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APRESENTAÇAO 

As ONGs est~o em pauta. Que novo 
personagem é este nos debates sobre o 
desenvolvimento? Quais as suas 
perspectivas para a próxima década? 
Betinho (IBASE) e Miguel Darcy de Oliveira 
(IDAC) continuam aqui o fluxo de reflexões 
iniciado em nosso último número. Os textos 
de Thierry Verhelst e Wolfgang Sachs 
complementam este bloco. Thierry é 
dirigente da Rede Sul/Norte Cultura e 
Desenvolvimento e Wolfgang Sachs, 
destacado analista das questões do meio 
ambiente. Ambos se dirigem, sobretudo, 
aos circuitos n~o-governamentais. 

Os três próximos artigos compõem uma 
pequena trilogia sobre a mulher, vista por 
ângulos diferentes. No primeiro, Marta de 
Oliveira da Silva faz algumas considerações 
sobre Deus e a mulher, a partir do livro de 
Gênesis e do mito do paraíso perdido, 
presente na tradição judaico-crist~ . Em 
seguida, os cientistas sociais Cecília Loreto . 
Mariz e Marjo de Theije analisam um 
int~ressante fenômeno religioso que ocorre 
na cidade pernambucana de Freixeiras, onde 
uma romaria integrada totalmente por leigos 
louva uma santa que sequer é reconhecida 
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pela Igreja Católica. Em Santa do povo: 
o catolicismo dos leigos no Santuário 
de Santa Quitéria, eles explicam a origem 
desse culto que, como dizem os autores, 
se insere "num tipo de catolicismo popular 
n~o romanizado". Fechando a trilogia, 
a antropóloga Norma Telles visita a literatura 
para explicar o discurso sobre a ·natureza 
feminina·, formulado no século XVIII e que . 
dividiu a mulher em metáforas do bem 
e do mal. 

Nesse exercício de arqueologia intelectual, 
Jaime Wright escava um sítio ainda nebuloso: 
os bastidores da luta contra o arbítrio 
imposto à sociedade brasileira pelo golpe 
militar de 1964, e mostra Como a Folha 
ajudou a acabar com a censura no país. 

Encerrando este número de Comunicações 
do ISER, três leituras sobre a religiosidade 
africana. Em Religiões afro-americanas: 
reencantamento em Buenos Aires, Maria 
Julia Carozzi explica por que a expansão 
dessas religiões na capital argentina 
representa um fenômeno próprio, diferente 
do que acontece em outros países. 
Em seguida, Frei Tito Figueirôa fala de 



sincretismo e diálogo inter-religioso 
ou ecuménico, conceitos, segundo ele, 
mal compreendidos por alguns estudiosos, 
conforme revela em Oxalá-Jesus Cristo: 
fotos, entrevistas e vldeotelpes. 
Finalmente, Rita de Cássia resume o 
processo de Tombamento de um terreiro 

Retlflcações 

de candomblé em sao Paulo, ressaltando 
sua importância até para uma possível 
revisão do conceito de patrimônio histórico 
e cultural do país. 

Jesus Lemos 
Ediklr 

Na Apresentação do úttimo número de Comunicações do ISER, afirmamos que 
o artigo Observações sobre a campanha da Fraternidade de 1988 na Baixada 
Fluminense, de John Burdick, referia-se ao tema "Várias raças, um só povo". Este 
tema, na verdade, foi adotado apenas na arquidiocese do Rio. O tema da campanha 
na Baixada Fluminense, conforme está no artigo, foi "Ouvi o clamor deste povo". 
Omitimos também o crédito das tradutoras do texto, que foram Elizabeth Lissovski e 
Lúcia Cláudia Leão, assim como o crédijo da capa, de Cláudia Espíndola. Gostaríamos 
de acrescentar ainda que, neste mesmo número, o artigo de Luiz Eduardo Soares, 
O jogo sujo da razão politica, foi publicado originalmente no Caderno de 
Conjuntura, nº 31, do IUPERJ. 
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As ONGs na década de 90 

HERBERT DE SOUZA 
Secretário-executivo do /BASE 

Depois de muito tempo trabalhando em 
silêncio, na obscuridade e quase na 
clandestinidade, as ONGs adquirem uma 
grande notoriedade a nível internacional 
e um progressivo reconhecimento a nível 
nacional. Depois de aplicar bilhões de 
dólares nos grandes projetos e nos 
chamados programas de desenvolvimento 
social através dos Estados (na grande 
maioria ditaduras ou regimes autoritários), 
o Banco Mundial, entre tantas outras 
instituições internacionais, começou a se dar 
conta de que seus dólares não chegavam 
aos destinatários e que seus programas 
se constituíam em rotundos fracassos. 
O Estado (autoritário) era corrupto 
e incompetente, o Banco Mundial seu 
cúmplice. Foi nesse momento, curiosamente 
quando as ditaduras entravam em crise 
e perdiam terreno para os movimentos de 
democratização, que o Banco Mundial 
descobriu as ONGs. Elas eram honestas, 
competentes, pequenas, Hexíveis 
e efiêientes. Tinham todas as vantagens para 
substituir o Estado corrupto, incompetente, 
gig'a~te, burocrático e ineficiente. 

Sem ~~pdonar seus parceiros privilegiados 
. (, ~ •:. 
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que antes ajudara a criar e principalmente 
sem fazer nenhuma autocrítica do passado, 
o Banco Mundial passou não somente 
a buscar uma nova aliança com as ONGs 
como também a apresentá-las de alguma 
forma como substitutas da ação 
governamental no campo do desenvolvimento 
social. Essa mudança responde também 
a um outro objetivo político da estratégia do 
grande capital realizada através, entre outras 
instituições, do Banco Mundial : o de 
implementar a política neoliberal de liberar 
as forças do mercado (leia-se do capital) 
das amarras ou do controle dos Estados que 
começaram a passar por processos de 
democratização. Enquanto o Estado 
autoritário servia ao desenvolvimento do 
grande capital, o Banco Mundial não aplicava 
seus princípios liberais à liberalização do 
Estado, ele era funcional ao grande capital 
e seus projetos. Depois que o Estado 
autoritário foi questionado e liberalizado 
através das pressões da sociedade civil , 
o Banco Mundial se deu conta de que 
o neoliberalismo deveria aplicar-se também 
ao Estado e que ele, que já fora privatizado 
por dentro, deveria agora ser privatizado por 
fora. O Estado deveria ser reduzido à sua 



existência mais simples para nao colocar 
entraves ao desenvolvimento das chamadas 
forças do mercado. 

O 'welfare' 

Depois de procurar e freqüentar a intimidade 
do Estado por mais de três décadas, o Banco 
Mundial, governos de países capitalistas 
desenvolvidos e outras organizações 
internacionais chamadas de desenvolvimento 
começaram a procurar as ONGs com 
o objetivo de encontrar uma alternativa 
política para as estratégias neoliberais 
de desenvolvimento, numa tentativa de 
encontrar parceiros antiestatais capazes 
de promover o desenvolvimento social em 
harmonia com o mercado. Ao invés do 
welfare state poderíamos entrar na era 
do ONGs' welfare. É claro que nao caberia 
às ONGs o papel de dirigentes do 
desenvolvimento, esse papel é do mercado 
(leia-se grande capital) . O campo das ONGs 
é o do welfare, é a dimensao social do 
desenvolvimento - preencher as lacunas 
sociais, ou as conseqüências sociais do 
desenvolvimento do capital. No momento em 
que fica evidente que o grande capital se 
reconcentra nos países centrais e marginaliza 
ainda mais os chamados países do Terceiro 
Mundo, fica mais premente do que nunca 
encontrar atares sociais capazes de se 
confrontar com as conseqüências da açao 
ou omissao do grande capital. Chamemos 
a isso crise do desenvolvimento ou pura 
e simplesmente o modo como o capitalismo 
nao desenvolve senao a si mesmo e o que 
cai em sua órbita. 
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A descoberta a nível internacional do papel 
das ONGs no processo de desenvolvimento 
e, mais recentemente, na questao ecológica, 
traz consigo de forma contraditória uma 
dimensao positiva e uma armadilha. De fato, 
as ONGs foram tudo o que disseram delas: 
honestas, flexíveis, eficientes, abnegadas. 
Geraram exemplos notáveis e apresentaram 
soluções concretas, apesar de parciais, para 
os problemas globais. Mas elas nao podem 
substituir os Estados, nem sanar as 
conseqüências sociais do desenvolvimento 
capitalista, nem domesticar as chamadas 
forças livres do mercado. As ONGs sao 
simplesmente atares sociais da sociedade 
civil, entre outros, trabalhando pela 
construçao de sociedades democráticas, 
ou simplesmente sofrendo com sua ausência. 

Como o Brasil sofre da síndrome do "deu no 
New York Times" , pode-se prever que em 
conseqüência da tomada de consciência da 
importância das ONGs pelas instituições 
internacionais e, particularmente, depois da 
EC0-92 no Rio, onde as ONGs vao competir 
por um lugar no cenário mundial com 170 
chefes de Estado, as ONGs brasileiras 
também vao estar no centro das atenções 
nacionais e, quem sabe, serao até 
procuradas como inter1ocutoras do chamado 
diálogo nacional. Por isso é importante, antes 
de abordar qual o papel das ONGs no futuro, 
dizer algo sobre qual foi seu papel no 
passado recente. 

~-

À margem do mercado 

As ONGs brasileiras, em sua grande maioria, 
nasceram em funçao e em conseqüência 



da luta política da sociedade civil contra 
o regime autoritário que se implantou, para 
servir ao grande capital, em 1964. Nascem 
contra o Estado e de costas ou à margem do 
mercado (leia-se grande capital), que havia 
se apropriado do Estado e passava, a partir 
dele, a reprimir a sociedade. 

A maioria das ONGs brasileiras nasce entre 
as décadas de 60 e 80 e se caracteriza por 
uma existência quase clandestina, ligada 
aos movimentos sociais de base, às Igrejas, 
aos movimentos sindicais e populares, 
executando tarefas fundamentalmente nas 
áreas de educaçao, saúde, habitaçao, 
organizaçao, assessoria e consultaria 
a esses movimentos chamados "populares· 
(leia-se sociedade civil pobre e reprimida). 
Dados os limites ao desenvolvimento da vida 
democrática no conjunto da sociedade, 
as ONGs desenvolvem pequenos projetas, 
apóiam os movimentos de resistência, 
compartem a clandestinidade de muitos 
deles, nao têm acesso aos meios de 
comunicaçao de massa e nem aos recursos 
governamentais. Vivem e sobrevivem graças 
à solidariedade internacional (a chamada 
cooperaçao internacional ao 
desenvolvimento) que chega através das 
ONGs do Norte, que, por sua vez, repassam 
recursos, mobilizadas por razões 
humanitárias e de seus governos 
pressionados por sentimentos de culpa de 
quem se enriquece graças à desigualdade 
internacional. No Brasil, nem o governo nem 

. o chamado mercado (grandes empresas 
nacionais ou transnacionais) apoiaram 
as ONGs ou descobriram suas virtudes 
e potencialidades .. Pode-se afirmar, com 
margem de erro mínima, que a maioria 
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esmagadora das ONGs brasileiras viveu 
nessas décadas graças ao apoio 
internacional, apesar da indiferença ou 
hostilidade do Estado e do mercado 
nacionais. As exceções, como sempre, 
sao para confirmar. a regra. 

As ONGs brasileiras se desenvolveram, 
portanto, contra o Estado. As ONGs 
brasileiras sao contra o Estado, no entanto, 
por razões muito distintas das razões 
do Banco Mundial e do neoliberalismo 
implantado através do governo Collor. 
Elas sao contra o autoritarismo do Estado 
mas nao chegaram ainda a propor sua 
substituiçao pelo mercado. As ONGs sabem 
que o Brasil de hoje é fruto muito mais das 
forças de um mercado que se apropriou 
e privatizou o Estado, eliminando sua 
dimensao social e democrática. Elas sabem 
que o Brasil é o que o mercado fez dele 
e o resultado nao é de animar ninguém. 
O mercado produziu a felicidade para muito 
pouca gente e a miséria para a maioria. 

Por outro lado, se as ONGs brasileiras nao 
se sentem bem em sua relaçao com 
o Estado é em conseqüência do seu caráter 
autoritário e anti-social. Nao querem sua 
eliminaçao (pelo menos por agora), mas sua 
transformaçao, sua democratizaçao. Mas 
as ONGs brasileiras também nao se sentem 
bem em sua relaçao com o mercado, 
em razao de seu caráter excludente, 
individualista, insensível aos princípios 
democráticos e humanitários que devem 
iluminar a construçao de uma nova 
sociedade. As ONGs não aderem à ética ou 
à ótica do mercado, por isso têm uma visao 
e uma crítica do Estado radicalmente diferente 



daquela realizada pelo neoliberalismo. Isso 
não significa dizer que elas nao tenham em 
algumas circunstâncias e lugares tentado ou 
sido tentadas a substituir o Estado na 
prestaçao de serviços à sociedade ou ao 
mercado no campo das atividades chamadas 
"produtivas·. Essa, que pode ter sido até 
a marca fundamental de muitas ONGs na 
América Latina e na Ásia, nao foi, no entanto, 
a marca fundamental das ONGs brasileiras 
até o presente momento. 

O neoliberalismo acredita que o mercado 
é capaz de produzir o máximo de bem-estar 
com um mínimo de Estado. As ONGs sabem 
que nem o mercado nem o Estado sao 
capazes de produzir o máximo de bem-€star 
para todos na medida em que se organizam 
e aluam segundo a ótica da excludência e da 
perpetuaçao das desigualdades. As ONGs 
querem democratizar o mercado (o que 
significa erradicar a onipotência do capital 
e submetê-lo ao controle democrático da 
sociedade) e o Estado (o que significa 
desprivatizar o Estado e restabelecer seu 
caráter público). 

No momento em que a proposta neoliberal 
se instala no Estado, através do governo 
Collor, é de se prever o agravamento das 
desconfianças e distâncias em relaçao ao 
governo central , ao mesmo tempo que se 
abrem novas perspectivas em relaçao aos 
governos estaduais e locais. 

Pelo lado do mercado, nao se espera que ele 
seja capaz de equacionar as grandes 
questões do desenvolvimento, pensado em 
sua dimensao social, humana, democrática. 
Pelo lado do Estado, nao se confia que ele 
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seja capaz de assumir efetivamente suas 
responsabilidades políticas inadiáveis diante 
da pobreza e miséria da maioria da populaçao 
brasileira. Diante dos dois, a luta pela 
democratizaçao continua e se aprofunda 
com toda a sua complexidade. As ONGs 
brasileiras sabem finalmente, através de sua 
experiência internacional, que a retórica 
neoliberal do fim da história e do fim do 
Estado nao encontra base na realidade do 
próprio desenvolvimento capitalista moderno: 
o capitalismo cresce e se desenvolve 
à sombra e graças ao Estado, cuja presença 
se mede fundamentalmente pela qualidade 
de suas políticas. Se a retórica liberal 
é antiestatal, sua existência é estatista. 
Que o digam países como o Japao 
e a maioria esmagadora dos países 
europeus. Que o digam também os Estados 
Unidos, onde mercado e Estado se entrosam 
na paz e vivem da guerra. 

Novos desafios para as ONGs 

Partindo do fundo do poço do autoritarismo 
para as aberturas liberalizadoras e em luta 
pela democracia, o caminho das ONGs 
é um constante desafio de superaçao de seus 
próprios limites (que devem ser reconhecidos 
e assumidos) em busca de novos horizontes 
para o conjunto da sociedade. As ONGs sao 
microorganismos do processo democrático, 
sao referências, lugares de inovaçao 
e criaçao de novos processos, mais rumos 
que caminhos, mais luz que iluminaçao. • 
Elas não têm a vocaçao do Estado, 
nao compartem a obsessao por lucros do 
mercado, nao substituem os atores sociais 
do mundo presente, Às vezes se parecem . 

,; .... 



muito mais a ETs de uma utopia futura, 
do que a sociedades democráticas. As ONGs 
são laboratórios do futuro, sobretudo 
espaços da criação da utopia democrática. 
Mas, para criar o mundo futuro, partimos do 
mundo presente, e aí estão os desafios. 

As ONGs brasileiras, durante o período 
autoritário, viveram praticamente na 
clandestinidade, reduzidas ao espaço 
mínimo permitido por um Estado repressivo 
que tentava abolir a existência da sociedade 
civil. Aprenderam a sobreviver nos espaços 
micros. Com a liberalização da sociedade 
e do Estado, a partir principalmente da nova 
Constituição, as ONGs estão desafiadas 
a sair da clandestinidade, ocupar os espaços 
públicos e assumir o desafio de exercerem 
sua cidadania: o que são, por que lutam 
e o que propõem. Sair do micro para o macro, 
do privado para o público, da resistência para 
a proposta, do anti para o pró. Fazer tudo 
isso sem pretender substituir a diversidade 
de atores sociais que compõem a sociedade 
civil , mas também sem abrir mão do papel 
próprio que têm a desempenhar. 

Enquanto a oposição vivida pelo conjunto da 
sociedade era entre ditadura e democracia, 
entre opressão e liberdade, a luta era dura, 
mas a certeza do rumo era mais fácil. Havia, 
na verdade, uma só proposta - democratizar 
o poder. Nesses tempos de liberalização 
e neoliberalismo, a luta talvez pareça mais 
suavE!", mas as certezas quanto ao rumo são 
muito mais difíceis. Passar da negatividade 
para a positividade é o trabalho de um parto 
que. supõe criação. Propor uma sociedade 
democrática significa ser capaz de criar e, 
de certa forma, inventar essa sociedade no 

. '-' - ~ . 
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plano da proposta e no da realização concreta. 

