais 
condiç6es. O candomblé nSo tem 
discriminaç6es (. . .). E aí muita gente fatura 
em cima da crença e da caréncia. É a 
caréncia que faz o candomblé andar.· (MSe 
Stela do Axé Opó Afonjá) 

NOTAS 

• Gostaria de agradecer às aRicas, sugestões e 
incentivos de Paula Montem. Assim como a 
Vagner G. da SUva, pelas ponderadas 
observações, e a Elmo, pela revisão final. 

1 Xirê - ordem em que são tocadas, cantadas e 
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dançadas as invocações aos orixás, no illcio das 
cerimônias festivas. 

2 Axexê - Ritual fúnebre 

3 O contexto do passado, sublinhado no • ... as 
mães-de-santo se sujeitavam a isso para poder ter 
um status maior .. .", traz uma questão nebulosa e 
inquietante: a forma de legitimidade que possula o 
candomblé no séc. XIX. Reis e Silveira (1987) 
fornecem subsidies para o problema ao afirmarem 
que a idéia de uma religião constantemente 
perseguida precisa ser matizada. Já que, de 
acordo com as conveniências e as circunstâncias, 
o poder esaavista flutuou entre a perseguição e a 
permissão. E c~am exemplos de rwasões a 
terreiros (1826, 1829, 1860), detectand~se a 
presença de "gente de todas as cores, ricos e 
pobres, bons e maus .. .", assim como um homem 
de confiança do Visconde de Prajá; fazendo 
revelar que a essa época havia canais de 
comunicação com os poderosos. 

4 Assentamento - representação através de 
objetos ou mesmo árvore num determinado 
espaço das deidades. 

5 Vale notar a aiação do Conselho Religioso no 
Encontro Preparatório ao Congresso dos Orixás, 
realizado em Salvador (1987), integrado por 
diferentes nações, talvez ai se vislumbrando um 
inicio de buroaatização religiosa no candomblé. 
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A cerimônia do Bori no 
candomblé da Bahia 

STEFANIA CAPONE 

A cerimônia do Bori faz parte de um conjunto 
de rituais que determinam etapas distintas no 
processo de iniciação no candomblé da 
Bahia. O nome Bori significa em ioruba, "dar 
a comer à cabeça" (bo, alimentar, orl, 
cabeça). Trata-se da primeira cerimônia de 
iniciação ao culto dos orixás, à qual poderá 
seguir, "se o santo pedir", a iniciação 
definitiva ou "feitura de santo". 

A descrição que segue dá conta de uma 
cerimônia de Bori realizada no terreiro 
jeje-nagô, de Vicente de Ogum, em Matatu, 
Salvador. A noviça chega no terreiro às seis 
da tarde de uma quarta-feira, dia do seu 
orixá, lansã. Após tomar um banho de folhas, 
troca de roupa, vestindo uma camisa branca 
até a metade da coxa, uma saia de roda 
branca, um torço branco e as contas das 
próprias divindades. Assim vestida, entra na 
camarinha, quarto ao lado do pejlou llé 
orlxá (onde se encontram os altares dos 
orixás) e senta no chão sobre uma esteira 
coberta por um lençol branco. Na hora de 
sentar-se, ela retira o torço da cabeça e os 
chinelos, ficando com as pernas estendidas e 
as mãos sobre os joelhos, com as palmas 
voltadas para cima. No pequeno quarto há o 
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pai-de-santo, o pai pequeno e uma outra 
filha-de-santo. Em torno da esteira estão 
colocadas garrafas com mel e com 
azeite-de-dendê, uma quartinha com água, 
pratos com sal, noz de cola (obl), acarajés, 
acaçás, um prato com moedas e folhas, um 
alguidar vazio, velas, uma faca e uma pomba 
branca viva. 