A dlmensao macro 

Em tempos de neoliberalismo, propor uma 
sociedade democrática implica a tarefa de 
demonstrar que a sociedade brasileira só 
será desenvolvida e socialmente justa na 
medida em que incorporar em todas as suas 
relações sociais, económicas, políticas 
e culturais os princípios que todos aceitam e 
poucos praticam: da solidariedade, liberdade, 
igualdade, diversidade e participação. 

Portanto, não cabe às ONGs acabar ou 
pretender substituir o Estado, mas colaborar 
para sua democratização. Não cabe às 
ONGs produzir para o conjunto da sociedade 
os bens e serviços que o mercado não 
é capaz de produzir, mas propor uma nova 
forma de produzir e distribuir que supere os 
limites da lógica do capital. Cabe às ONGs 
trabalhar para universalizar todos os valores· 
éticos de sua própria experiência, levando-os 
ao conjunto da sociedade. 

Descobrir a dimensão do macro não significa 
perder o valor do micro como espaço da 
privacidade, da experiência e da criação, mas 
democratizar suas virtudes. Sair do privado 
para o público não significa reduzir as 
pessoas, as individualidades à condição de 
coisa sem nome e sem particularidade, mas 
personalizar e diversificar o público, 
democratizar o estatal e dar nome e apelido a 
todos nas suas relações com o conjunto 
da sociedade. Nesse sentido, significa 
exatamente acabar com o estatal 
e restabelecer o público. 



Percorrer esse caminho supõe olhar para 
a frente com a memória do passado, sair 
da negatividade para a positividade. Esse 
caminho, o da democratização da sociedade, 
que garante o desenvolvimento social, supõe 
a capacidade de passar da resistência para 
a proposta. Aí talvez resida a principal tarefa 
e desafio para as ONGs brasileiras. 

O papel das ONGs na década de 90 é pura 
e simplesmente propor à sociedade 
brasileira, a partir de sua posição na 
sociedade civil, uma nova sociedade cuja 
novidade não estará no fato de ser brasileira, 
mas na condição e qualidade universal de 
ser democrática. Uma sociedade capaz 
de assumir-se como sociedade de todas 
as pessoas e destinada a trabalhar pela 
felicidade geral. Capaz, portanto, 
de erradicar, como prioridade absoluta, 
a pobreza e a miséria e promover 

o desenvolvimento de si como humanidade 
em toda sua diversidade e complexidade. 
Definir e propor essa qualidade é o desafio 
específico, não exclusivo, que as ONGs 
devem responder para fazer jus à sua própria 
existência, num mundo onde a humanidade 
está sendo negada de forma sistemática pelo 
Estado e pelo mercado. Contribuir para 
superar essa realidade é o papel das 
organizações não-governamentais. Não 
basta não ter os vícios do Estado e do 
mercado, é necessário agora demonstrar 
para que servem as nossas idéias e virtudes. 
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As idéias apresentadas nesse artigo resultam 
da experiência desenvolvida ao longo de dez 
anos no IBASE, do diálogo estabelecido com 
inúmeras ONGs no Brasil e em vários países 
e, recentemente, do inspirado e fecundo livro 
de Alan Wolfe, Whoose Keeper, publicado 
nos Estados Unidos em 1990. 



Crise ou transformação: 
as respostas mudam a pergunta 

MIGUEL DARCY DE OLIVEIRA 
Secretário-executivo do IDA C 

"Rio de ladeiras 
Civilização, encruzilhada 
Cada ribanceira é uma nação 

Rio do lado sem beira 
Cidadãos inteiramente loucos 
Com carradas de razão" 

Chico Buarque, Derradeira Estação 

·cada ribanceira é uma nação .. : 
E a cidadania como é que fica? "Cidadaos 
inteiramente loucos .. : E a educaçao popular, 
a construçao da democracia? 

Há respostas que vivem no nosso espírito 
à espera de uma pergunta. Quando há três 
anos, IDAC e ISER transformaram em 
projeto de pesquisa a intuição de uma 
problemática estavam, na verdade, indo ao 
encontro de uma resposta cuja presença já 
se insinuava sob a forma de dúvidas e 
incerteza em gestos cotidianos que, todavia, 
ainda insistíamos em repetir. E se nao estiver 
mais dando certo? E se nao for mais por aí? 

A democracia, tao duramente reconquistada, 
nao se mostrava capaz de impedir o aumento 
da pobreza e da violência. A população, 
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descrente do Estado e desesperançada das 
formas de participação organizada, gastava 
sua energia na luta pela sobrevivência. 
Os movimentos e comunidades que 
procurávamos mobilizar perdiam fôlego, 
se dividiam e se enfraqueciam. As lideranças 
que capacitávamos se distanciavam de suas 
bases e se isolavam. 

A ·caminhada de um povo·, sonhada nos 
arquétipos de Colunas e Longas Marchas, 
ou na imagem mais próxima do rio para 
o qual convergem todos os afluentes, 
mostrava-se mais como um bloco em que, 
ao fim do desfile, cada um pega o seu 
caminho de casa. Nós -agentes, assessores, 
animadores, promotores sociais - ficávamos 
assim como um abre-alas que, de repente, 
olha para trás e nao encontra o que esperava. 
Eles - os pobres, os oprimidos, os humildes -
se d,ispersando, seguindo seu caminho, sem 
esperar por nossa estrela-guia. 

Timidamente, falamos primeiro em impasses. 
Mas, na nossa linguagem, impasse nao 
conotava um beco-sem-saída ou uma 
situação bloqueada, mas sim obstáculos 
e resistências que idéias novas, métodos 



mais adequados, uma maior competência 
permitiriam superar, injetando em nosso 
trabalho o dinamismo e o sentido que tinham 
no começo da década. 

Três anos mais tarde, anos em que a cena 
do mundo se fez e se desfez com a rapidez 
de um clip, anos em que nos concentramos 
em experiências de campo, enfim dispostos 
a ouvir o que de novo elas poderiam nos 
dizer e não apenas a escutar o silêncio 
daquilo que queríamos ouvir, três anos 
depois, novas respostas implícitas vão 
pedindo novas perguntas. 

A crise do trabalho popular é a nossa crise. 
Nós, educadores populares, movíamo-nos 
dentro de um universo contraditório, 
conflitivo, mas tínhamos a nos guiar o fio 
vermelho da esquerda. Havia muitas 
esquerdas, que se combatiam até 
ferozmente, mas a idéia mesma de luta 
interna supunha uma fronteira que separava 
os companheiros dos que estavam fora e era 
lá fora que espreitava o inimigo. Do lado de 
dentro, do nosso lado, guardavam-se alguns 
valores preciosos e inquestionáveis: 
o monopólio da ética, a pureza de intenções, 
a generosidade, o compromisso, "linha justa 
e correta". Como prêmio, a certeza de que a 
história caminhava conosco, assegurando
-nos, para além das vicissitudes do presente 
o cântico dos amanhãs. Quem cantou a 
Internacional sabe que todos os chãos do 
mundo, por mais frios ou quentes que 
os sentíssemos sob os pés, eram pedaços 
de um território comum. De esquerda 

e companheiros éramos todos nós, ONGs, 
agências financiadoras e povo, sobretudo 
ele, o povo, mesmo sem o saber, membro 
nato da caminhada. 

E hoje, onde estamos, como nos sentimos, 
em que acreditamos? Como, com quem, 
para onde caminhamos? A oposição entre 
esquerda e direita, tornada anacrónica pelo 
colapso do socialismo, ameaça ser substituída 
por outra bipolaridade, igualmente 
aprisionante. Dois fundamentalismos buscam 
ocupar a cena do mundo. 

Nos países do Norte, onde sempre 
encontráramos apoio e solidariedade, 
instaura-se o reino do Mesmo, com 
o neoliberalismo cantando vitória e se 
propondo como modelo uniforme de 
sociedade, único capaz de combinar 
democracia com prosperidade. Curiosamente, 
ao substituir a transcendência das utopias 
pela imanência despoetizada do mercado, 
transformado em solução para todos 
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os males, a democracia, nos países do 
Ocidente, engendra, por sua suposta 
perfeição, uma deserção cívica massiva 
assim como uma crescente dissociação entre 
vida privada e vida profissional. Não há mais 
utopia nem projeto coletivo capaz de 
mobilizar as energias sociais. 

Em alguns países do Sul , amalgamando 
raça, religião e nação, o integrismo islâmico 
apela à guerra santa contra os infiéis e se 
alastra lá onde o projeto neoliberal não 
penetra, pertencente que é ao campo 
epistemológico e à lógica económica do 
Ocidente. 



O mundo se fragmenta, os continentes se 
distanciam uns dos outros, como se 
submetidos a órbitas que se repelem. Quanto 
a nós, latino-americanos, cada vez mais 
distantes da prosperidade do Primeiro Mundo 
e alheios às pregações do fundamentalismo 
integrista, vivemos uma aparente 
desintegração sem fundamentos. Continente 
desviante, nossa presença se dá hoje na 
cena do mundo sob a forma de problema ou 
de ameaça: narcotráfico, devastação 
ecológica, terrorismo, emigração clandestina, 
corrupção, assassinato de crianças, miséria 
insolúvel etc. 

Durante anos, as campanhas pelos direitos 
hum,anos, as experiências de educação 
popular, as propostas da Teologia da 
Libertação serviram de inspiração 
e referência para muitos no Primeiro Mundo. 
Agora, agências de cooperação que, 
por mais de uma década, foram nossos 
aliados quase incondicionais, reduzem 
unilateralmente fundos, sob o argumento de 
que nosso trabalho educativo/organizativo 
não é capaz de reverter a pobreza e de que 
a opinião pública de seus países não está 
mais disposta a apoiar "projetos imateriais", 
de objetivos difusos e avaliação imprecisa, 
mas tão-somente ações concretas 
e mensuráveis de redução da miséria. 
E é verdade que a desigualdade 
e a marginalização social se agravaram, 
no Brasil, durante a década de 80. 

Hoje, estamos· na defensiva. Para muitos 
de nós, pela primeira vez nos assalta 
a inquietação de que, talvez, se tenha 
frustrado nosso projeto de vida. Será que, 
~fato , erramos, ou ficamos do lado 
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perdedor? De esquerda, quando triunfa o 
neoliberalismo; latino-americanos, quando 
o Norte se desinteressa e se distancia do 
Sul; gente da área de ciências humanas 
e sociais, quando este tipo de conhecimento 
parece ter saído de moda? 

Ou será que, ao contrário, o colapso do 
socialismo enquanto contramodelo único não 
libera o campo para o questionamento do 
neoliberalismo, abrindo caminho para novas 
propostas de transformação que fujam 
à lógica binária da alternativa concebida 
como contrário simétrico, embora de sinal 
invertido, daquilo que se nega? Será que 
a destruição dos mitos que alimentavam 
a cooperação internacional enquanto fluxo 
unilateral de recursos para as lutas de 
vanguarda no Terceiro Mundo não abre 
caminho para formas mais horizontais de 
relacionamento e de aprendizado recíproco 
entre contrapartes que compartilham temas 
e desafios comuns? 

Ilusões desfeitas derrubam mitos e dogmas, 
desqualificam liturgias, geram perplexidades, 
por vezes até arrependimentos e remorsos, 
mas também abrem caminho para rupturas 
paradigmáticas. Ou, se quisermos, mais 
modestamente, para outras maneiras de 
pensar e de fazer. A começar pelo 
questionamento de uma ordem do mundo 
e de um projeto de sociedade que se fundam 
na exclusão dos pobres, desnecessários 
e descartáveis na medida em que, não sendo 
nem competitivos nem internacionalizáveis, 
para eles não haveria lugar na modernidade. 

O sonho da esquerda, de compreender 
e controlar o real, parece ter sido apropriado 



hoje por outros modelos e projetos. 
Já aprendemos, no entanto, a dura lição de 
que toda proposta que se queira abrangente 
e excludente de tudo que não é ela mesma 
se condena, a si própria, à incompletude. 
Porque o real será sempre mais espesso, 
mais aberto e incerto do que qualquer fôrma 
que pretenda contê-lo. 

A crise nao é a crise da realidade, mas sim 
da teoria que pretendia descrevê-la. Idéias 
e propostas, por sua vez, ao entrar em crise, 
nao acabam, se transformam. Da mesma 
maneira que todos aqueles aspectos do real 
que pareciam configurar impasses à nossa 
ação, resistências obscurantistas às nossas 
luzes, podem, submetidos a outra leitura, 
revelar-se não como bloqueios e obstáculos 
mas sim como dobraduras e recônditos de 
uma realidade rica e complexa, da qual 
podemos desentranhar um novo 
entendimento. 

O real nao está em crise. O que está em 
crise é o nosso desejo de conformá-lo a 
um desenho que não o abarca. É possível 
nao se encontrar respostas para uma 
pergunta, ou para um problema, nao porque 
tais respostas não existam e sim porque 
a pergunta ou o problema estavam mal 
formulados. 

Analisar criticamente o trabalho de educação 
popular é inventariar paradoxos. A Teologia 
da Libertação tem falado do pobre, mas nao 
tem conseguido falar ao pobre. A Igreja 
Popular avançou tanto que o povo ficou para 

trás. Cidadania e direito não são percebidos 
como prioridades por uma população que 
está distante e desconfiada tanto da polícia 
quanto do advogado. A lei do asfalto coexiste 
com a lei do morro; a legalidade jurídica 
esbarra em múltiplas ordens de ilegalidade, 
como a dos grupos de tóxico e da polícia. 
As mulheres do povo decoram o discurso da 
Igreja, que condena o controle da natalidade 
como inimigo dos pobres, mas juntam até 
o último tostão para ligar as trompas; 
repetem com as feministas as palavras de 
ordem de autonomia e independência mas 
se desesperam com a idéia da solidão, 
entendida como a vida sem um companheiro. 
O aborto é um pecado mas elas pecam; o 
orgasmo é um direito que por vergonha, não 
se reclama; a autonomia, uma necessidade, 
mas 'deus-me-livre que ele vá embora'. 

É verdade que muitas de nossas propostas 
se chocam com o cotidiano e a mentalidade 
popular. Outras sao recebidas e 
reprocessadas à sua maneira, ingrediente 
a mais num cadinho variado de influências 
diversas. Mas será que estes desencontros, 
descompassas, combinações inesperadas 
bastam para que as consideremos 'idéias 
fora do lugar', por isso mesmo condenadas 
à irrelevância? 
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Comecemos pelo mais óbvio, mas, talvez, 
não tao evidente. Estas idéias e propostas 
veiculadas pelas ONGs hoje impregnam 
a realidade brasileira, têm existência social 
real. Por confusa que seja sua recepção 
e processamento, por minoritários que sejam 
os que as aceitam, por reduzido que seja 
seu impacto na grande massa popular, 
as propostas da Teologia da Libertação, 



da educação para a cidadania, da 
emancipação da mulher e do negro estão 
presentes e atuantes na dinâmica social. 

Nosso trabalho produziu um encontro entre 
diferentes e, por que não dizer, desiguais. 
Neste encontro entre nós e eles, nossas 
propostas e o modo de ser do povo, talvez 
a novidade maior consista não na existência 
de tensões e defasagens, o que é inerente 
a qualquer interação entre diferentes, mas 
sim na possibilidade que temos hoje de 
identificá-los, não como impasses 
bloqueadores ou sintomas de um fracasso, 
mas como fatores de complexificação 
e enriquecimento da realidade. 

Tanto nós quanto eles nos modificamos pelo 
contato e pelo diálogo. Nós, os agentes, 
nos demos conta de que nossos valores 
e categorias não sao tão puros como 
pensávamos. Qual de nós, por exemplo, 
acredita realmente na lei e no Judiciário 
como caminhos para a solução de conflitos? 
Por outro lado, eles, os grupos populares, 
também se mostraram capazes de redefinir 
nossas propostas e de as utilizarem -ou, 
até mesmo, de nos utilizarem - para seus 
próprios fins. A Associação de Moradores do 
Morro da Coroa queria nossa presença na 
favela menos pelos direitos que lhes 
poderíamos ensinar do que pela função de 
contrapeso e rede de proteção ao arbítrio da 
polícia e à pressao do narcotráfico. 

As ONGs contribuíram e muito para que se 
possa falar legitimamente hoje no Brasil em 
uma sociedade civil. Em sua função de 
micromultimediadoras, exploraram espaços 
insuspeitados de articulação social, 
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privilegiando lugares, temáticas, atores 
e poderes que circulavam na base da 
sociedade. Enquanto núcleos articuladores 
de alternativas, recursos e projetos, 
fizeram-se presentes nos interstícios da 
vida social , viabilizando microespaços 
e contrapoderes. Isto pode parecer pouco, 
se comparado à utopia - ou à onipotência
da reconstrução, de baixo para cima, de 
costas para o Estado, de uma sociedade 
fraterna. A conquista da Terra sem Males 
é um sonho recorrente mas fugidio . 

Do mesmo modo, é legítimo dizer que os 
movimentos populares não sao o povo 
inteiro, mas existem e contam. Eles sao 
certamente uma parte do povo, músculo vivo 
que o faz se mexer, que lhe determina certos 
gestos, que ganha força e coerência em 
momentos excepcionais, mas fica impotente 
em outras circunstâncias e momentos, nas 
quais a mágica e a espiritualidade, o desejo 
amoroso ou o medo da morte é que ditam 
o movimento. 

Mas, no Brasil, é assim. Nada dá conta de 
tudo. Nem a ditadura foi capaz de controlar 
a espessura do real. O sistema legal 
tampouco é o único conjunto de normas 
capaz de regular as relações entre o Estado 
e a sociedade e dos cidadãos entre si. 
Submersas, informais, mas não menos 
ativas, formas de sociabilidade e valores que 
transbordam dos marcos legais tecem as 
redes de relações e comportamentos que 
garantem a convivência e a sobrevivência 
de comunidades altamente competentes 
para sobreviver em ambientes onde tudo 
lhes é hostil. 



De fato, o que está em crise hoje não 
é a realidade, esta "realidade-prima, e tão 
violenta, que ao tentar apreendê-la toda 
imagem rebenta", mas sim suas leituras 
monopolistas e exclusivistas. Para citar outro 
poeta, este português, "cada um é muitos· 
e cada um é o outro do outro. Por isso 
mesmo, nada mais irreal do que se querer 
formar um sujeito à nossa imagem 
e semelhança. Cada um de nós convive com 
lógicas diferentes, com registros múltiplos, 
que afloram ou submergem segundo as 
circunstâncias e as biografias. No Brasil, 
cada um é e não é cidadão, depende do 
momento e da situaçao. 

Urge abdicar da pretensao de sermos os 
autores da realidade e aceitar a condiçao de 
atores dessa mesma trama complexa. Não 
ditamos o texto, mas falamos e interferimos 
nele; somos uma parte e não o todo; uma 
palavra, não a palavra. Deslocar-se da 
posiçao de autor para a de ator de um texto 
improvisado a muitas vozes é um bom 
antídoto ao desânimo e ao sentimento de 
lrustraçao. A onipotência só aceita como 
resultado de sua intervençao o poder 
absoluto de tudo mudar. Ao abandonarmos 
os discursos uniformes e unificadores 
ganhamos em atençao, em resposta 
pronta, preparamo-nos para jogar com 
a indeterminaçao e o inesperado. Visões 
unívocas, oposições bipolares, paradas na 
base do tudo ou nada, do isto ou aquilo, 
perdem-se na combinatória caleidoscópica 
do real. 

Se nao somos autores, somos, nós e eles, 
nós e os setores populares, artífices de um 
destino comum, de uma experiência de 
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convivência que nos obriga, a todos, a ir 
inventando um texto novo. Esse texto vai 
sendo a nossa história, a nossa entrada 
nesta obra aberta que é a realidade brasileira 
-complexa, desigual, dinâmica, violenta, 
passível de tantas leituras e reinterpretações. 

Se é assim, daqui para a frente, ao invés 
de querer quebrar oposições e superar 
tensões para construir modelos puros 
e coerentes, vale mais pensar nas mudanças 
e transformações necessárias sob o enfoque 
de combinações e interações inéditas. 
A espiritualidade, a devoção e a proteção, 
tão presentes na cultura religiosa popular, 
questionam a racionalidade dos agentes de 
pastoral e sua ênfase na eficácia política. 
Entre as mulheres também ocorrem 
surpresas. Intelectuais europeizadas 
e mulheres da favela descrevem, de pontos 
de vista diversos, as relações mais 
fundamentais na vida de todas elas. Se umas 
dizem ·ocupar o espaço público', outras 
falam de amor, de um amor sofrido, 
machucado. Em algum lugar, então, se 
encontram o espaço público e o dramalháo, 
o amor sofrido e o salário. Umas falam de 
orgasmo, todas falam de orgasmo. Umas 
apanham, outras também. Umas acham 
normal, outras não. Filhos, opressão, 
violência, ganhar a vida sem perdê-la, 
identidade, felicidade, afinal o que é que 
conta? Conta tudo, fogo cruzado de um 
debate que se enraíza por todos os ramos 
nos territórios do feminino. O feminismo 
como receita vai cedendo lugar ao feminino 
como partilha de uma herança comum 
e ancestral a todas nós, elas e nós. 

,A ... 
Essas interaçOes insólitas sao enriquecedoras 



e complexificadoras. As oposições nao sao 
irredutíveis entre lógicas e registres 
diferentes. O que nao quer dizer que nao 
subsistam - e muito - violências, exclusões 
e hierarquias que queremos e devemos 
continuar a combater. 

Nao se trata de renunciar nem à necessidade 
da mudança nem à possibilidade da 
intervenção social, nem cair num relativismo 
ingénuo, mas sim de repensar seus modos 
de fazer. É preciso, isto sim, antes de mais 
nada, nos livrarmos das idéias gastas, dos 
sentimentos de onipotência, que, estes sim, 
sao fonte de paralisia e perplexidade. Se os 
tempos mudaram, se a sociedade brasileira 
se complexificou, se nossa leitura da 
realidade se aguçou, cabe traçarmos uma 
nova agenda para a década de 90. E as 
ONGs, justamente por nao serem Estado, 
nem Igreja, nem universidade, nem povo, 
mas estarem perto de cada um destes 
atores, por combinarem em seus projetes 
o formal com o informal, o micro com 

. .. 
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o estrutural, o alternativo com o institucional, 
talvez estejam em posição privilegiada para 
transitar entre essas diferentes lógicas 
e registres, costurando interaçOes mais 
eficazes e de maior impacto. 

A pergunta com que nos defrontamos hoje 
viria, entao, do desafio de conjugarmos 
novas articulações, experimentando 
combinações inexploradas entre níveis de 
açao e tipos de atores, explorando outras 
portas de entrada, pontes, lugares de 
passagem e momentos fortes da dinâmica 
social, valorizando modos diversos de ser, 
de pensar e de fazer. 

O reconhecimento da diferença e da 
pluralidade, associado à exploração de 
novos roteiros, talvez possa, enfim, nos 
aproximar da liberdade e da igualdade 
que tanto buscamos e que, até agora, nos 
pareceram estar sempre situadas na linha 
de um horizonte que recuava à medida que 
avançávamos . 



Para libertar o marxismo 
, 
E a cultura que determina a economia? 

THIERRY VERHELST 
Jurista e sociólogo - Diretor da agência belga Broederlijk Delen 

A grande confusão intelectual que acompanha 
a crise do "socialismo real" traz úteis 
colocações sobre o marxismo-leninismo. 
Mesmo se convém evitar o fenômeno de 
moda intelectual engendrado pelo atual 
e sem dúvida efêmero triunfalismo neoliberal, 
é útil uma reflexão crítica sobre determinadas 
noções acertada ou erradamente atribuídas 
a Karl Marx. Tal crítica não é realmente nova 
a nível da reflexão teórica, mas terá sido ela 
suficientemente divulgada fora dos meios 
acadêmicos? Que impacto tem na análise 
social e sobre as práticas dos militantes, 
notadamente dos terceiro-mundistas? 
Há simplismos que têm vida dura. Assim, 
repetem-se banalidades que se ligam mais 
ou menos abertamente ao materialismo 
histórico e dialético, e que escondem os 
caminhhos mais do que os iluminam. 
É o caso da famosa relação, pretensamente 
causal, entre a infra-estrutura e a 
superestrutura, e mais particularmente entre 
o econômico e o cultural, à qual consagro 
este artigo. 

Todos sabem que, segundo a vulgata 
marxista, é o econômico que condiciona o 
cultural. A infra-estrutura material (modos de 
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produção econômica, tecnologia etc.) 
determina a superestrutura, isto é, a cultura, 
a religião, a moral, a ideologia e, finalmente, 
a organização social e política, inclusive 
o Direito e o Estado. , 

O objetivo deste artigo é lembrar como tais 
afirmações redutoras são suspeitas e 
enfatizar - principalmente à intenção dos 
"desenvolvimentistas· do Terceiro Mundo z 

- a importância do fator cultural na formação 
social e até na elaboração e evolução dos 
modos de produção. Em outras palavras, 
a cultura explica a economia pelo menos na 
mesma medida em que esta explica a 
cultura. 

Este artigo inspira-se em incidente 
significativo ocorrido recentemente no Haiti, 
no decorrer de uma reunião de reflexão 
sobre o papel da cultura no desenvolvimento. 
Um antropólogo defendia, seguramente com 
algum espírito deliberadamente polémico, 
a tese segundo a qual a cultura de um grupo 
determina o confunto de sua vida, inclusive 
sua organização econômica. Tais palavras 
provocaram reações contrárias por parte de 
represeriiantes de O~.Gs haitianas ali 



presentes, o que era absolutamente normal. 
Todavia, a veemência da reação ilustra como 
é resistente a influência da vulgata marxista, 
excessivamente simplificadora. 

Que podemos opor aos simplismos desta 
vulgata? Deixemos claro, inicialmente, que 
entedemos aqui por cultura o conjunto das 
respostas dadas por uma comunidade 
humana para adaptar-se a seu ambiente 
natural e social. 3 

A cultura é uma dinâmica que dá sentido, 
e este se concretiza no nível simbólico 
(religiões, símbolos, espiritualidade, valores), 
societal (organização social e politica) 
e técnico (os meios e as tecnologias). Como 
escreveu apropriadamente Jean Ziegler, 
a cultura recolhe o sentido da experiência 
e dá sentido à experiência. • 

Sugerida esta definição, e antes de tentar 
responder à questão, rendamos justiça 
àquele que, no fim da vida, exclamava: 
"Não sou marxista!", pois o irritavam muito 
as simplificações doutrinárias a que seu 
pensamento ·já! · havia levado muitos de 
seus adeptos. Sobre o tema de que nos 
ocupamos, Marx demonstrou mais sutileza 
e cuidado do que alguns de seus epígonos 
mais ou menos estalinistas. 

Dito isso, e à guisa de primeira resposta 
à questão, façamos uma constatação 
simples mas eloqüente sobre alguns 
acontecimentos recentes. 

A história da URSS ensina que as relações 
de produção introduzidas pela Revolução de 
Outubro não levaram às,grandes · 
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transformações culturais que se esperavam. 
O "homem novo·, despojado dos reflexos 
capitalistas, não surgiu, e Gorbachev apela 
hoje para os ·valores do humanismo· para 
regenerar a sociedade soviética. Por outro 
lado, a forte heterogeneidade étnica, cultual 
e religiosa da URSS, que se pensava 
desaparecida no molde do homo sovieticus 
uniforme, ressurge graças à perestroika e à 
glasnost. Da mesma maneira, o Presidente 
Boumedienne, antigamente, acreditava· poder 
anunciar o advento de um "homem novo· que 
seria engendrado pelo processo de 
industrialização na Argélia. Sabemos hoje 
o que pensar disto no momento em que se 
confrontam naquele país os protagonistas 
islamistas do FIS, que certamente não estão 
tomados pelo ardor revolucionário que era 
a marca da Argélia em seus primórdios de 
nação soberana. E que podemos dizer dos 
frutos da revolução chinesa, a despeito da 
·revolução cultural' maoísta? 

Além destes fatos históricos, cuja citação 
poderíamos prosseguir, percebe-se que 
a vulgata marxista, quanto ao materialismo 
histórico, é posta em questão por diversas 
teorias, das quais aqui só citaremos 
algumas. Foram selecionadas em escolas 
e áreas diversas e discordantes. 

Vários trabalhos mostraram como a 
economia está encaixada, embutida no 
social , na linhagem, nas tradições, nos 
modos costumeiros de exercício do poder 
(K. Polanyi). s 

A circulação dos bens, aspecto importante 
da economia, está igualmente ligada 
a representações simbólicas e a valores 



próprios à cultura local. Assim, registram-se 
notadamente mecanismos ele reciprocidade 
fundados na solidariedade familial ou ele 
estirpe, e formas de redistribuição e troca 
muito afastadas da lógica mercantil, porém 
essencialmente orientadas para 
conformar-se à tradição ou aos imperativos 
de um líder tradicional. A economia do dom 
descrita por Marcel Mauss tem raízes na 
cultura, e sentimos que há algo artificial no 
querer reduzir esta cultura a uma 
conseqüência da economia, quando antes 
parece um dinamismo que dá sentido à vida, 
da qual a economia é somente um aspecto. 

Alguns autores tendem a reconhecer o fator 
cultural como causa primeira e modelo 
explicativo da produção e distribuição de 
bens, e, portanto, da economia. O modo 
ele produção e as relações produção 
e distribuição seriam determinados pela 
"infra-estrutura· cultural. ' 

Gérard Barthélémy pensa poder aplicar as 
reflexões do antropólogo Pierre Clastres ao 
campesinato haitiano de hoje. 1 Após ter-se 
libertado da escravidao e do latifúndio, este 
campesinato seria na realidade 
pós~pitalista, e teria elaborado um modo 
de produção cuja base seria necessário 
buscar nao na economia em si mas em uma 
escolha cultural e ética. Segundo este autor, 
as sociedades fazem uma opção -altamente 
cultural -entre a igualdade e a liberdade. 
A primeira escolha leva a uma espécie 
de "auto-regulação": um conjunto de 
mecanismos graças ao qual uma populaçao 
freia um excesso de produção. Seria 
a escolha do campesinato haitiano. 

Pierre Clastres afirma que o excesso de 
produção é considerado pela maioria das 
sociedades, notadamente da Amazônia, 
da África negra e do Haiti, uma ameaça, 
pois provoca o enriquecimento individual 
e a constituição do poder (chefes, Estados). 
e logo a desigualdade. Por isto o excesso de 
produção constitui o que Georges Bataille tao 
apropriadamente denominou de "quinMo 
maldito". 

Sociedades que valorizam a produção em 
excesso, como no capitalismo, encontram 
em contrapartida seu fundamento cultural 
numa escolha em favor da liberdade de 
produzir, intercambiar e consumir. O quinhao 
maldito nao assusta estas sociedades 
prometéicas. Outros autores acrescentam 
a esta tese a idéia de que tais opções 
culturais sao acompanhadas de uma 
cosmologia (apreensao da natureza, 
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do espaço, do tempo ... ). 

Todavia, tudo poderia ser varrido pela 
objeção clássica dos marxistas: este é um 
pensamento "idealista", obscurecido por 
formas de comunismo primitivo que a 
acumulação moderna das forças produtivas 
condenou a um passado desaparecido para 
sempre. Aos antropólogos e outros autores 
incriminados faltaria assim a ferramenta 
científica materialista; lhes faltariam, 
inclusive, perspectiva histórica quanto 
à evolução dos modelos sociais, e, 
sobretudo, análise ele classe. sao 
pensadores "burgueses", sonhadores, senao 
cúmplices 'da ideologia capitalista. Mesmo se 
tinham .razao quanto a alguma tribo primitiva, 
é evidente que hoje é a economia, a finança, 
a tecnologia; logo, é a ·infra-estrutura material 



que detennina finalmente toda a sociedade, 
inclusive sua cultura. 

Tal refutação não é convincente. Podemos 
afinnar que o grande número de fracassos 
em matéria de desenvolvimento explica-se 
não só pelos mecanismos de exploração do 
campesinato e por relações de força hostis 
às classes oprimidas, mas igualmente pela 
resistência cultural que ela opõe a um tipo 
de economia que teme e recusa. a 

O comportamento de empresário interessado 
(cálculo de custo/benefício) do homo 
economicus, axioma da moderna economia 
política, aliás, não corresponde tampouco 
ao comportamento do homem ocidental. 
A nova sócio-economia americana denuncia 
o imperialismo do raciocínio económico na 
vida intelectual e no currículo das business 
schools. 

Amitai Etzioni, em Harvard, ensina que 
valores sociais detenninam nossos 
comportamentos individuais e coletivos, 
e atenuam consideravelmente o utilitarismo 
racionalista, tão caro à economia política. • 
Nosso comportamento econômico seria uma 
resposta a atividades da ordem do prazer, 
do senso de responsabilidade moral, dos 
valores e das emoções. Nossas decisoes 
seriam "sub-racionais", pois ao invés de 
sermos indivíduos isolados, estamos imersos 
no social, senão no comunitário. 

A autonomia do fato econômico, cara aos 
economistas clássicos é neoclássicos, 
inexistiria em numerosas sociedades, mesmo 
contemporâneas. "Princípios cívico.s• 
(L. Thévenot), como o a lealdade, · ~: : 
a solidariedade religiosa ou ao clã; ,.. 
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a proximidade, a adesão comum a valores 
e costumes tradicionais ou mesmo 
neotradicionais, modelariam a economia de 
maneira detenninante. 

Thévenot e Etzioni juntam-se assim ao 
grande Polanyi. A economia em raras 
ocasioes foi a esfera auto-referencial como 
queria o racionalismo das Luzes. E como 
estaríamos ameaçados se alcançasse esta 
autonomia absoluta! Tal ameaça é ilustrada 
por Rudolf Bahro, autor que bem conhece 
a economia contemporânea. Eis que surge, 
pois, um pensamento igualmente iconoclasta 
em outra reflexão consagrada à sociedade 
moderna atual. Esta reflexão afirma que 
é a consciência subjetiva do homem 
moderno que cria e mantém a megamáquina 
produtivista do capitalismo e de seu innão 
gêmeo infeliz, o coletivismo de Estado 
chamado socialismo. 