Após entoar cantigas para pedir a permissão 
das divindades, o pai-de-santo apresenta à 
cabeça da noviça os pratos com a comida, a 
água da quartinha e o animal, passando-os 
na frente e em cima da cabeça. O obi, 
importado da África, é cortado em quatro 
partes pelo pai-de-santo e, depois de 
passá-lo sobre a cabeça da noviça, é jogado 
para conhecer a resposta das divindades. 
Essa resposta é dada pelas possíveis 
combinações na caída das quatro partes da 
noz, sendo que será positiva quando duas 
partes côncavas caem para o alto ou quando 
as quatro resultam "abertas" e será negativa 
nos outros dois casos. O obi cai com as 
quatro partes para o alto: é o sinal de que as 
divindades aceitam as oferendas e que se 
pode começar a cerimônia. O pai-de-santo 
pega um pedaço de obi, mastiga, cospe uma 



parte sobre a cabeça da noviça e, depois de 
tomar um pouco de água na boca, cospe o 
restante no alguidar vazio, chamado lgbá orl 
(cabaça da cabeça). Uma primeira 
comunicação mística é assim estabelecida 
entre a cabeça (orl) e o lgbá orl. 

Um pano branco é, então, colocado nos 
ombros da noviça. O pai-de-santo passa a 
pomba pelo corpo da mulher e entrega-lhe o 
pássaro, para que peça tudo o que precisar, 
no ouvido do animal: saúde, amor, felicidade, 
trabalho, dinheiro. Depois disso, o 
pai-de-santo pega a pomba e, com uma folha 
enlaçada em torno da cabeça, a degola, 
deixando cair o sangue sobre a quartinha, no 
lgbá orl e sobre a cabeça da futura iniciada, 
pressionando o colo do animal para que saia 
bastante sangue. Em seguida traça com o 
sangue cruzes sobre a nuca, o pescoço, as 
têmporas, as palmas das maos e os pés. 
Pequenas plumas sao colocadas sobre os 
pontos marcados pelo sangue, sobretudo 
sobre a cabeça, as têmporas e o pescoço. A 
cabeça é coberta com o torço branco. 

O pai-de-santo pega a quartinha e pede que 
a noviça beba três goles de água e, em 
seguida, lamba, por três vezes, o sangue do 
pescoço da pomba degolada, cuspindo sobre 
o lgbá orl. Um pedaço de obi é colocado na 
sua boca e ela tem que engoli-lo, depois de 
mastigá~o demoradamente. Outros 
pedacinhos sao colocados entre o polegar e 
o indicador das duas maos e dos pés, 
deixando-os aí até que caiam. O 
pai-de-santo coloca o corpo e a cabeça da 
pomba no lgbá orl, com pequenas 
quantidades de mel, azeite-de-dendê e sal. 
Depois disso, retira-se seguido pelos 

ajudantes, para preparar a comida para a 
cabeça. A noviça fica na camarinha, deitada 
na esteira e recoberta por um lençol branco e 
assistida por uma filha-de-santo. 

É neste momento que pode acontecer a 
possessão pelo próprio orixá, o "dono da 
cabeça". Esta seria a primeira manifestação 
da divindade que determinaria ainda mais a 
ligação entre a noviça e o mundo 
sobrenatural. Enquanto isso, a pomba é 
levada à cozinha e preparada. A cabeça e os 
pés nao sâo cozidos para servirem como 
oferenda ao orl, mas serao usados mais 
tarde, secos e pulverizados, como talismas 
ou para trabalhos (ebó). 
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Por volta das 10 horas, o pai-de-santo 
retorna à camarinha com a oferenda para a 
cabeça: o lgbá orl com o corpo da pomba, 
os acarajés, os acaçás e milho branco. 
Passa sua mao sobre as maos e os pés da 
noviça, cobertos pelo lençol, para que o obi 
caia. A noviça senta-se novamente com as 
pernas estendidas e o pai-de-santo, depois 
de ter~he passado o lgbá orl sobre a cabeça 
e a testa, pede para que ela se levante. 
Cobre a cabeça e o corpo da mulher com o 
lençol e a leva até a porta de entrada do 
terreiro na sala e, em seguida, àquela da 
cozinha, pedindo para que faça dois 
movimentos com a cabeça para a frente 
como se estivesse afastando algo. Depois 
disso, a noviça é levada de novo para a 
camarinha e volta a deitar-se na esteira. 
Todos saem, deixando-a sozinha para 
dormir. São dez e meia da noite. 