O antigo militante comunista, depois crítico 
(marxista) do socialismo real na RDA, Rudolf 
Bahro, alcançou reputação mundial com sua 
obra A Alternativa. Após a prisão e o exílio, 
criou o partido ecológico alemão-ocidental, 
que deixou em 1985, por considerá-lo ligado 
demais ao jogo político sociai.OOmocrata. 
É um dos inspiradores do Neues Forum na 
Alemanha Oriental, e também um pensador 
muito ouvido nos think-tanks dos meios 
industriais. 

Em seu novo livro Logic der Rettung 
(A Lógica do Salvamento), ataca o sistema 
industrial que nos leva à catástrofe 
ecológica. to Este sistema, diz ele, tem 
raízes em uma estrutura mental bem 
determinada, dentro de uma subjetividade 



moderna. Somente uma cultura nova será 
capaz de nos livrar do sistema industrial e 
criar uma sociedade ecopacifista. A salvação 
do homem em perigo não será possível 
somente pela política nem somente pela 
economia, a tecnologia ou por alguma 
mudança organizacional. Enquanto o homem 
for o que é, estamos perdidos. A política de 
salvamento preconizada pelo autor deve ser 
sustentada por um movimento cultural 
e espiritual muito amplo. 

Bahro não nega a importância de mudança 
radical das estruturas econômicas, mas 
afirma que tal revolução só é possível se for 
apoiada e orientada por uma nova 
consciência. A miséria do mundo provém do 
sistema industrial. Este tem raízes em uma 
estrutura mental, uma cultura que Bahro 
caracteriza de três maneiras: 

1. A cosmologia européia, fundada em uma 
certa evolução do judeu-cristianismo e na 
civilização greco-romana e germânica, esta 
última caracterizada pelo espírito de 
conquista; 

2. Os valores patriarcais (a civilização 
industrial é "masculina", dura, dominadora 
etc.); 

3. O homocentrismo racionalista (o indivíduo 
busca a segurança vital por sua razão 
instrumental; está rodeado por uma 
"blindagem· egocêntrica para proteger-se de 
qualquer risco e para dominar a natureza). . 

A lógica da megamáquina arrasta a 
humanidade à sua perda e sufoca 
progressivamente nossa consciência. 

A lógica do salvamento consiste assim em 
livrar-se da megamáquina, em desvencilhar 
nosso espírito da idéia de conquista e de 
dominação, em desencravar nossas 
mentalidades dos valores patriarcais e da 
razao instrumental. É preciso nos libertarmos 
da prisão mental em que nos prende 
o modelo produtivista e consumista industrial. 

Esta necessária revolução cultural 
acontecerá pelo despertar em nós de 
faculdades psíquicas e espirituais 
gravemente atrofiadas pela megamáquina. 
Bahro defende a integração destas 
faculdades em uma cultura nova. Tal cultura 
será holística (global) e deverá desembocar 
na política. Bahro interessa-se pelas terapias 
psicológicas, as espiritualidades 
(notadamente o taoísmo) e sobretudo pela 
meditação. Mas lembra o perigo da 
utilização, mais uma vez egocêntrica, de tais 
espiritualidades e técnicas. Com excessiva 
freqüência levam a uma fuga do mundo 
e à desmobilização social e política. 
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Ao contrário, a "lógica do salvamento" só 
poderá vencer ao constituir-se em amplo 
roovimento cultural e espiritual, 
desembocando na transformação da 
sociedade e da economia. A meditação 
é política: faz explodir os mecahismos 
psíquicos que nos prendem, abre a uma 
nova consciência. Liberta a energia do 
homem moderno, excessivamente absorto 
pela manutenção e o crescimento do sistema 
industrial. Tal energia precisa urgentemente 
ser mobilizada para outros fins. 

Como ~'desenvolverá e.sta revolução? Pâra 
Rudolf Bahro, nao se trata de alcançar-uma 



maioria de 51%, por exemplo, por uma 
coalizao de partidos sociais-democratas 
e ecologistas (coalizao "vermelho-verde") 
mas sim de provocar uma adesao muito mais 
ampla e profunda. Mais ampla, pois deve 
incluir mentes abertas de várias origens: 
indústria, mundo operário, universidade, 
meios financeiros, "alternativos·, sindicatos, 
administraçao pública, política, comércio etc. 
Mais profunda, pois se trata de nova cultura 
social, pós-moderna, antiindustrial, ecológica, 
nao-violenta, espiritual. 

Dentro desta perspectiva, a vulgata 
marxista-leninista e o "socialismo real" 
surgem como impasses: procuram alcançar 
o nível industrial do capitalismo e assim 
consolidam a mesma lógica mortífera. 
O socialismo perdeu-se em uma obsessao 
de tipo capitalista: o produtivismo, com as 
inúmeras cumplicidades que arrasta em 
todos os níveis da sociedade. 

O capitalismo, ainda que seja detestável, 
nao é a causa mais profunda dos problemas 
contemporâneos. Bahro nao rejeita a noçao 
de luta de classes, mas esta nao é essencial 
e nao nos há de libertar do apocalipse que 
nos espreita. É necessário transformar 
o sistema e nao rearrumar algumas de suas 
formas. 

Bahro defende economias autocentradas 
. que satisfaçam as necessidades essenciais 

e favoreçam o crescimento imaterial, e nao 
o material: investir mais naquilo que provoca 
a verdadeira felicidade, a amizade, o amor, a 
cria,çao artística, e menos em máq~i'nas. 

É necessário sair da-moctemidade, qué erigiu 
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o homem em indivíduo autônomo e racional. 
Se os ecologistas continuarem aderindo 
à ideologia moderna, estarao condenados 
a extinguir-se como as Luzes que deram 
origem à modernidade. É preciso insurgir-se 
contra a modernidade, e reinventar as 
noçoes de liberdade e de autonomia. 
Segundo nosso autor, o futuro reside na 
criaçao de eco-repúblicas de dimensao 
humana, nao hierarquizadas e despojadas 
da velha cultura homocêntrica (dominaçao 
da natureza) e egocêntrica (dominaçao dos 
outros). Tais eco-repúblicas seriam 
autogeridas e muito auto-suficientes 
(self-reliance) . Elas deverao superar a velha 
dialética do senhor e do escravo, o poder. 
Rudolf Bahro repete sob mil formas: a cultura 
modema está na origem de nosso atual 
sistema econômico. Somente uma revoluçao 
cultural poderia abrir o caminho de outra 
economia e de outra política. 

Que devemos pensar? Os questionamentos 
do determinismo materialista herdado de 
Marx, ou melhor, de uma interpretaçao 
freqüentemente redutora do marxismo, 
sao úteis e mesmo libertadores. Todavia, 
nao deveria, por sua vez, conduzir a novo 
determinismo, ainda que cultural. O real 
social é infinitamente complexo e nao se 
deixa limitar a uma explicaçao causal 
unívoca. Existe pois, provavelmente, toda 
sorte de relações -dialéticas, se fizermos 
questao! - entre a economia e a cultura. 
Talvez a sabedoria esteja em nao mais 
querer reduzir o econômico ou o cultural 
a serem um a "superestrutura• do outro ... 
E levar em conta o fenómeno do poder, que 
atravessa e influencia profundamente 
qualquer cultura. 



É preciso levar em consideração o apelo 
profético de Rudolf Bahro:·é necessário, para 
mudar a vida, que cada um mude sua vida. 
Para este fim, impOe-se uma nova 
consciência, para a qual a meditação pode 
ser um meio singular de despertar. Isto 
dizem mestres espirituais, sejam do Oriente 
ou do Ocidente, quer se chamem Panikkar 
ou Helder Câmara. Poetas, historiadores, 
filósofos leigos os confirmam. Juntam 
meditação e açao, espiritualidade e militância, 
enraizamento e intencionalidade. 

A lição que devemos guardar, com certeza, 
destas diversas críticas de um materialismo 
dialético mais ou menos vulgar, é que uma 
sociedade só é viável e dinâmica se tiver 
raízes em uma cultura densa e dinâmica. 
Não se trata apenas de ter raízes na história, 
ainda que esta possa auxiliar no reencontro 
de uma identidade ameaçada e no 
reatamento com valores atrofiados pela 
modernidade industrial. Trata-se também da 
capacidade de resistênc[a àquilo que aliena 
o ser humano. A este respeito, os trabalhos 
da Escola de Frankfurt sao importantes. 
Basta que nos lembremos de Marcuse e de 
sua denúncia do homem unidimensional na 
qual tão perfeitamente se identificou a 
geração norte-americana de 68. Esta 
resistência cultural precisa acertar contas 
com o utilitarismo, com a dominação daquilo 
que hoje chamamos de "área não-mercantil" 
pela economia; denominação significativa 
que só descreve uma realidade -
fundamental - em função daquilo que 
a ameaça continuamente! O debate, 
na Bélgica e na França, sobre a qualidade 
do ensino, são um exemplo pungente. Tal 
resistência cultural antiutilitarista , precisa 

.... '".: .. 

dissipar os fantasmas doentios da 
modernidade industrial que nos perseguem, 
e todos os ismos herdados do ·estúpido 
século XIX": racionalismo, positivismo, 
materialismo e todos os demais 
reducionismos que seduzem o intelecto 
mas ameaçam o espírito. 
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Em última análise, cabe ao dinamismo 
cultural de cada povo o papel capital de 
dar-lhe um sentido: significado profundo 
e direçao. 

Alguns aspectos essenciais do pensamento 
de Marx conservam seu valor, com a 
condição de rever, naquele sentido, o axioma 
materialista. Assim, os conceitos de luta de 
classes, de ideologia e de alienação 
permanecem operantes, e seria tão tolo nos 
desfazermos deles quanto defendermos 
o materialismo histórico em razão de um tipo 
de nostalgia de um sistema de pensamento 
total e abrangente. Se extraído da sua ganga 
intelectual muito "século XIX na Europa•, 
Marx ainda pode servir. Quem sabe se não 
assistiremos ainda à libertação do 
marxismo? Seria um lucro líquido para 
a humanidade, que não pode permitir-se 
teorias sociais que evoluam ao sabor da 
moda intelectual do momento ... Como diz 
Bahro, trata-se de nossa sobrevivência. 

Assistimos hoje a uma espécie de 
desmembramento do marxismo, e isto 
é bom, pois estava se fossilizando. Inúm-eros 
autores saqueiam e reinterpretam ~guns 
aspectos do pensamento marxista, a ponto 
de numerosíssimas teses de PhD nos 
Estados Unides tratarem,precisamente de 
temas de inspiração marxista. à marxismo 



não morreu; vive uma crise, seguramente 
salutar. ·o tempo das crises é o tempo das 
heterodoxias· escreve com razao Robert 
Boyer em sua análise crítica da teoria da 
regulação. •2 É a época das mestiçagens 
da ortodoxia em contato com novos 
problemas, a época dos mosaicos 
resultantes de estratégias locais, de 
processos mais ou menos míopes de 
seleção que oscilam entre o acaso, 
a necessidade e ... a inventividade. O que 
leva os regulacionistas a estimar que a teoria 
econômica é filha da história, e nao 
o inverso. Seja como for, este 
desmembramento é bem-vindo, e pode levar 
a um ·marxismo útil", mais útil e menos 
nocivo do que aquele dos lugares-comuns. 

Assim como os ensinamentos de Freud 
estao progressivamente fazendo parte do 
acervo intelectual deste fim do século 20, 
os de Marx, libertados de sua pretensao 
hegemónica, igualmente merecem um bom 
lugar entre as teorias das quais - desculpem 
a expressao - nao podemos fazer 
a economia! 

Isto deveria impelir alguns a renunciar a um 
linguajar obsoleto e a calar seus gritos de 
virgem ultrajada quando seu catecismo 
é maltratado. Deveria. Deveria também 
ajudar em nosso protesto para que finde 
rapidamente o triunfalismo barulhento dos 
êmulos de Reagan e Thatcher. Pois, ainda 
que ô ·socialismo real" dos países do Leste 
e do Terceiro Mundo ofereçam péssimas 
respostas, as questões colocadas pelo 
marxismo ainda sao muito fundamentais. 
' . . 
A falta de uma resP9!)ta, nosso mundo está 
arriscado a chafurdar mais ainda em um 

sistema planetário de apartheid em proveito 
de uma minoria de afortunados, o que 
é moralmente inaceitável, e, como sabemos, 
nao pode durar. 

Por isso, a economia neoliberal e o 
capitalismo sao efémeros: não trazem 
soluções aceitáveis nem no plano social nem 
no plano ecológico. Os povos e o tempo de 
tudo triunfam, mesmo do apartheid. 

25 

É preferível preparar esta mutação 
procurando mais além dos esquemas 
desesperadores do capitalismo neoliberal 
e das revoluções mutiladas. Nao se trata de 
uma •terceira via" já traçada, mas de 
caminhos diversos que cada povo deve abrir, 
partindo de sua cultura, cultura esta que 
guarda o sentido de suas práticas novas 
e por sua vez garante dinamismo, significado 
profundo e orientaçao. 

• Tradução do francês: Henry Decoster 
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O esplendor desvane~ido 

WOLFGANG SACHS 
Instituto de Estudos lnterrulurais - Essen!Aiemanha 

Os edifícios desmoronados escondem seus 
segredos sob um monte de terra e 
escombros. Do mesmo modo as estruturas 
mentais elevam-se, freqüentemente sobre 
fundações cobertas por anos, às vezes 
séculos, de assoreamento. Os arqueólogos, 
de pá na mao, trabalham para escavar, 
camada após camada, as bases do edifício 
em ruína, descobrindo assim suas origens. 
E as estruturas mentais, também podem 
arruinar-se? Como chegam a este ponto? 
Que significa tao desmedido orgulho? Como 
conciliá-lo com o que sabemos? sao as 
perguntas que surgem entao, acompanhadas 
de surpresas e arrependimentos, história de 
esplendor passado surgindo lentamente do 
esquecimento. 

O conceito de desenvolvimento nao é mais 
hoje senao uma ruína na paisagem intelectual. 
Sua sombra, surgida em época já finda, 
escurece-nos ainda a visao. É mais que 
tempo de recuperar a arqueologia deste 
conceito e .. desimpedir suas fundações, assim 
como as numerosas construções 
superpostas para descobrir sua realidade : 
um monumento caduco em memória de uma 
era arrogante ... , 
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Uma potência mundial em busca de sua 
mlsslio 

Vento e neve assolavam a Av. Pennsytvania 
naquele 30 de janeiro de 1949, quando o 
presidente Harry Truman, em seu discurso de 
posse ante o Congesso, definiu a maior parte 
do mundo como "regiões subdesenvolvidas". 

Era, subitamente, um aspecto permanente 
da paisagem, um ponto de junção que 
tragava a diversidade inumerável do 
hemisfério sul em uma só e única categoria: 
a de subdesenvolvida. AlJ mesmo tempo, 
e pela primeira vez, anunciava-se uma nova 
visao do mundo: todos os povos da terra 
deviam seguir o mesmo caminho e aspirar a 
uma meta única, o desenvolvimento. Para o 
presidente, o caminho a seguir era evidente: 
"Aumentar a produção, eis a chave da 
prosperidade e da paz.· Afinal, nao eram os 
Estados Unidos os que mais tinham se 
aproximado desta utopia? Segundo este 
critério, as nações, como corredores, 
dividem-se entre aquelas que ficam para 
trás e aquelas que ganham as corridas. 
E "os Estados Unidos distinguem-se 
entre as nações pelo desenvolvimento 



das técnicas industriais e científicas·. 

Cobrindo o interesse particular com o manto 
da generosidade, Truman delineou um 
programa de ajooa técnica corx:ebido para 
"aliviar o sofrimento destas populações" graças 
a "atividades industriais" e a um nível de vida 
mais alto. Quarenta anos depois, percebemos 
que o discurso de T ruman dispara a corrida do 
Sul para alcançar o Norte. Mas hoje vemos 
que o grupo de corredores dispersou-se, 
alguns deles caíram no meio da corrida, 
enquanto outros começam a desoonfiar que 
estão correndo na direção errada! 

A idéia de definir o mundo como uma arena 
económica era estranha ao colonialismo. 
Esta linguagem data da época de Truman. 
Em verdade, as potências coloniais viram-se 
como engajadas numa corrida económica. Os 
territórios de ultramar deviam servir de fonte 
de matérias-primas e de acesso aos 
mercados. Mas somente após a Segunda 
Guerra Mundial puderam contar consigo 
mesmos e entrar na arena económica global. 
Para a Inglaterra e a França, no decorrer do 
período colonial, a autoridade sobre suas 
colónias foi antes de tudo uma obrigação 
cultural que provinha de sua missão 
civilizadora. Lord Lugard havia assim 
formulado a doutrina do "duplo mandato": 
proveito económico, evidentemente, mas, 
antes de tudo, a responsabilidade de elevar 
as "raças de cor" a um nível superior de 
civilização. Os colonialistas chegaram como 
senhores para governar os nativos. não como 
planejadores para acelerar a espiral da oferta 
e da procura. Os impérios coloniais eram 
vistos como espaços políticos e morais onde 
a relação de autoridade dava o tom. não 

como espaços económicos articulados sobre 
relações comerciais. 