A noviça passa, assim, pela primeira etapa 
de iniciação. Dar borl é o mínimo de 



obrigação para com os orixás, para fazer ato 
de submissão e assegurar a sua proteçao. A 
noviça pode não uijrapassar nunca este 
estágio, se não for uma das escolhidas 
através das quais os orixás se manifestam 
aos homens. Ao contrário, se ela for 
chamada para servir-lhe de cavalo, esta 
cerimônia será só a primeira de um longo 
processo de iniciação. 

Vamos agora analisar os pontos centrais 
deste ritual . Para esclarecer o significado da 
cerimônia do Bori, temos que analisar, 
primeiro, a noção de pessoa no candomblé. 
A pessoa é concebida como sendo plural, 
constituída por vários elementos. O primeiro 
deles é o ara, o corpo, moldado por Olorum, 
o qeus supremo, no barro primordial. Quando 
o corpo fica pronto, ele sopra nele o eml, a 
força vital, espírito e princípio de existência. 
O eml é parte da natureza, é a respiração 
que diferencia os seres humanos dos seres 
sobrenaturais. Depois da morte, este espírito 
volta ao orum, o mundo sobrenatural, 
reintegrando-se com a matéria original, que 
poderá então gerar outras vidas. É, assim, 
uma substância imaterial e imortal, enquanto 
o corpo, depois da morte, volta ao barro 
originário, desintegrando-se e fecundando a 
terra. Neste nível não há ainda diferenciação 
entre os seres humanos, porque todos sao 
feitos do mesmo barro, recebem o mesmo 
sopro vital, a mesma parcela de existência. 

O terceiro elemento da pessoa é 
representado pelo orl, a cabeça, que foi 
criado por Oxalá a partir de uma substância, 
o lporl, que Claude Lépine diz ser variável, 
tendo uma estreita relação com a natureza 
do próprio orixá. O orl é responsável pela 
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inteligência e pela boa ou má sorte da 
pessoa, pelos sentidos e pela consciência. 
É a cabeça, do ponto de vista espiritual. 
E o termo mais exato em ioruba, para 
expressar este conceito, é ort-lnu, sendo ori 
a cabeça física, onde reside o ort-lnu. 
Mas o "povo de santo• usa normalmente a 
palavra ort, ou simplesmente cabeça, 
para designá-la. Quando a alma se 
transfere no Ayé, mundo terrestre, o orl 
entra na cabeça e aí fixa-se. Durante a 
vida, pode debilitar-se por doenças, crises 
de loucura ou também por faltas rituais. Para 
prevenir um risco deste tipo, recorre-se ao 
rito do Borl, que serve para restabelecer o 
equilíbrio, "tornar mais forte a cabeça", 
através da fixação do duplo divino do ort, 
que reside no Orum, numa vasilha de 
barro, que poderá assim receber oferendas 
no curso da vida da filha-de-santo. 
O eml, ao contrário, fica fora de qualquer 
tratamento, pode deixar o corpo durante o 
sono e o abandona cada vez que o orixá 
toma posse do corpo do seu "filho". Nao há 
uma opiniao comum do que acontece ao orl 
depois da morte. Alguns falam que 
desaparece com o corpo, morre com ele, 
enquanto o eml seria imortal; outros afirmam 
que o ort voltaria ao mundo sobrenatural 
para lá permanecer por um certo tempo, 
antes de voltar para o Ayé no corpo de um 
recém-nascido. 

O orixá é o último elemento a ser adquirido 
pela pessoa. Ele está relacionado a uma 
substância primordial, a uma força da 
natureza ou a determinadas funções sociais. 
Estas forças e estas funções estao 
normalmente relacionadas a um herói 
divinizado ou a um fundador de alguma 



dinastia. São verdadeiros antepassados 
míticos. 

Os orixás são múltiplos, divididos em 
•qualidades", cada uma com características 
próprias. Além disso, não existe só um orixá, 
o "dono da cabeça", o santo pelo qual a 
pessoa é feita, mas junto a ele temos o 
adjuntó, outro orixá que ocupa uma posição 
secundária, mas igualmente importante, na 
proteção do iniciado. Eles são 
acompanhados por outras divindades, 
ligadas normalmente por laços míticos ou 
herdados na família (por exemplo, lansa é 
acompanhada sempre por uma Oxum), um 
eré, divindade infantil que fala para o orixá, 
um exu, •escravo· do dono da cabeça, seu 
mensageiro, que "trabalha" para ele. 

Cada um destes elementos da pessoa tem 
um duplo no mundo sobrenatural. O Orum é 
um mundo paralelo ao mundo real, Ayé, que 
coexiste com todos os conteúdos deste. 
Cada indivíduo, cada animal, cada objeto, 
possui um duplo espiritual e abstraio no 
Orum. O processo de iniciação tem por 
finalidade fixar este duplo num recipiente, 
enquanto a sua contraparte na terra é fixada 
no corpo da noviça. Assim, o orl tem o seu 
duplo no lgbá ort, o ortxá no lgbá ortxá, o 
exu bara, princípio individualizador que 
reside no corpo, terá seu duplo fixado no 
kolobó. O assento destes duplos garante a 
integridade da pessoa e a representação 
tangível da sua identidade. 

Para esclarecer melhor como atua esta 
ligação entre o Orum e o Ayé, temos que 
apresentar a noção de axé. Ela está na base 
de todo ritual do candomblé, sendo o 

62 

indicador dinâmico da possível comunicação 
entre o mundo sobrenatural e o mundo 
terrestre. O axé é o poder realizador da 
existência, a força sobrenatural do que tudo 
se desprende, passando do todo 
indiferenciado à existência individualizada. O 
axé está contido e é transmitido através de 
certas substâncias e elementos materiais. No 
corpo, o coração, o fígado, os pulmões, os 
órgãos genitais são portadores de axé. A 
transmissão do axé, das divindades aos fiéis, 
resulta num acréscimo de vida, de existência. 

De fato, a vida não é algo adquirido 
definitivamente no momento do nascimento, 
mas um contínuo acréscimo de força que 
constitui uma escada, na qual cada degrau é 
representado por uma iniciação, que toma 
sempre mais profunda a comunicação 
divindade/fiéis. Como afirma Juana Elbein 
dos Santos, ·receber axé significa incorporar 
os elementos simbólicos que representam os 
princípios vitais e essenciais de tudo o que 
existe, numa particular combinação que 
individualiza e permite uma significação 
determinada. Trata-se de incorporar tudo o 
que constitui o ayé e o orum, o mundo e o 
além". (Eibein dos Santos, 1977:42) 

O axé pode diminuir ou aumentar e estas 
variações são determinadas pelas atividade 
e conduta rituais. 

Outro elemento central da dinâmica do 
candomblé é o ebó, a oferenda. O sacrifício, 
restituindo e redistribuindo axé, é o único 
meio de conservar a harmonia entre os dois 
planos da existência (Ayé/Orum) e de 
garantir a sua continuação. É a devolução da 
força primordial, o axé, que permite a 



multiplicação e o crescimento e, ainda, 
manter a integridade de cada indivíduo. 

As oferendas podem ser "secas· ou com 
sangue. O sangue é um poderoso veículo de 
axé e o sacrifício de animais visa a restituir 
aos orixás a força que despendem neste 
mundo e à qual devemos a existência. O 
animal sacrificado deve corresponder à 
natureza do orixá ao qual é oferecido e 
devolver a substância específica que ele 
representa. Três critérios são levados em 
consideração na escolha do animal: o sexo, . 
a cor e a espécie. O sexo deve ser o mesmo 
do orixá. A cor deve corresponder à cor 
atribuída ao orixá. Por isso, todos os animais 
oferecidos a Oxalá são obrigatoriamente 
brancos. A espécie consiste numa 
classificação em três categorias: "bichos de 
quatro pés•, "bichos de dois pés" e uma 
terceira que inclui peixes, cobras e insetos. 