O desenvolvimento visto como Imperativo 

Segundo a visão de Truman. os dois 
mandamentos do duplo mandato estavam 
a serviço do imperativo do "desenvolvimento 
económico·. Nascia uma nova visão do 
mundo, dando ao conceito de 
desenvolvimento o estatuto de regra 
universal. Na lei sobre desenvolvimento de 
1929, este ainda estava sob a influência das 
estruturas coloniais. Era visto como simples 
fórmula transitória. O conceito aplicava-se 
exclusivamente ao primeiro dever do duplo 
mandato e interessava a exploração 
económica de recursos como a terra, 
os minérios e os produtos florestais. 
O segundo definia-se como "progresso· 
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e "bem-estar·. Somente os recursos podiam 
ser desenvolvidos, não as pessoas e as 
sociedades. Foi nos desvãos do 
Departamento de Estado. quando ainda 
perdurava a guerra, que nasceu o novo 
conceito: o "progresso cultural" foi absorvido 
pela ·mobilização económica". e o 
desenvolvimento foi coroado conceito 
dominante. Foi assim que uma nova visão do 
mundo encontrou esta definição concisa: 
o grau de civilização de um país pode 
medir-se por seu nível de produção. Não 
havia mais razão para limitar o domínio do 
desenvolvimento aos recursos económicos. 
Doravante, as pessoas e todas as 
sociedades podiam, e mesmo deviam, ser 
consideradas objetos do desenvolvimento. 

Esta definição da exploração económica 

~ 



da terra e de suas riquezas como 
desenvolvimento era herança da arrogância 
produtivista do século XIX. Por intermédio de 
uma metáfora biológica, a simples atividade 
económica tomava-se um processo natural 
e evolucionário, como se qualidades ocultas 
devessem progressivamente ser levadas 
a seu estado final. Assim, o sentido da 
metáfora é que a verdadeira finalidade dos 
bens naturais está na sua utilizaçao 
económica: todos os usos econômicos sao 
passos que aproximam deste objetivo 
o potencial que reside neles. 

A presença da hegemonia ocidental 

É este contexto metafórico que envolve 
o imperativo de desenvolvimento de Truman. 
Permite que o axioma universal "desenvolvido/ 
/subdesenvolvido" se transforme em credo 
teleológico: as sociedades do Terceiro 
Mundo nao sao vistas como possibilidades, 
diversificadas e não-comparáveis, de modos 
de vida humana. Antes, estao colocadas em 
um trilho único, o trilho do ·progresso·, em 
posiçao mais ou menos adiantada segundo 
os critérios e a direçao imposta pelas nações 
hegemônicas. Esta reinterpretaçao da 
história global não era somente lisonjeira 
politicamente, era inevitável 
epistemologicamente. Nenhuma filosofia do 
desenvolvimento pode escapar a uma 
espécie de teleologia retr9ativa, pois o 
desenvolvimento só pode ser identificado 
à luz de um estado de maturidade. 
O desenvolvimento sem dominaçao é como 
uma corrida sem direçao. Por isso, 
a hegemonia ocidental estava logicamente 
presente na prÔCiamaÇao do desenvolvimento. 
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Não é coincidência se o preâmbulo da Carta 
das Nações Unidas ("Nós, povos das Nações 
Unidas") repete a Constituiçao americana 
("Nós, povo dos Estados Unidos"). Falar de 
desenvolvimento nada mais é senão projetar 
o modelo norte-americano de sociedade 
sobre o resto do mundo. 

Na realidade, Truman precisava desta 
reconceitualizaçao do mundo. A perda de 
seus súditos coloniais significava para as 
potências européias o desmoronamento de 
um mundo. Os Estados Unidos, a nação mais 
poderosa ao sair da guerra, eram forçados a 
agir como a nova potência mundial. 
Precisavam, pois, da visao de uma nova 
ordem global. O conceito de desenvolvimento 
mostra o mundo como uma coleçao de 
entidades homogéneas não ligadas umas 
às outras pela dominaçao política do período 
colonial, mas sim pela interdependência 
econômica. Segundo este roteiro, abria-se 
a porta ao processo de independência das 
jovens nações, de modo que, ao se 
proclamarem candidatas ao desenvolvimento 
económico, caíssem automaticamente sob a 
dominação norte-americana. O 
desenvolvimento foi o veículo conceituai que 
permitiu aos Estados Unidos agirem como 
arauto da autodeterminaçao nacional, 
instalando ao mesmo tempo um tipo novo de 
hegemonia mundial, isto é, um imperialismo 
anticolonial. 

Os regimes em busca de uma razio de 
Estado 

Os chefes das novas nações - de Nehru a 
Nkrumah, de Nassera Sukamo- aceitaram 



a imagem que o Norte tinha do Sul e a 
divulgaram internacionalmente como sendo 
sua própria imagem. O subdesenvolvimento 
tornou-se o conceito de base sobre o qual 
edificaram-se as nações no Terceito Mundo. 
N:J lutarem contra o colonialismo, alguns dos 
novos líderes tinham adquirido seu 
conhecimento da hegemonia do produtivismo 
ocidental na Rússia ou na Terceira 
Internacional. Essencialmente, isto não fazia 
muita diferença. Nehru (aliás em oposição a 
Gandhi) disse em 1949: "Não é uma questão 
de teoria. Quer seja o comunismo, 
o socialismo ou o capitalismo, o método mais 
eficaz para efetuar as mudanças necessárias 
e satisfazer as massas será aquele que se 
firmar de modo autônomo ... Nosso problema 
hoje é elevar o nível das massas .. ." 
O desenvolvimento econômico visto como 
primeiro objetivo do Estado - a mobilização 
do país para aumentar seu rendimento, 
além de qualquer confronto ideológico -
enquadrava-se magnificamente na visão 
ocidental do mundo como arena econômica. 

Como todo tipo de competição, esta 
rapidamente recrutou pessoal de vigilância. 
Em julho de 1949, o Banco Mundial 
despachou a primeira de suas inúmeras 
missões. Na volta, os 14 peritos 
apresentaram conclusões irrefutáveis: 
"Esforços esporádicos e a curto prazo 
dificilmente podem melhorar a situação em 
seu conjunto. O círculo vicioso( ... ) só pode 
ser seriamente rompido com novo impulso 
global de toda a economia, sem esquecer os 
setores de educação, saúde e alimentação." 
Para aumentar a produção em níveis 
constantes era preciso nada menos que a 
transformação fundamental de sociedades 

inteiras. Terá acaso existido meta de Estado 
mais ambiciosa? A partir de então, acontece 
uma expansão sem precedentes de agências 
e de administrações propondo-se atender 
a todas as áreas da existência -para contar, 
organizar, intervir sem propósito e tudo 
sacrificar em nome do conceito de 
"subdesenvolvimento" visto "à luz· de várias 
teorias. Hoje, estamos ante um espetáculo 
de alucinação coletiva. As tradições, 
as hierarquias, os hábitos mentais - todo 
o tecido social- dissolvem-se nos modelos 
mecânicos do planificador. Mas, assim, os 
peritos conseguiram aplicar o mesmo plano 
diretor às reformas institucionais no mundo, 
as linhas mestras sendo freqüentemente 
calcadas no estilo de vida americano. Não se 
cogitava de deixar as coisas ·amadurecerem 
séculos a fio" , como no período colonial. 
Após a Segunda Guerra, os engenheiros 
empreenderam o desenvolvimento de 
sociedades inteiras, tarefa que era 
necessário cumprir em poucos anos, 
ou no máximo em dois decênios. 
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Erosao e choques 

Durante os anos 60, profundas brechas 
surgiram na obra - as promessas do conceito 
de desenvolvimento tinham sido construídas 
sobre areia. A elite internacional, que tinha 
empilhado planos de desenvolvimento uns 
sobre os outros, começou a franzir as 
sobrancelhas. Na OIT e no Banco Mundial, 
os peritos descobriram subitamente que as 
políticas de crescimento nao tinham êxito. 
Justamente na sombra da riqueza, a pobreza , 
aumentava; o desempr~go resistia ao 
crescimento e a situação alimentar não 



encontrava alívio no progresso da siderurgia. 
Era claro que identificar progresso social com 
crescimento económico era pura ficção. 

Em 1973, Robert McNamara, entao 
presidente do Banco Mundial, resumia assim 
a situação:· A despeito de um decênio de 
crescimento sem precedentes do PNB ... 
os setores mais pobres da população tiraram 
relativamente pouco proveito ... os mais 
favorecidos da população, 40%, possuem 
75% da renda." 

Logo após admitir o fracasso da estratégia 
de Truman, proclamou outra estratégia de 
desenvolvimento para novo grupo-alvo -
o desenvolvimento rural e os pequenos 
camponeses. A lógica desta operaçao 
conceituai é bastante evidente: a idéia de 
desenvolvimento nao era abandonada; 
ao contrário, seu campo de aplicaçao era 
ampliado. Do mesmo modo, um após o 
outro, desemprego, injustiça, luta contra a 
pobreza, necessidades essenciais, mulheres, 
e finalmente o meio ambiente foram 
rapidamente transformados em problemas 
objeto de estratégias específicas. O sentido 
de desenvolvimento explodiu, estendendo-se 
progressivamente a um leque de práticas 
contraditórias. O caso do desenvolvimento 
tornou-se automotor: a cada crise nova, 
imaginava-se nova estratégia para resolvê-la. 
Além do mais, a motivação que subentendia 
o desenvolvimento evolui lentamente. Vozes 
declararam que o desenvolvimento nao tinha 
por meta o crescimento e sim proteger 
contra o crescimento. Era o caos perfeito 
e o despedaçamento do conceito. 

~-·· 
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Um conceito vazio 

Entao, a palavra "desenvolvimento• tinha se 
tornado uma ameba informe. Nao podia 
expressar nada, pois seus contornos 
estavam apagados. Mas permanece 
indestrutível, pois sua difusão nao cria 
problema algum. Quem usa esta palavra 
nao se refere a nada, porém manifesta 
as melhores intenções. 

Em conseqüência, o desenvolvimento nao 
tem nenhum conteúdo, porém exerce uma 
função: permite que qualquer declaração 
seja santificada em nome de um objetivo 
superior, a evolução. O desenvolvimento 
foi esvaziado de seu conteúdo, mas um 
estranho benefício permanece. Cuidado! 
Os pressupostos de T ruman viajam sob seu 
manto como viajantes cegos. Qualquer que 
seja sua aplicação, dá sempre a entender 
que existe uma dianteira mostrando o 
caminho ao3 retardatários; sugere que 
a melhoria é resultado da ação planejada. 
Mesmo sem pensar em crescimento 
econômico, quem fala em desenvolvimento 
evoca noções de universalidade, de 
progresso e de factibilidade. Mostra que é 
capaz de escapar da influência de Truman. 

Este legado é como um peso que nos 
prende onde estamos. Impede as pessoas -
no Michoacan, no Gujarat ou alhures -
de identificar um direito que lhes é próprio, 
de recusar a rotulação segundo o esquema 
adiantado/atrasado; e identificar a liberdade 
de regozijar-se de sua diversidade e da sua 
inteligência. O desenvolvimento sempre 
sugere que julgamos os outros mundos em 
função daquilo que lhes falta, e faz obstáculo 



~ riqueza de alternativas locais que poderiam 
ser fonte de inspiraçao. O contrário de 
desenvolvimento, é preciso frisar, nao é 
estagnaçao. Do swaraj de Gandhi aos ejidos 
de Zapata, vemos exemplos evidentes de 
mudança em cada cultura. De todo modo, 
dassificaçOes como atrasado/adiantado ou 
tradicional/moderno tornaram-se ridículas 
ante o impasse do progresso no Norte, indo 
do solo envenenado até o efeito-estufa. 
Perante a história, a visão de Truman vai 
dissipar-se, nao porque a corrida tenha sido 
conduzida de modo incorreto e sim porque 
leva ao precipício. 

A idéia de desenvolvimento já foi um grande 
monumento que provocava o entusiasmo 
internacional. Hoje a estrutura se esboroa 
e ameaça desabar totalmente. Mas suas 
ruínas imponentes tudo recobrem e 
bloqueiam a saída. A tarefa consiste em tirar 
os destroços para criar um novo espaço. 

• Tradução do francês: Henry Decoster 
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The Railway Journey, Oxford, S. STRASSER 
(1982), Neverdone: A Historyof American 
Housework, New York, ou ainda W. SACHS 
(1984), Die Uebe zum Automobil: 
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Ein Rückblick in die Geschichte unserer 
Wünsche, Reinbeck. Sobre o tema, 
um clássico ainda é S. GIEDION (1948), 
Mechanization Takes Command, New York. 
Inversamente, o modo como as tecnologias 
sao elas mesmas produto do poder e do 
lucro pode ser estudado em W. BIJKER et ai. 
( 1987), The Social Construction of 
Technological Systems, Cambridge. 

Finalmente, duas bibliografias muito úteis: 
C. MITCHAM e R. MACKEY (1973), 
Bibliography of the Philosophy of 
Technology, Chicago, cuja seqüência saiu 
em vários volumes de Research in 
Philosophy and Technology, assim como a 
bibliografia anual sobre história da tecnologia 
no periódico Technology and Culture. 

Melo ambiente 

A história do conceito de natureza foi 
vastamente explorada por C. GLACKEN 

. , 



(1967) em Traces on the Rhodian Shore: 
Nature and Culture in Western Thought, 
Ber1<eley. Podemos nos iniciar na 
antropologia cultural da natureza graças aos 
verbetes natureza, montanhas, árvores, 
metais etc. da The Encyclopedia of Religion, 
1987. Ver também C. SIVARAMURTI (1980), 
Approach to Nature in lndian Art and 
Thought, Nova Déli. C. MERCHANT (1980), 
em The Death of Nature: Women, Ecology 
and the Scientific Revolution, San Francisco, 
retrata a ruptura maior nas atitudes 
ocidentais, enquanto D. WORSTER (1977), 
em Nature's Economy, San Francisco, 
e L. TREPL (1987), em Geschicte der 
Ókologie, Frankfurt, apresentam as histórias 
intelectuais da disciplina universitária da 
ecologia. Uma informação completa existe 
graças ao State of the World, anuário do 
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Worldwatch lnstitute, cujos pressupostos 
implícitos sao criticados por W. SACHS 
(1988: 11-12), com The Gospel of Global 
Efficiency in IFDA-DOSSIER, 68. 
M. REDCLIFT (1970) faz um apanhado do 
debate sobre durabilidade em Sustainable 
Development, Londres, enquanto 
J. BANDYOPADHYAY e V. SHIVA (11.6.88), 
com Politicai Economy of Ecology . 
Movements, in Economic and Politicai 
Weekly, Nova Déli, realizam excelente 
síntese da experiência indiana. São 
igualmente proveitosos os resumos 
inusitados de R. RICHARDS (1985) em 
lndigenous Agricultura/ Revolution. Ecology 
and Food Production in West Africa, Londres. 
A ferramenta bibliográfica mais válida é The 
New Whole Earth Catalogue, Sausalito, 1986. 



Deus e a mulher 

MARTA DE OLIVEIRA DA SILVA 
Projeto Espiritualidade Feminina/Unidade Integrada Negritude 

Tentaremos aqui traçar algumas 
considerações sobre Deus e a mulher. 
Para tanto acreditamos que a única via 
possível seja contornar estes dois termos, 
pois estaremos bordeando dois enigmas, 
dois mistérios que comportam em si mesmos 
a impossibilidade de serem totalmente ditos. 
Falamos de enigma e mistério por serem 
dois significantes sempre presentes tanto 
com relaçao a Deus, por exemplo,'enquanto 
guarda o mistério da criaçao e do final dos 
tempos, quanto com relaçao à mulher. Sendo 
bruxa ou santa, esses dois papéis comportam 
um deciframento, um a mais, impossível de 
ser circunscrito. 

Trouxemos a bruxa ou a santa pela 
insistência desses papéis ao longo da 
história, acreditando que suas construções 
visaram responder a questao que a 
feminilidade levanta, ou seja, o que é uma 
mulher? Porém, longe de aprender um modelo 
do feminino, estes termos funcionam como 
báscula, apontando para lugares absolutos, 
onde ora a mulher se situa como metáfora 
do bem e ora ela é metáfora do mal. 
A polarizaçao, entretanto, nao desvenda 
o enigma. Esta dupla visao nos remete 
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à impossibilidade de se capturar uma 
essência na mulher, de se construir um 
modelo do feminino. 

A carência de um significante que dê conta 
da feminilidade, para nós, nao constitui uma 
insuficiência, fala de um lugar particular da 
mulher em relaçao com o Outro. 

Pela via do mistério e da criaçao, por algo 
que se coloca como inapreensível e faltoso, 
pensaremos um pouco sobre Deus 
e a mulher. Para tanto nos deteremos na 
tradição judaico-crista, mais precisamente 
no primeiro livro da Bíblia, objetivando ler no 
mito do paraíso perdido o que se revela 
sobre a mulher na sua relação com Deus, 
no momento de constituiçao do sujeito ali 
colocado. 

Este livro das Escrituras nos diz que no 
princípio criou Deus os céus e a terra, porém 
a terra era sem forma e em trevas. Resolveu 
entao que houvesse luz, e Deus viu que a luz 
era boa. Depois separou a luz das trevas, 
o dia da noite. Fez a seguir o firmamento, 
separando as águas debaixo do firmamento 
e as águas sobre o firmamento. O que se 



situou acima chamou céus. Juntou as águas 
de baixo e chamou mares, restando a parte 
seca que nomeou terra. E viu Deus que isto 
era bom. Porém, Deus nao considerava 
completa sua obra. Resolveu tomar a terra 
produtiva e fazer astros para governar o dia 
e a noite, e viu que isto era bom. Mas ainda 
faltavam seres vivos; povoou as águas 
e os céus e continuou achando bom. Decidiu 
então povoar a terra com animais, mas algo 
ainda faltava. Tomou a decisao de criar 
o homem à sua imagem e semelhança; 
porém, este, diferente dos outros animais, 
estava só, e Deus achou que ele deveria ter 
seu par, criando assim a mulher. 