Como vimos, no ritual do Bori, o animal 
sacrificado é uma pomba branca. O pombo é 
o pássaro que representa "o poder do orixá". 
Há uma antiga crença africana segundo a 
qual as feiticeiras possuíam um pássaro que 
executava todas as suas ordens e que vivia 
enclausurado numa cabeça (Verger, 1965), 
Em Salvador, esta crença se reencontra na 
associação entre alguns pássaros com lyámi 
Oxorongá, a feiticeira. Esta associação está 
ligada ao poder de engendrar e ao. produto 
deste poder, o filho (Lépine, 1978). Por isso o 
pássaro, e em particular o pombo, 
representa, no ritual da oferenda, o sacrifício 
do filho, de um descendente da divindade. 

Outra lenda conta como a pomba participou 
da tarefa da criação da terra, auxiliando 
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Oduduá, princípio feminino dos orixás funfun 
(orixás brancos ligados à criação). 
Encontra-se, assim, ainda mais sublinhada a 
ligação deste animal com o nascimento, a 
crlaçlo da vida. 

Vamos agora analisar os outros elementos 
presentes no rito: 

- a água (oml) é um líquido, incolor, insípido, 
frio, que acalma, ligado à criação, à 
fecundação, à fertilidade. Pelas suas 
características pertence essencialmente a 
Oxalá e está presente em toda oferenda, 
numa quartinha de barro ao lado dos 
assentos dos orixás; 

-o sal (lyó) é uma substância branca, forte, 
excitante, que transmite axé; 

-o azeite-de-dendê (epo) é uma substância 
vermelha, excitante, forte, que carrega axé. 
Representa o poder dinâmico dos 
descendentes de Oduduá (Lépine, 1978); 

- o mel (oyln) é outra substância que carrega 
axé mas, à diferença do epo, o mel acalma e 
é doce. Representa a feminilidade e a 
fecundidade; 

- o acaçá é uma parcela derivada da massa 
de milho branco oferecida a Oxalá, envolta 
numa folha de bananeira, que se encontra 
presente em todas as oferendas, sendo 
Oxalá a raiz de tudo o que existe; 

- o obl (noz de cola) é uma fruta branca e 
pertence a Oxalá. Estabelece a comunicação 
entre os orixás e os fiéis. 



O obl está ligado ao orl por vários mitos 
(E. dos Santos, 19n) e, sendo a sua 
representação e da mesma categoria, 
constitui o axé principal destinado a •nutrir" 
a cabeça. 

O axé e o conhecimento passam, no 
candomblé, diretamente de um ser a 
outro, não por explicação ou raciocínio 
lógico. A transmissão efetua-se através de 
gestos, palavras acompanhadas por 
movimentos corporais, •com a 
respiração e o hálito que dão vida à 
matéria inerte e atingem os planos mais 
profundos da personalidade" (E. dos Santos, 
19n:46). 

A palavra, como instrumento condutor de 
axé, transmite o poder de realização 
enquanto palavra vivida, soprada, 
pronunciada com o hálito -- veiculo 
existencial. Mastigar o obl significa, então, 
dar força às palavras, aumentar a quantidade 
de axé carregada por elas. Durante a 
iniciação, um dos ritos de fundamento é o de 
"abrir a fala", que consiste em colocar um 
axé especial na boca da noviça para permitir 
ao orixá falar o próprio nome durante a 
possessão. 

As oferendas a um orixá comportam uma 
combinação variável de substâncias 
que é determinada através da 
adivinhação. Por isso, as oferendas na 
cerimOnia do Bori levam em consideração 
uma série de variáveis, como a 
qualidade do dono da cabeça e a sua 
combinação com outras divindades. 
Neste caso, lansã, dona da cabeça da 
noviça, recebeu como oferendas milho 

branco, acaçás e comidas de dendê, como o 
acarajé. 

Outro elemento importante é o uso da cor 
branca, seja na roupa, seja nos alimentos 
rituais. Segundo Lépine, o branco 
representa o frio, a imobilidade, o silêncio, a 
criação e a morte. Segundo E. dos Santos, 
está associado ao masculino e, portanto, à 
direita. O branco, poder genitor, representa 
não só a existência genérica no Ayé, mas 
também a existência genérica no Oru;n e 
como tal constitui um dos elementos que 
participam da formação de tudo o que existe. 
Representa também a passagem, a 
transformação de um nível de existência a 
outro e, por isso, significa no candomblé não 
só a morte e o nascimento reais mas 
também a morte e o nascimento simbólicos 
ou rituais. 

Vamos agora analisar a ação ritual SObre o 
corpo humano. O corpo no candomblé é 
constituído por duas partes inseparáveis, o 
orl (a cabeça) e o aperé (o suporte dela). O 
orl aperé é modelado com porções de 
"substâncias-massas progenitoras· (E. dos 

· Santos, 19n) e, enquanto uma parte reside 
no Orum, a outra reside no indivíduo, em 
regiões particulares do seu corpo. O lado 
direito do corpó corresponde ao sexo 
masculino e à geração do pai e o lado 
esquerdo, ao sexo feminino e à geração dos 
filhos (Lépine, 1978). No plano vertical, a 
parte de cima está associada ao mundo 
sobrenatural e ao sexo masculino, a parte de 
baixo ao mundo terrestre e ao sexo feminino. 
A dimensão longitudinal refere-se ao tempo. 
O poente e a parte de trás referem-se ao 
passado, o nascente e a parte da frente 
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pertencem ao futuro. Na cabeça, a testa 
(oju-orl) representa o nascente e nela reside 
o Exu da pessoa, sendo assim ligado ao 
futuro; a parte occipital (lkoko-orl) 
representa o poente e nela reside o Egum 
(espírito de antepassado) da pessoa, 
ligando-a assim ao passado. No alto da 
cabeça reside o dono da cabeça, o Olori, 
enquanto outros orixás estão ligados à 
·audiçao mística" e à "visão mística". 
(Goldman, 1984:125) 

Finalmente, os pés representam o poente e 
os ancestrais -- o direito, o ancestral 
masculino, e o esquerdo, o feminino. 
Segundo Verger e Lépine, no rito do Bori, os 
pés recebem oferendas de sangue só se os 
pais da pessoa tiverem falecido, podendo, 
segundo o caso, receber oferendas só o pé 
esquerdo ou o direito. Entretanto, no caso 
aqui descrito, ambos os pés receberam o 
sangue, embora a noviça tivesse os pais 
viventes. 

Podemos agora ver como o sangue na 
cabeça, as cruzes traçadas na nuca, no 
pescoço, nas têmporas, nas mãos e nos pés 
não estabelecem apenas uma participação 
entre o duplo divino, representado pelo lgbá 
orl, e o iniciado do mesmo axé, da mesma 
força vital , mas ativam também uma série de 
ligações entre o Orum e o Ayé, o lado 
masculino e o feminino, o passado e o futuro, 
o princípio genitor divino e a matéria 
individualizada. 

A predominância do branco, a escolha dos 
animais e dos alimentos rituais, a ligaçao 
sangue-axé-corpo da noviça, tudo parece 
nos remeter à criaçao de uma nova pessoa, 
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em que morte e renascimento são 
evidenciados no momento da possessão 
durante o Bori, mas cuja conotaçao simbólica 
está presente durante toda a cerimônia. 
Quando a noviça é levada para a sala, 
coberta por uni lençol branco, deixando só o 
rosto exposto, .ela é como uma criança 
recém-nascida, apresentada aos presentes 
como novo membro da comunidade. A partir 
deste momento, começa um período de 
verdadeira educaçao da noviça, que deve 
aprender tudo sobre sua nova vida. Ela ficará 
recolhida por cinco dias no terreiro, sem 
poder sair, em companhia das velhas 
iniciadas e das outras filhas-de-santo, 
aprendendo a comportar-se como uma delas, 
a dar dobalé (cumprimento na frente do 
pai-<le-santo ou do llé orlxá), bem como 
preparar a comida para as divindades. 