A mulher surge como a última criaçao de 
Deus. Esta viria completar sua obra, tornando
-a plena, num mundo onde nada faltaria. 

Deus achou por bem estabelecer como 
morada do homem um jardim situado no 
Éden e ao homem e à mulher nada faltava. 
Este era o paraíso, lugar de plenitude 
e inocência onde a voz de Deus era ouvida 
pelas suas criaturas e a única vontade 
existente era a Sua. 

Porém, existia algo no paraíso, que para nós 
se coloca como um ponto de impossibilidade, 
que aponta para o insustentável daquele 
mundo pleno. Havia uma ordem dada por 
Deus, quem sabe um primeiro rudimento do 
que viria a ser Lei, e nesta ordem Ele dizia 
que suas criaturas poderiam comer o fruto 
de toda a árvore do jardim livremente, menos 
o da árvore do conhecimento, porque se 
comessem dele morreriam. Neste momento, 
nos perguntamos por que o conhecimento 
engendraria a morte? Talvez nesta ordem, 
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Deus, pela sua voz vinda como exterioridade, 
mas que falava no interior do homem, assinale 
para a ·morte• que significa a entrada na 
cultura, onde o homem deixa de ser "natural", 
como os outros viventes e se inscreve num 
outro registro, onde o estado de inocência se 
perde com a fala. 

Segue o mito do paraíso, e a Bíblia nos diz 
que Deus sabia que no dia em que comessem 
o fruto da árvore do conhecimento os olhos 
dos homens se abririam, e como Deus, seriam 
conhecedores do bem e do mal. O saber de 
Deus repousava desta forma sobre 
a ignorância dos homens; porém, nao nos 
esqueçamos de que nao há saber algum que 
nao se erga sobre um fundo de ignorância. 

A Bíblia conta que as criaturas comeram do 
fruto da árvore do conhecimento, e foi a partir 
deste ato que perceberam sua nudez. 
Ao ouvirem a voz de Deus, se esconderam, 
e Deus, para castigá-las pelo pecado 
cometido, pela transgressao, as expulsou do 
paraíso; aconteceu a queda. 

Adão e Eva gozavam inocentes de um 
mundo pleno, em total comunhão com tudo 
o que os cercava, mas o que se revelou foi 
a inconsistência desse mundo e num só 
golpe se separaram de Deus, marcaram sua 
diferença, abriram os olhos para o sexo 
e para a morte e souberam a diferença entre 
o bem e o mal. 

Expulsos do paraíso, estavam sós, seus 
destinos não lhes eram mais alheios. 
Passam a construir sua própria história, 
numa outra dimensao de tempo onde o limite 
é a morte. A condiÇão de se tornarem 



sujeitos, tal qual pensamos hoje, surge da 
transgressão que explicita a Lei e gera um 
saber onde se articulam sexo e morte. 
Ocorre um salto qualitativo, como nos diz 
Kierkegaard, produz-se uma descontinuidade 
que abre espaço para a falta. O que antes era 
inocência toma-se um saber que não-sabe. 

Nos perguntamos então o que o mito da 
criação nos diz sobre a mulher. Sabemos 
que todo mito se encontra no registro do 
simbólico, e é justamente o simbólico que dá 
uma forma na qual se insere o sujeito no nível 
do seu ser. Nos interessamos ainda pelo que 
a estrutura do mito torna possível através de 
seu ecoar no tempo, pois, como nos diz 
Lévi-Strauss, "um mito diz respeito, sempre, 
a acontecimentos passados: 'antes da 
criação do mundo', ou 'durante os primeiros 
tempos', em todo caso, 'faz muito tempo'. Mas 
o valor intrínseco atribuído ao mito provém 
de que estes acontecimentos, que decorrem 
supostamente em um momento do tempo, 
formam também uma estrutura permanente. 
Esta se relaciona simultaneamente ao 
passado, ao presente e ao futuro·. ' 

Tomando este caráter sincrodiacrónico 
inerente à estrutura do mito, 
e especificamente o momento de 
constituição do sujeito que o mito do paraíso 
propicia, que função teria a mulher ali? 

Como assinalamos anteriormente, a entrada 
da mulher no mito do paraíso perdido se dá 
num momento preciso, onde se colocava 
a emergência de tomar completa a obra de 
Deus. Coloca-se a princípio uma dupla 
função para a mulher tanto no que diz 
respeito a Deus, enquanto última obra da 

criação, quanto no tocante a Adão, pois seria 
seu par, faria um com ele, num mundo 
cristalizado pela sua própria plenitude. Nesta 
solicitação de completude que girava em 
torno da mulher, o mito faz apelo para um 
mundo ideal, porém o que nos aponta 
é o reverso, nos mostra o perdido do paraíso, 
a impossibilidade de um mundo que não se 
constitua em tomo da queda, abrindo assim 
espaço para a falta que o estrutura. 

Foi demandado à mulher que completasse 
a obra, porém sabemos que o apelo que 
a demanda constitui aponta sempre para 
algo impossível de ser atendido, e entre esta 
demanda vinda do Outro e a resposta que 
lhe é dada se constitui uma hiância, que abre 
espaço para o desejo. 
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No início havia uma Ordem, proibindo que se 
comesse o fruto da árvore do conhecimento. 
Sustentando esta Ordem, havia um castigo 
que era a morte. Esta árvore marcava 
o ponto destoante do paraíso, no qual se 
precipitava a~o de sua perda, ponto central 
do jardim do Eden, soava como arauto da 
diferença entre Deus e os homens. 

Deus se presentificava através desta voz que 
ordenava, porém surge outra voz, a da 
serpente, que sugere a Eva que coma do 
fruto proibido. Eva era inocente, como 
poderia então discernir o bem do mal? Como 
poderia saber da sua transgressão? Neste 
mistério se coloca o desconhecimento 
inerente ao ser falante, pois, ao aprendermos 
a falar, aprendemos também que há um 
interdito, uma interdição que permanece para 
nós obscura em sua natureza. Diante da 
árvore do conhecimento, Eva aponta para algo 



da divisão do sujeito. Uma "escolha" tinha 
que ser feita, pois ou se tomavam sujeitos ou 
permaneciam petrificados no gozo de Deus. 

Eva come do fruto proibido e isto tem valor 
de Ato, marca a diferença entre o antes 
e o "depois. Com seu Ato abre espaço para 
o vazio da morte, e para o simbólico que é 
suporte da existência de Deus. A transgressão 
foi necessária, na medida em que possibilitou 
que se vinculasse algo da Lei, pois sabemos 
que desde sempre a Lei só se efetiva 
apoiando-se no seu contrário. Eva em seu 
Ato abriu a via para o gozo que a presença 
de Deus interditava. Surge assim o gozo 
fálico em resposta ao gozo divino primeiro. 

A mulher surge no mito para completar 
a obra divina, mas é na transgressão que 
ela se vincula mais intimamente com o Pai. 
É a transgressão que aciona a Lei, 
e paradoxalmente sustenta a presença 
divina. Coube à mulher operar na separação 
entre Deus e os homens, presentificando-0 
pela via da ausência. A presença primeira do 
tempo mítico do paraíso abre lugar para uma 
ausência onde Deus se mantém enquanto 
causa, e continua ecoando através dos 
tempos. A mulher se oferece como suporte 
para que esta ausência se dê, e em outro 
registro o Pai vigore. E neste oferecimento é 
que reside a possibilidade da mulher ser feita 
à imagem e semelhança do Pai, pelo que se 
mostra enquanto ausente, pelo que é faltoso. 
Esta vinculação com o Pai dá à mulher o 
acesso ao falicismo, mas, como diz Pommier: 
"A identificação com o pai é frágil, porque 
comporta sua própria falha na medida em 
que a questão do que é um pai não encontra 
resposta e precisa de um recurso do 
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imaginário. Tótens e religiões são 
empregados para cobrir essa ausência, 
oferecem um paliativo para um nome tão 
problemático quanto o da mulher." 2 

O mito continua vigorando para nós; a procura 
de um tempo perdido; e nesta trilha alguns 
homens se alienam na imagem e semelhança 
de Deus, como se nada faltasse, e certas 
mulheres seguem buscando algo que as 
complemente, iludidas na crença de uma 
falta a mais. 

NOTAS 

1. Lévi-Strauss, Claude. Antropologia Estrutural. 

2. Pommier, Gérard. A Exceçáo Feminina · 
Os Impasses do Gozo. 
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A santa doi povo: o catolicismo dos 
leigos no santuário de Santa Quitéria 

CECÍLIA LORETO MARIZ e MARJO DE THEIJE 
Universidade Federal de Pernambuco e Universidade de Utrecht (Holanda) 

INTRODUÇÃO 

Tal como Juazeiro do Norte do Padre Cícero 
(CE), Canindé (CE), Bom Jesus da Lapa (BA), 
São Severino dos Ramos (PE), Freixeiras, 
no agreste de Pernambuco, é um ponto de 
romaria que atrai católicos de todo Nordeste 
que vêm pagar promessas a Santa Quitéria 
ou apenas visitá-la. Embora sejam todas 
católicas, estas romarias em diferentes 
aspectos fogem ao controle da hierarquia 
da Igreja Católica oficial e se inserem, 
juntamente com as outras manifestações 
religiosas que ocorrem nestes santuários, 
num tipo de catolicismo popular ou não 
romanizado. , Romarias e festas populares 
já receberam bastante atenção dos cientistas 
sociais, como são os casos dos estudos de 
Sanchis, 1983 (Portugal), Sallnow, 1987 
(Peru), Turner & Turner, 1978 (vários lugares) 
e artigos em Werbner (1977). Sobre romarias 
no Brasil, destacamos, entre outros, os 
estudos de Fernandes (1982), Brandão (1989) 
e Slater (1986), além do trabalho histórico 
sobre catolicismo popular de Azzi (1978), 
Beozzo (1977) e Hoornaert et ai. (1977). 

Dos santuários e centros de romarias 
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nordestinos citados, Santa Quitéria de 
Freixeiras se destaca por ser uma produção 
religiosa totalmente leiga e ainda hoje 
totalmente independente da hierarquia 
católica. O santuário se localiza numa 
residência particular, onde não vão padres, 
não havendo na área capelas, igrejas ou 
celebrações de missas. É um exemplo, 
assim, de uma situação diametralmente 
oposta àquela definida por Bourdieu (1974) 
como a de "monopólio dos especialistas do 
sagrado". Santa Quitéria é uma produção 
religiosa de leigos para autoconsumo. 

O caráter exclusivamente leigo, bem como 
a aparência peculiar deste santuário, cujas 
paredes são literalmente recobertas com 
ex-votos de fotografias, atraíram nossa 
atenção e nos motivaram a realizar pesquisa 
na área com o objetivo de tentar 
compreender a relação entre a religiosidade 
dos veneradores de Santa Quitéria e aquela 
da Igreja Católica oficial. 

Perguntávamo-nos como percebiam 
e interpretavam os romeiros a ausência 
do clero católico no santuário, como se 
percebiam em relação à Igreja oficial e por 



que buscavam Santa Quitéria, ou seja, quais 
suas motivações. Aproveitamos a ocasião da 
festa anual de Santa Quitéria no dia de 7 de 
setembro para entrevistar e aplicar 
questionários aos que participavam das 
comemorações e vieram pagar promessas. 
Também entrevistamos, em outras ocasiões, 
moradores de Freixeiras e membros da 
família proprietária da santa e das terras 
onde se localiza o santuário. Pesquisamos 
ainda os arquivos da diocese e do 1 g cartório 
de Garanhuns em busca de informações 
históricas sobre esta devoção em Freixeiras. 
Ao todo foram sete horas de gravações 
e 50 questionários aplicados a romeiros. 

Nos questionários buscávamos nao apenas 
caracterizar os romeiros socialmente, mas 
também verificar se percebiam a ausência de 
padres no santuário, como se relacionava com 
a Igreja oficial, verificando se freqüentavam 
missas, participavam de grupos religiosos e o 
que os motivava ir a Santa Quitéria. Já o 
objetivo das entrevistas com os habitantes de 
Freixeiras era obter uma história mais 
detalhada do surgimento do santuário e de 
sua relação com a diocese e o clero local. A 
família dos "proprietários da santa• foi, dentre 
os habitantes da área, quem pôde informar 
melhor sobre essa questão. Algumas 
informações contudo eram incompletas e 
contraditórias. Por azar nosso, o informante 
provavelmente mais valioso, Sr. Olegário 
Guilherme da Rocha, que tomava conta do 
santuário desde 1941, faleceu com 81 anos, 
poucos dias antes de iniciarmos nossa coleta 
de dados. A morte do Sr. Olegário dificultou 
também as entrevistas com alguns de seus 
familiares que ainda estavam abalados com 
a perda. Além disso, o luto do santuário 
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comJJometeu a arimação da festa do dia 7 de 
setembro. Em respeito ao falecimento recente, 
foi suspensa toda música tradicionalmente 
feita por um grupo de zabumba. 

O SANTUÁRIO, "OS DONOS" 
E OS VISITANTES 

O santuário 

Localizada no município de sao Joao, 
a poucos quilômetros de Garanhuns, agreste 
de Pernambuco, Santa Quitéria das 
Freixeiras é um povoado que cresceu em 
tomo do santuário e da fazenda de mesmo 
nome que pertence à família Guilherme da 
Rocha. Composto por umas dezenas de 
casas, há, além do santuário, um grupo 
escolar, algumas vendas, um ponto de 
ônibus, posto de correio, uma casa de 
farinha, fábrica de vela e um museu. 
Na área, há plantação de café, que o povo 
chama de "café de Santa Quitéria". 

Nao conseguimos encontrar nenhum 
documento histórico sobre o início da 
devoção a Santa Quitéria em Freixeiras, mas 
segundo informações que há no museu e 
declaração de seus familiares, esta devoção 
remonta ao século XVIII ou mesmo fins do 
século XVII. No ano de 1664 teria vindo um 
médico português com sua família se 
estabelecer como fazendeiro em propriedade 
doada pela coroa portuguesa, cuja extensão 
incluía os municípios de sao Joao, 
Garanhuns etc. Esta família, que seria 
ancestral dos Guilherme da Rocha, teria 
trazido consigo a imagem de Santa Quitéria 
e iniciado a devoção na área. A imagem que 



se encontra no santuário coberta por 
correntes de ouro doadas por devotos seria 
a mesma trazida de Portugal há três séculos. 
No entanto, outras versões concorrem com 
esta. Por exemplo, a que diz que 
o Dr. Benjamin Vaz Correia Rocha da Cruz 
Vilela, o médico português, que chegou em 
1664, trazia nove filhas, uma delas Santa 
Quitéria. z 

Uma outra possível versão seria de que 
a imagem da santa teria origem bem mais 
recente, nos fins do século passado ou início 
desse. A mulher de um fazendeiro de café da 
região teria sonhado com Santa Quitéria e, 
como não a conhecia, teria pedido a alguém 
que foi à Europa saber se havia essa santa e 
em caso positivo trazer sua imagem. Depois 
de algum tempo, a imagem teria sido 
considerada milagrosa pela população local. 

O santuário teria sido construído há muito 
tempo; no entanto, a sua ampliação e aluai 
configuração com os ex-votos de madeira, de 
barro e de fotografia expostos nas paredes, 
um local para acender velas e uma fonte de 
água, seria obra do Sr. Olegário. O santuário, 
que é conectado por uma porta com a casa 
da viúva de Olegário, é composto por três 
salas amplas interligadas em frente ao altar, 
por uma sala pequena junto ao vestíbulo, 
onde há algumas imagens pequenas e um 
altar do Pe. Cícero, uma sala lateral que se 
abre para a fonte de água, uma área para se 
acender velas e um local para os penitentes 
trocarem de roupas quando sua promessa 
exigir deixar a mortalha, batina ou roupa 
preta em Santa Quitéria. 

Santa Quitéria é a única imagem do altar. 
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No entanto, há decorações de flores, velas 
e muitos ex-votos na mesa deste al tar. 
O altar fica por trás de grades e há uma 
passagem embaixo da mesa por onde os 
fiéis atravesssam de joelhos como sinal de 
devoção. As paredes de todas as salas são 
recobertas de fotografias com pessoas 
recuperadas de doenças, por crianças, 
cerimônias de casamento, gente com roupa 
de formatura, automóveis, cavalos e bois etc. 
Cada fotografia representa uma graça 
alcançada. Algumas estão acompanhadas 
por informações sobre a graça e o 
beneficiado. Há na segunda sala uma espécie 
de coro de igreja que se alcança por uma 
escada de construção rudimentar. Nas 
paredes interiores deste coro estão 
dependuradas muitas muletas. Na balaustrada 
há um poster de Olegário. Outros tipos de 
ex-votos mais tradicionais feitos em madeira, 
gesso e cera estão espalhados em todos 
os locais do santuário. Em certo canto da 
segunda sala há fotos de políticos (entre eles, 
Fernando Collor) que supostamente 
agradecem seu sucesso eleitoral a Santa 
Quitéria. Observa-se que quase todos os 
políticos pertencem ao mesmo partido (PFL) . 
Na fonte que se localiza ao lado do santuário 
muitas pessoas lavam pés, braços, rostos 
e bebem água. Consideram que a água tem 
alguma propriedade milagrosa. No entanto, 
a fonte é construção relativamente recente 
do Sr. Olegário. 