O indivíduo, no candomblé, define-se pelas 
relações que mantém com o universo, 
estando relacionado com os vários 
elementos que o compOem, com os 
antepassados do terreiro e de sua família e 
recebendo o seu axé da natureza e do 
contato com os mais velhos. Mas ele é 
definido também pelo seu lugar no grupo, na 
hierarquia social, situando-se no contínuo 
das gerações humanas. 

O rito do Bori visa, assim, a colocar a pessoa 
num lugar único em relação ao cosmos e ao 
grupo. O orllnu, o interior, é único e 
representa uma combinaçao de elementos 
intimamente ligados ao destino pessoal. É 
este conteúdo, o orllnu, que expressa a 
existência individualizada. O orl é o primeiro 
a nascer e o último a desaparecer com a 
morte. É ele o elemento que individualiza. 



Antes da cerimônia do Bori, a pessoa ainda 
ocupa uma posição indefinida, só depois dela 
constitui-se como indivíduo, membro efetivo 
do grupo, e o lugar por ela ocupado nao será 
senão o ponto de partida de todo o processo 
de iniciação, marcado por sucessivas mortes 
e renascimentos. O Bori é assim uma 
cerimônia ligada à criação, aos princípios 
genitores masculino e feminino e aos 
ancestrais. 

Fazer da distinção lévi-straussiana entre 
"mitologia explicita" e "mitologia implícita" um 
instrumento para demonstrar que no 
candomblé nao existiria uma "mitologia 
explicita" como corpus autónomo e 
independente, tendo só um caráter 
operacional, sob forma de fragmentos 
("mitologia implícita"), estreitamente ligados 
às fases do ritual, como afirma Goldman 
( 1984 ), significa reduzir o candomblé ao 
estatuto de uma religião puramente 
pragmática, simplesmente voltada à 
satisfação de uma série de tensOes, sejam 
elas sociais ou individuais. 

Tampouco pode ser reduzida a riqueza da 
"mitologia explicita" do candomblé à tistória 
da separação entre o Ayé e o Onm, 
esquecendo-se de toda a complexidade 
simbólica das relaçOes entre os vários 
elementos constituintes da estrutura mítica. 

o objetivo do ritual nao é a fusão entre o 

Orum e o Ayé, mas o controle das forças do 
Orum para que "trabalhem" no Ayé, é a 
transmissão do axé que permite a 
comunlcaçlo entre os dois mundos. 

NOTA 

Oduduá representa o lado leminino do orixá 
Oxalâ, cujo lado masculino é representado por 
(l)alalá 
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Lixo: morte e ressurreição 

EMÍLIO EIGENHEER 
Prol9ssor da UFF e pesquisador do ISER 

O tratamento que nossa sociedade vem 
dando -- desde longa data - à questão do 
lixo doméstico acabou por nos levar a 
situações graves e delicadas, principalmente 
no que diz respeito à saúde e ao meio 
ambiente. Hoje, faz-se urgente uma 
mudança profunda tanto de hábitos e 
costumes do cidadão comum, quanto da 
política de limpeza pública, à semelhança do 
que esboçam outros pai ses (notadamente os 
industrializados) face às preSSOes ambientais 
e económicas. 

O enfrentamento do problema do lixo 
doméstico, em particular nos grandes centros 
urbanos, requer açOes emergenciais, novas 
tecnologias etc. Mas há questões muito mais 
profundas sugeridas na relação entre ser 
humano e natureza, pela qual, a partir de 
determinado momento, algo recebe o valor 
de lixo. Essa é uma dimensao da qual o 
discurso técnico-funcional nao pode dar 
conta. 

Refletir sobre o papel do lixo, sua 
contextualização cultural, toca discuss6es 
tão importantes quanto nossos costumes e 
crenças, apontando no ciclo vida-morte a 
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possibilidade de interpretações até mesmo 
religiosas. 

A observação mais cuidadosa do nosso 
comportamento cotidiano é reveladora de um 
tipo de atitude em relação ao mundo 
concreto do Hxo. Seus coletores e seus locais 
de destinação recebem tratamento similar a 
pessoas/espaços ligados a "produções" 
antigas e permanentes da sociedade: 
cemitérios, manicómios, hospitais terminais, 
prisOes, áreas de prostituição e albergues 
para mendigos. sao lugares malditos, 
relegados aos •cantos• e à "periferia" da 
cidade, assim como o lixo em nossas casas. 
À medida que os centros urbanos se 
expandem, estes espaços se tornam 
problemáticos, pois, com efeito, nao há quem 
os deseje por perto. No entanto, sua 
presença nao pode ser dispensada. Assim, 
inclusive por esse paradoxo, aqueles que 
trabalham nesses lugares sao quase sempre 
considerados cidadãos ... de terceira 
categoria. 

Outro llliverso significativo é o dos 
vocábulos e expreSSOes empregados nesses 
métlers, ou com respeito a eles, tais como: 



sujeira, podridão, lixo, jogado, imundície, 
apodrecer' nao prestar -- que geram 
expressões complementares: "apodrecer na 
prisão", ·mulher que nao presta•, ·velho que 
nao presta para nada", "boca do lixo·, 
"escória social", "trapo humano·, 
•morto-vivo•, "jogado na prisão" (ou 
manicómio), ·nao prestar" (sentido utilitário) e 
"só presta para jogar fora•. Nestes diferentes 
contextos, há a sugestão daquilo que deve 
ter um fim, que precisa ou tende a 
desaparecer, que precisa ser isolado para 
longe da vista-- do que deve morrer. O que 
foi nobre, viçoso, útil deixa de prestar, fica 
velho, inútil, estraga. Deve e vai morrer, de 
preferência bem longe de nós. Desde cedo, 
isso é que se ensina velada, mas 
decisivamente. O lixo parece trazer, pois, ao 
nosso ver, pelo menos em muitos contextos, 
o estigma da morte. 

Essas formas do tratamento destinado a 
lixeiros, sucateiros, caladores e aos aterros e 
vazaduros são uma arraigada tradição que 
estigmatiza nossa relação com o mundo do 
lixo. Mas já há os que pregam que a sujeira 
está mais na nossa cabeça e em nossos 
hábitos do que naquilo que denominamos 
"lixo·. Sao os arautos de uma nova 
Weltanschaung: ecologistas, agrônomos, 
educadores ambientais, sanitaristas e 
mesmo adeptos que vêem nessa tendência 
excelentes oportunidades de lucro. 

Assim, têm-se esboçado situaçOes, na 
questao do lixo urbano, indicadoras de um 
novo tempo, em que o estigma da morte 
cede lugar a possibilidades que mudam 
radicalmente muitos de nossos valores 

68 

tradicionais. Num processo similar ao de 
certas religiões (nas quais a morte é vencida 
pela transformação, pela conquista de uma 
nova vida) e da própria natureza (onde a 
morte é fonte de vida), o que era visto como 
sujo, desprezível, podre agora é energia, 
matéria-prima, natureza embutida. O lixo é 
reciclável, algo que pode renascer. Vida em 
abundância. Assim, como passamos a 
acreditar em uma concepção de vitória sobre 
a morte, o que era degradante, sem sentido, 
decadente, ameaçador passa a ser 
prenúncio de uma vida melhor -- no caso do 
lixo doméstico, a reciclagem o reintroduz 
direta e claramente no "ciclo" da natureza, 
superando assim a sua ·morte•. 

Estas são apenas considerações 
preliminares e assistemáticas, que indicam a 
possibilidade de pensar o lixo urbano a partir 
de novos parâmetros. O esquema de 
"limpeza•, calcado basicamente nos 
caminhões coletores (lembrando um cortejo 
fúnebre sem acompanhante), nas áreas de 
destino final e no simbólico 
"desaparecimento• do lixo, pode dar lugar a 
um novo processo, voltando para a 
reciclagem, contra o desperdício, pelo 
reaproveitamento e a favor da vida e da 
natureza. Muito teremos a ganhar 
repensando a qoestão do lixo à luz de 
nossas concepções de mundo, 
entendendo-se também aí a nossa 
religiosidade. 

Artigo também publicado no Jornal do Brasil, 
04.00/89. 
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