O museu que se encontra do outro lado da 
rua do santuário também é criação do 
Sr. Olegário, que o chamou Museu Maria da 
Graça, em homenagem a sua mãe. Além de 
grandes imagens de proporções maiores que 
o tamanho natural de Santa Quitéria e suas 



oito irmas, há no museu os mais diversos 
objetos, como máquinas de costura antigas, 
televisores, rádios, antigas cédulas e moedas 
de cruzeiros e dinheiro estrangeiro, 
paramentos de sacerdotes católicos 
e artesanato indígena. 

O santuário, bem como o ambiente da festa, 
é bem familiar ao povo do Nordeste. 
O santuário é uma construção de taipa, sem 
estuque e com chão de cimento. Durante 
a festa, há uma feira com comidas típicas e 
outras mercadorias baratas como há sempre 
nas vilas do interior. As fotografias que 
recobrem as paredes do santuário são de 
pessoas da região que, ao agradecer a 
Santa Quitéria uma graça alcançada, contam 
sobre os seus sofrimentos e alegrias. Um 
romeiro comenta orgulhoso que há uma foto 
sua lá colocada há muitos anos por sua mãe. 
Provavelmente, toda esta ambientação, com 
a possibilidade de encontrar na parede um 
rosto conhecido ou o seu próprio, cria um 
grau de identificação entre os devotos e este 
santuário que talvez não ocorra com as 
capelas e rituais mais padronizados pelo 
clero e pela Igreja Católica. 

A familla Guilherme da Rocha: "os donos 
da santa" 

Usamos aqui a expressão 'os donos da 
santa' porque é assim que os romeiros se 
referem à família Guilherme da Rocha que 
é proprietária da imagem de Santa Quitéria e 
da fazenda do mesmo nome. De fato, a 'vida 
do santuário' está intimamente ligada a esta 
família. Isso fica claro quando se observa 
que o santuário está conjugado à casa da 

45 

família do Sr. Olegário, e também que quase 
todos os membros da família residentes no 
povoado ou em Garanhuns possuem um 
trabalho ligado ao santuário. 

Foi o Sr. Otegário quem 'tomou conta da 
santa" por quase 50 anos. Agora sua viúva, 
junto com alguns filhos, o sucedeu. "Tomar 
conta da santa" quer dizer estar lá para abrir 
o local de manhã e fechar à tarde, vigiá-lo, 
receber os ex-votos e depois colocá-los nas 
paredes, fazer limpeza e arrecadar o 
dinheiro. Às vezes, chega um grupo de 
romeiros à noite ou de madrugada e todos 
têm que ser recebidos. 

Relacionadas ao santuário, desenvolvem-se 
diversas atividades econômicas, tais como 
lojas que vendem objetos devocionais, 
retratos de santos, as molduras para colocar 
as fotos, garrafas para colocar a água 
considerada milagrosa, além da fábrica de 
velas. Duas lojas religiosas de Freixeiras 
pertencem cada uma a um filho de Olegário. 

Na época da festa é o 'dono da santa' quem 
organiza o parque de diversões e a feira, já 
que todos os feirantes pagam taxas à família 
Guilherme da Rocha. Também é função dos 
'donos da santa' organizar e 'puxar' a 
novena. Além disso, os 'donos da santa" têm 
também uma função social e assistencial. 
É comum que o povo recorra a esta família 
quando precisa de dinheiro para enterro 
ou para pagar caixão, ou mesmo por 
necessidades mais cotidianas de comida. 
Dizem que a família criou 40 crianças que 
eram órfãs, ou cujos pais não tinham meios 
para mantê-las. Desta forma, quem 'toma 
conta da santa' é como os antigos coronéis, 



uma espécie de prefeito, padre e diretor de 
asilo. A tarefa é muito abrangente e nem 
todo mundo sente vontade de exercê-la, 
como declarou um familiar. 

Embora acusados de enriquecerem com 
o dinheiro levado para a santa, a família do 
Sr. Olegário vive no padrao de classe média. 
Os membros mais velhos da extensa família 
GuDherme da Rocha também nao parecem 
ser ricos e, em geral, acreditam no poder de 
Santa Quitéria e fazem promessas. Dona 
Maria do Carmo, viúva do Sr. Olegário, conta 
que conheceu seu esposo quando veio de 
Alagoas com seu pai, pagar uma promessa 
a Santa Quitéria. 

Os romeiros: caracterização social 
e motivação 

Apresentamos adiante uma breve 
caracterização do perfil social do romeiro de 
Santa Quitéria. A maior parte desses 
romeiros vao também aos outros centros de 
romaria do Nordeste. 3 Nossos dados 
sobre suas características sociais coincidem 
com o que a literatura tem descrito para os 
romeiros de Padre Cícero. • Durante o ano 
inteiro chegam romeiros a Santa Quitéria; 
no entanto, o período mais movimentado 
é o verao, a partir de setembro, quando finda 
a época do plantio. s Nesta época, 
os agricultores, que constituem a maior parte 
dos romeiros, têm mais tempo para viajar. 
Nos fins de semana, especialmente, chega 
o maior número de visitantes a Freixeiras. 
A data oficial da festa de Santa Quitéria 
(28 de maio), no entanto, parece ser 
desconhecida por todos os entrevistados. 

Ninguém mencionou o fato. O calendário 
agrícola parece influenciar bastante a nova 
data definida para festejar Santa Quitéria. 

A maioria dos romeiros de Santa Quitéria 
pertence à classe mais pobre da sociedade 
nordestina e sao agricultores. Os homens 
quase todos trabalham na enxada e as 
mulheres fazem serviços domésticos. 
A devoção a esta santa, porém, nao se 
restringe à camada popular. A classe média, 
principalmente urbana, também participa. 
A romaria envolve classes sociais diferentes. 
Embora seja predominantemente de baixa 
renda, como o é grande parte da população 
do meio rural (e brasileira também), 
há praticantes de estratos sociais mais 
elevados. Como argumenta Maués (1987), 
·os leigos de posições sociais distintas muitas 
vezes compartilham interesses comuns, 
enquanto nao especialistas do sagrado, que 
anulam provisoriamente suas diferenças em 
relaçao aos interesses de classe·. 
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No entanto, nota-se que, apesar de 
compartilhar crenças e ritos similares no 
catolicismo popular, as classes sociais se 
distinguem na forma com que se relacionam 
com a Igreja Católica oficial. Em geral, parece 
que as pessoas da classe média têm mais 
contato com a Igreja oficial, como se vê, por 
exemplo, no caso da família Guilherme da 
Rocha. 

Os entrevistados no dia da festa de Santa 
Quitéria eram basicamente de Pernambuco 
(35) e de Alagoas (10). A maioria (70%) 
era analfabeta. Embora houvesse uma 
predominância féminina entre os romeiros, 
havia um número significativo de homens. 



No entanto, as mulheres parecem fazer mais 
promessas e ter motivações mais religiosas 
para a romaria do que os homens. ' Havia 
romeiros de toda idade. A maior parte tinha 
menos de 40 anos. No entanto, se se 
considera o seu percentual na população 
brasileira em geral, os jovens estao 
sub-representados em Freixeiras. 7 

As pessoas, em geral, vêm em grupos 
organizados a pé, de ônibus ou em caminhões 
e camionetas. Dos entrevistados, 90% vieram 
em grupos de romaria. Há os que vêm com 
a família apenas. A população mais pobre 
pagava de 100 a 500 cruzeiros a para ter 
um lugar na carroceria de um caminhão. 
Uma minoria mais privilegiada de camada 
média vinha de ônibus e estes romeiros 
pagaram mais por sua viagem. 

A grande maioria dos entrevistados já visitou 
Santa Quitéria várias vezes. Os que moram 
nas proximidades vao regularmente ao 
santuário. Apenas 16% dos entrevistados 
declararam ser aquela sua primeira visita 
a Freixeiras, enquanto 44% já tinham vindo 
mais de uma vez e até cinco vezes e 40% já 
vieram mais de cinco vezes. Como, por 
exemplo, Dona Neci de Cupira, com 46 anos, 
que já foi 16 vezes. 

Quando perguntamos por que veio à festa de 
Santa Quitéria, a maior parte dos romeiros 
respondeu "para pagar promessa·. ' 
A promessa desempenha assim um papel 
fundamental na romaria e na religiosidade 
popular em geral que analisaremos mais 
adiante. Alguns (quatro) vieram por motivos 
religiosos, mas nao por próinessa. Ape,nas 
três tinham ra.zões pragmáticas para sua 
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viagem - dois para trabalho e um para buscar 
água. 

De um modo geral, as pessoas ficam no 
santuário apenas por meio dia. Vêm de 
manhã, visitam a santa, ficam olhando os 
ex-votos, pagam as promessas, visitam o 
museu e a feira. Muitos trazem um almoço 
de casa que comem debaixo de um pé de 
café, dentro de um caminhão ou em outro 
lugar com sombra. 

À pergunta sobre o que mais gostam na festa 
ou no santuário, respondem em geral "da 
santa". A santa é percebida um pouco de 
forma pessoal. Seu Divino, por exemplo, diz 
que veio do Recife para apresentar seu povo 
à santa e fez um discurso para ela em voz 
alta em frente ao altar. Há também os que 
declaram de forma casual que gostam de 
"olhar tudo" ou "só visitar·. 

Na análise das motivações dos romeiros 
identificamos, junto com o aspecto religioso, 
a dimensão do lazer. As romarias parecem 
ser um turismo religioso que, por suas 
conotações sagradas, dá direito ao povo de 
viajar e sair da rotina do trabalho. Adiante, 
caracterizamos melhor a religiosidade dos 
devotos de Santa Quitéria e o papel do lazer 
e da promessa nas romarias. 

SANTA QUITÉRIA E A RELIGIOSIDADE 
DOSROMBROS 

VIda católica dos romeiros 

Os romeiros se consideram católicos, mas 
isso nao significa que estejam intimamente 



ligados à Igreja Católica. Por exemplo, nem 
sempre vão à missa na paróquia onde 
moram. Menos da metade (40%) declarou 
sempre ir à missa; no entanto, o "sempre" 
pode significar de mês a mês, porque em 
muitas áreas da zona rural não há missas 
semanais. Poucos participam de um grupo 
de Igreja ( 16%). Os grupos citados foram 
Apostolado da Oração, Legião de Maria, 
a reunião de Evangelização, Grupo de 
Crianças, Grupo de Jovens e os Vicentinos. 

É interessante notar que há bastante romeiros 
ligados a grupos espíritas. Este sincretismo 
religioso ficou mais claro ainda nas respostas 
sobre a participação em outras festas 
religiosas. Quase todos os entrevistados 
declararam visitar outros santuários, como 
o de Juazeiro do Norte, de São Severino dos 
Ramos, e Poção. Nesta questão sobre outras 
festas, cinco pessoas incluíram a festa do 
Xangô, como a de lemanjá. Parece que para 
estes entrevistados não há oposição entre 
essas expressões religiosas e catolicismo. 
Parecem concordar com a afirmação de um 
dos romeiros: "para mim tudo o que é religião 
é bom", que reflete o chamado ecumenismo 
popular identificado por Monteiro (1979). 
Para estas pessoas sua aceitação de 
crenças e rituais não católicos não exige que 
redefinam sua identidade católica. Todas se 
consideram católicos de fato, e, com exceção 
de um entrevistado, todos declaram rezar em 
casa. ,o 

Como já foi mencionado, a prática religiosa e 
a cosmovisão dos romeiros não se enquadra 
dentro dos padrões do catolicismo oficial, 
mas sim em um outro tipo de religiosidade 
que tem sido identificado pelos cientistas 
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sociais como catolicismo popular. No entanto, 
esta falta de identidade entre o seu tipo de 
catolicismo e a Igreja Católica não é 
percebida pelos romeiros. Grande parte 
destes não sabe que o santuário de Santa 
Quitéria não é aceito pela diocese a que 
pertence , e para eles não está também 
muito claro em que aspectos este santuário 
se distingue da igreja paroquial ou da capela 
mais próxima de onde moram. Na opinião 
dos devotos o santuário tem tanto valor 
religioso ou é tão ou mais sagrado do que 
as igrejas e capelas da Igreja Católica. Não 
sabem que em Freixeiras não vão padres 
nem que nunca se celebram missas. 
Acreditam, em geral, que não chegaram 
a tempo para assistir à missa ou que estão 
partindo antes da missa. Um entrevistado 
que organizou uma romaria de União de 
Palmares e que vem a Freixeiras desde 1940 
acreditava ter perdido a missa e disse em 
sua entrevista: 

"A missa aqui é cedo, né. Foi isso que eu 
disse ao pessoal: 'Minha gente vamos sair 
cedo pra gente, alcançar a missa'. Tinha 
alcançado, que o pessoal de lá, do terreno, 
não deram trabalho, mas o pessoal da 
rua( ... ). Chegamos uma hora dessa!" 

Esta declaração indica que o conflito entre a 
religiosidade popular e oficial não existe para 
esses católicos. Apenas os moradores do 
vilarejo, e outras pessoas mais familiarizadas 
com a história local e com a Igreja Católica, 
sabem que não há missas em Freixeiras e 
que houve um conflito entre a diocese e os 
"donos da san1a~ q~ já dura quase 60 anos. 
A maioria dos devotos e romeiros 
desconhece que não há nem padres nem 

.. 



missa em Santa Quitéria e considera 
importante a presença de padres e 
celebração de missas. Um dos romeiros 
afirma: "Tem que ser, em todo canto tem que 
ter o padre·, outros dizem "com padre é mais 
animado" ou "a gente gostaria de ouvir uma 
pregação". Somente uma pessoa declarou 
que achava que o povo não sentia falta de 
padre. 

O fato dos romeiros não saberem que não há 
padre, e ao mesmo tempo dizerem que 
acham importante haver, parece uma 
contradição. Os romeiros valorizam os 
especialistas do sagrado e ao mesmo tempo 
não percebem a falta destes. Uma 
interpretação desta constatação seria que 
estes católicos já estão acostumados a ver 
raramente os sacerdotes. Outra interpretação 
deste desconhecimento da ausência de 
padre seria que expressa a falta de costume 
do povo de fazer perguntas e questionar as 
coisas. Os romeiros aceitam a situação do 
santuário como aceitam a Igreja porque o 
mais importante é a santa e ela sempre está 
presente. 

Conhecimento sobre a santa 

É interessante notar como os romeiros 
sabem pouco sobre o santuário. Da mesma 
forma que desconhecem a ausência de 
padres, não sabem quem foi o Sr. Olegário, 
quem é que toma conta do santuário e, mais 
surpreendente ai"nda, quem foi a própria 
Santa Quitéria. Em geral, as pessoas 
tomaram conhecimento de.Santa Quitéria 
através de familiares e con~~bidos devotos 
e que já tinham visitado o santuário. 
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O conhecimento que têm, no entanto, 
é rudimentar no sentido que desconhecem 
mitos a seu respeito. Somente sabem que 
é milagrosa. 11 "Sei o que ela faz", declara 
um romeiro, e é isso que importa. Outro 
romeiro disse· ·Acho que é uma santa viva.· 
"Como?" perguntamos, ao que ele nos 
explicou: "Viva porque ainda faz milagres." 
As histórias que uns romeiros contaram só 
se referem a esse poder da santa. 

"Contou que era uma santa milagrosa. Que 
uma vez uma mulher fez uma promessa, 
que 'tava doente, para dar um colar de ouro, 
___ e então, quando ela ficou boa, teve pena 
de doar o colar. Aí veio pra aqui, botou o 
colar e foi embora reclamando porque tinha 
ficado sem o colar. Quando chegou em casa, 
antes de chegar em casa, quando chegou 
o colar já estava lá. Isso que me contaram. 
Aí eu digo, aí eu fiquei acreditando que ela 
era poderosa. ( ... ) Aí disse que essa moça 
endoidou. Ela ficou louca." (Aurora Maria 
Pereira, 58 anos, Pedra de Buíque - PE) 

Seu Olegário traduziu e publicou um 
pequeno resumo da vida de Santa Quitéria. 
Neste resumo está omitido, porém, o caráter 
lendário dessa santa para cuja existência 
não há evidências históricas ou 
reconhecimento da Igreja Católica (Attwater 
& Thurston, 1988). Colocou no museu 
estátuas que seriam das outras oito santas 
irmãs de Santa Quitéria. No entanto, pouca 
gente leu esta história. Algumas pessoas 
dizem que Santa Quitéria morou naquela 
fazenda e lavava roupa na fonte atualmente 
milagrosa. Outro disse que Seu Olegário era 
seu primo legítimo. Houve umas duas 
pessoas que contaram que a imagem da 



santa apareceu numa árvore no local onde 
hoje construíram o santuário. Estas 
narrativas, no entanto, parecem ser 
elaborações não compartilhadas pela 
maioria. A devoção de Santa Quitéria nao 
parece estar vinculada a nenhum mito sobre 
sua pessoa histórica. Todas as narrativas 
dos devotos se concentram nos milagres que 
ocorreram recentemente e nas graças 
alcançadas através de promessas. 
O catolicismo popular parece ter menos 
necessidade de uma justificativa histórica 
para seus santos. O que importa é seu poder 
atual de fazer milagre. 

As promessas 

O poder de Santa Quitéria é o que mais 
importa para seus devotos. Santa Quitéria, 
e mais especificamente sua imagem em 
Freixeiras, é considerada muito milagrosa. 
Seus devotos sempre dizem que fazem 
promessa e ·sao validos· ou "ganham·, "ela 
faz graças·, "ela me valeu· ou "já alcancei 
graças·. 

"Pode ter outra para 'igualhar', mas mais do 
que Santa Quitéria, eu duvido. Mais do que 
ela ainda não vi não. Sim, mas só Deus. Mas 
de imagem não tem não." 

Suas promessas ·validas· ou as de outras 
pessoas que conhecem sao as informações 
que interessam aos devotos de Santa 
Quitéria. São as graças alcançadas pelas 
promessas que em muitos casos tornaram 
as pessoas devotas da santa, como se 
depreende dos depoimentos a seguir: 
"Quando a pessoa tem fé, né, tem aquela fé. 
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E faz uma promessa e é valido, né. É valido 
tem que ser devota dela." (Maria Alzira da 
Silva, 43 anos, Papagaio- PE) 

"Eu virei devota porque disseram: 'tem uma 
santa muito poderosa'( ... ) Aí, só sei que 
comecei a viajar, ela entrou no meu coração 
e eu, né, tinha prazer de ficar amando ela." 
(Cosma Francisca da Silva, 67 anos, Sítio 
Saquinho, Agrestina - PE) 

"Falava que a gente fazia promessa e vinha 
pagar aqui.( ... ) Entao faz aquela promessa 
e vem fazer as devoções e pagar." (Antônia 
Maria da Silva, 34 anos, Sítio Riachao, 
Palmares - PE) 

Como já foi dito anteriormente, a maior parte 
dos visitantes fez algum tipo de promessa. 
Em geral, narram com boa vontade que 
graça precisaram e o que prometeram a 
Santa Quitéria. Apenas uma pessoa não quis 
dizer o que pediu. A maior parte das 
promessas sao feitas para conseguir superar 
problemas com saúde. 12 A pouca 
assistência médica de que dispõe a 
população rural, especialmente de baixa 
renda, pode explicar sua freqüente 
morbidade e sua necessidade de apelar para 
instrumentos religiosos para obter a cura. 13 

"Foi quando era pequeninho, tinha 8 anos, 
aí quebrei uma perna. Ai minha mãe fez uma 
promessa para pagar com uma perna. Aí eu 
vim e trouxe uma perna, botei em parelha com 
a santa." ,. (Aderaldo Alvés dos Santos, 
31 anos, Sítio Bom Sucesso, ltaíba- PE) 

f , 

"Ela vivia doerít~_;é: quando soltava-se do 
médico não ficava boa. Ai fez uma promessa 



com Santa Quitéria para pagar desse jeito 
que ela está pagando !com vestido de noiva 
e andando por dentro e fora do santuário de 
joelhosJ. Aí ficou boa, aí veio pagar." 
(Aderaldo Alves dos Santos, 31 anos, Sítio 
Bom Sucesso, ltaíba - PE, contando sobre 
a esposa) 

Há também as questões económicas que 
levam as pessoas a fazer promessa a Santa 
Quitéria. Alguns pedem emprego, outros uma 
casa. Pede-se também soluções para os 
problemas mais diversos da vida, como a 
promessa de uma senhora de Olinda, que 
contou o seguinte: 

"A minha menina se perdeu, desmantelou-se, 
sabe. Aí ficou solteira dentro de casa. Aí eu 
fiz um pedido para ela alcançar um homem, 
arrumar um homem, que tomasse conta dela. 
Eu trazia um retrato dela e dele para botar 
nos pés de Santa Quitéria. Aí ela arrumou 
um rapaz solteiro, livre. Ele comprou uma 
casa, juntou-se mais ela. ( ... ) Ela descansou 
de uma menina e 'tao junto, eles dois. Uma 
grande vitória, né?" 

Há muitas maneiras de se pagar promessa. 
A mais comum é doar um ex-voto, 
especialmente na forma de uma foto com 
moldura, para ser pendurada numa parede 
do santuário. ' 5 É muito comum também 
soltar uma dúzia de fogos para honrar a 
santa. Há romeiros que vêm vestidos de 
mortalha, que deixam no santuàrio. Quase 
todos passam de' joelho três vezes por baixo 
do altar de Santa Quitéria. É interessante 
notar que ninguém tem uma explicação para 
este costume. Parece que :~a santuário 
tem os seus comportamenios distintos, uma 

,. 
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cultura em si, que somente os romeiros 
conhecem. Em Juazeiro do Norte, por 
exemplo, Slater (1986: 66) observou um 
conjunto de rituais específicos que os 
romeiros seguem, tal como rodear três vezes 
a igreja de Nossa Senhora das Dores. 

O significado da romaria 

No contexto da religiao popular, como 
observa Brandao (1989: 38), a romaria 
e a festa aparecem muitas vezes inter
-relacionadas porque 

"( ... )a festa implica 'ir' à festa. Ela importa 
quase sempre um deslocamento e a idéia 
costumeira de 'ir à festa', implicando uma 
viagem( ... ) da rotina até sua ruptura 
é sempre essencial." 

Pelas entrevistas ficou claro que a dimensao 
recreativa é fundamental na romaria. Como 
ocorre com a festa religiosa, a romaria 
mantém seu significado religioso e lúdico de 
forma complementar e nao contraditória. 
A romaria nem sempre implica ir à festa. 
Pode ser uma simples visita ao santuário ou 
o pagamento de uma promessa. Mesmo 
nesses casos possui uma dimensao de lazer. 
No entanto, muitos romeiros comentam que 
nao ficam para a festa e que vieram apenas 
ver a santa. Neste comentário acrescentam 
muitas vezes que nao gostam de festa 
enfatizando os aspectos devocionais de sua 
viagem. 

Embora nao contraditórios, os elementos de 
lazer e de devoção sao concorrentes, tanto 
nas festas como nas romarias. No grupo de 



romaria organizado por Seu Divino, por 
exemplo, é proibido beber. Dona Maria, que 
auxilia a organização da romaria, explica a 
preocupação em selecionar as pessoas que 
virão na viagem para evitar aquelas que 
fazem desordem. No contexto da 
religiosidade popular do meio rural, o lazer 
puro destituído de uma motivação religiosa 
parece ser ilegítimo. Talvez possa se 
compreender que, numa situação de extrema 
penúria, viagens apenas para prazer e para 
mudar a rotina não se justifiquem. A idéia de 
um turismo profano não pode ser concebida. 
A promessa de visitar um santuário, a 
obrigação de participar numa festa, força 
a população a quebrar a rotina, a sair do 
espaço do trabalho e da produção e a 
conhecer outras terras e gentes. A religião 
assim, tanto através das festas como de 
romaria, cria atividades que preenchem a 
necessidade de lazer da população e tornam 
legítimo esse lazer. A romaria se constitui 
assim uma forma de turismo popular que se 
justifica pelo seu conteúdo sagrado. 

A popularidade de um santuário, como o de 
Santa Quitéria, talvez possa ser explicada 
por ser o ambiente do santuário pouco 
formal, o que deixaria os romeiros mais 
à vontade do que as igrejas oficiais, onde os 
"donos do sagrado" exigem um 
comportamento diferente do que o do 
costume das pessoas. Em Freixeiras, não há 
nenhum conforto, mas poucos romeiros 
reclamaram disso. Apenas uma senhora da 
classe média disse que achou "pobre· 
o santuário. Na semana da festa, o povoado 
de Freixeiras vira uma verdadeira feira do 
interior, com muitas barracas e um parque, o 
que, para os romeiros, é muito familiar. 
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É claro que a romaria não se reduz ao lazer. 
Algumas viagens são desconfortáveis 
demais para serem consideradas recreativas. 
Há o aspecto do sacrifício que está muito 
relacionado com o pagamento de promessas 
e dos pecados. É por isso que, como lembra 
Slater no seu estudo sobre a romaria de 
Padre Cícero, os romeiros agüentam e 
aceitam a falta de conforto e todos os 
sacrifícios destas viagens que são em geral 
muito duras (1986: 66). 

Outro significado da romaria se relaciona 
com a identificação do poder sagrado com 
a imagem concreta de Santa Quitéria e não 
com um espírito abstraio de uma santa que 
é onipresente. A romaria pressupõe que 
o sagrado tem uma expressão concreta 
e física numa imagem ou área geográfica. 
A necessidade do Sr. Divino de apresentar 
o homem curado a Santa Quitéria e a dos 
romeiros de Pe. Cícero, observados por 
Slater (1986: 66), apresentarem as suas 
santas locais a Nossa Senhora das Dores 
em Juazeiro, exemplificam esse tipo de fé 
e concepção concreta do sagrado. 

O LADO DOS "DONOS DO SAGRADO" 

Os padres locais entrevistados pouco 
conhecem sobre o santuário de Santa 
Quitéria e sua história. A Igreja Católica local 
de certa forma nega a existência do 
santuário ao não tomar atitude, nem de apoio 
nem de oposição, simplesmente se omite. 
Em conver~s in.fo.rmais o clero por este 
desentendime:ntà.cúlpa a oposição que faz 
a família proprietárià da santa à Igreja. 

;~ 



Ninguém sabia nos informar maiores 
detalhes sobre a história do conflito. 
Um dos padres entrevistados quando era 
seminarista iniciou uma pesquisa na área, 
mas não a concluiu devido à resistência 
que encontrou por parte dos Guilherme da 
Rocha quando descobriram que era um 
candidato a padre. 

A família Guilherme da Rocha reconhece sua 
atitude de oposição à Igreja e explica seus 
motivos. Segundo seus relatos, há um 
conflito desde o tempo em que Joaquim 
Guilherme da Rocha, tio e antecessor do 
Sr. Olegário, era 'dono· da santa. A causa 
fundamental desta rixa teria sido económica. 
Segundo os entrevistados, o Sr. Joaquim 
juntamente com seus familiares teria se 
recusado a doar as terras de Freixeiras 
à Diocese de Garanhuns como teria desejado 
o bispo da época. A partir dessa recusa, 
o bispo teria proibido a celebração da missa 
nessa localidade. A família, em geral, chama 
a atenção para a inveja que os padres têm 
do dinheiro que chega a Santa Quitéria. 
No entanto, um dos filhos do Sr. Olegário 
argumenta que se o clero controlasse o 
santuário ia reprimir a forma de expressão do 
devocional popular retirando, por exemplo, 
os ex-votos da parede. Segundo este 
entrevistado, a família se opõe ao clero 
também por esse motivo. 

A versão da Igreja das raízes do 
desentendimento é outra. Em nossa pesquisa 
no arquivo da diocese encontramos um 
artigo datado de 6 de setembro de 1931 no 
jornal O Monitor, órgão notici9so oficial da 
Diocese de Garanhuns da;época, 'que 
denunciava práticas imorais é ~libértinas na 
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festa de Santa Quitéria. No número do mesmo 
jornal do dia 18 de setembro de 1931, saiu 
publicada IJTla portaria do governo diocesano, 
assinada pelo Bispo Manoel, proibindo 
qualquer padre de celebrar em Freixeiras, 
alegando que as práticas nessa festa 
desabonavam a moral crista. Ao que tudo 
indica, essa proibição persiste até hoje, sem 
ser, contudo, mencionada pelos padres em 
suas entrevistas. 

Assim, embora não seja percebida pela 
maioria dos romeiros e devotos de Santa 
Quitéria, a relação entre os 'donos da santa• 
e a Igreja Católica é conflituosa. Os dois 
elementos básicos destes conflitos sao os 
mesmos identificados por Maués (1987) na 
sua análise de festas religiosas em Belém 
e na Zona do Salgado, no Pará. Estes 
elementos, que parecem ser recorrentes nos 
conflitos entre os leigos e os especialistas do 
sagrado, sao os interesses económicos e a 
rejeição pela Igreja oficial da forma popular 
de expressar sua fé considerada como 
·excessos' e 'abusos'. 

Nos relatos dos moradores mais velhos e a 
família proprietária da santa predomina o 
fator económico, e segundo eles a causa do 
desentendimento com a diocese é a inveja 
dos padres. Um entrevistado, membro da 
família, conta: 

'Os padres de Garanhuns sempre teve inveja 
daqui. Inveja -é -queria ficar para 
Garanhuns. Queria tomar Santa Quitéria( ... ). 
Eu acho que é a ganância por causa do 
dinheiro, né? É!! O padre é tão invejoso.' 
(José Guilherme da Rocha) 



Para exemplificar a ganância dos padres, 
ainda acrescenta que um romeiro vindo de 
São Bento do Una teria dito a um padre que 
ia levar uma vaca a Santa Quitéria, ao que 
o padre teria pedido para deixar a vaca com 
ele. Quando o romeiro deu uma vaca de pau 
ao padre, esse teria respondido "essa aqui 
você pode levar·. 

Uma antiga moradora de Freixeiras, 
conhecedora do conflito com a diocese, 
conta sua versão da história: 

·os padres queriam carregá-la. Olegário não 
quis dar. Então fizeram uma Santa Quitéria, 
lá na rua Santa Quitéria, em Garanhuns ( ... ). 
O pessoal não ia pagar promessa, eles 
tiveram raiva e tiraram. 'Tá vendo, os padres, 
como é que faz?'" 

Apesar do conflito com o clero diocesano, os 
membros mais velhos da família Guilherme 
da Rocha freqüentam a missa e se referem 
à amizade com padres e frades. Segundo 
a viúva do Sr. Olegário, o último dono da 
santa, seu falecido esposo, era amigo dos 
beneditinos. 

No museu Maria da Graça havia em 
exposição os paramentos de missa que 
segundo depoimento de um familiar 
Guilherme da Rocha, teria pertencido ao 
padre que celebrou a primeira missa em 
Freixeiras. Esse fato, como a narrativa de 
outros familiares sobre a decepção causada 
por um padre que prometeu balizar em 
Freixeiras e que nunca apareceu, revela a 
importância dada pela família à legitimação 
de uma autoridade eclesiástica, apesar do 
conflito com a diocese. " 
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Como já dissemos, existem muitos mitos 
sobre a riqueza da família. Em Garanhuns, 
os críticos (não só do clero) contam muitas 
anedotas sobre a família Guilherme da 
Rocha e principalmente sobre o Sr. Olegário. 
Assim um camponês contou o seguinte: 

"Chegou um romeiro em Freixeiras com uma 
vaca. Olegário logo convidou o homem para 
almoçar e tudo. Claro que o homem aceitou. 
Depois da refeição e de ter dormido um 
pouquinho, ele queria voltar para casa. Mas 
cadê a vaca? Olegário disse que já estava no 
curral, com as outras. Pensava que o freguês 
ia dar a vaca, né. Aí o homem disse: 'Mas a 
promessa foi só para mostrar a vaca a Santa 
Quitéria.· Aí ele foi buscar a vaca e voltou 
para casa." (Francisco, Várzea Comprida, 
Caetés- PE) 

Embora romeiros suspeitem que a família se 
apropria dos donativos dos fiéis, não acham 
que isso seja razao para não dar mais 
dinheiro à santa. Uma senhora colocou bem 
claro como percebe a situação: "Eu dou a 
Santa Quitéria. Se Olegário depois toma, 
o pecado é dele, não meu." 

CONCLUSÃO: COMPLEMENTARIDADE 
DOS CATOLICISMOS 

Nosso objetivo no presente artigo foi 
apresentar algumas reflexões sobre o que 
observamos em nossa pesquisa no santuário 
de Santa Quitéria em Freixeiras. Inicialmente 
nos chamou a aterfção o caráter de 
complemel'!larid~d~. e não de oposição, 
do papel deSe~hado pelo catolicismo 
popular ou não oficial em relação ao oficial. 

.., 



Santuários como Santa Quitéria parecem 
surgir como continuação do catolicismo 
oficial ou complemento deste, visando 
satisfazer grupos sociais ou necessidades 
religiosas que teriam sido marginalizados 
pela Igreja oficial. Os grupos marginalizados 
seriam aqueles dos sítios onde não existem 
nem igrejas, nem capelas e onde raramente 
aparecem padres. As necessidades 
marginalizadas parecem ser basicamente as 
de busca por milagres através de promessas 
expressas materialmente em ex-votos, fitas, 
velas, fogos e também a busca de uma 
dimensão recreativa na prática religiosa. 
Argumentamos, contudo, que, apesar de 
nesses santuários se oferecer espaço para 
expressões religiosas, tal como práticas 
mágicas e uma mística que se confunde com 
lazer cerceadas pela Igreja oficial, os 
freqüentadores desses santuários, como os 
demais praticantes do catolicismo popular, 
não se colocam em oposição à religiosidade 
oficial, mas se consideram parte daquele, 
tendo, em geral, atitude positiva em relação 
à Igreja. 

Nossas observações sugerem assim que os 
praticantes do catolicismo não romanizado 
não percebem oposição entre sua forma de 
religiosidade e a dos padres e da Igreja, 
e não atribuem a sua prática religiosa 
nenhum sentimento de protesto. O caráter 
exclusivamente leigo do santuário de Santa 
Quitéria, por exemplo, não era percebido por 
muitos romeiros. A consciência da diferença 
entre catolicismo oficial e popular parece 
surgir apenas quando o clero tenta controlar 
as expressões religiosas. A oposi~o entre 
estas expressões rel igiosas~;assim, iniciada 
pela ação da Igreja. · · · 
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Apesar dessa complementaridade de 
funções e a não oposição por parte do 
catolicismo popular ao oficial, observamos 
que a cosmovisâo do catolicismo popular se 
afasta do oficial em muitos aspectos. Por 
exemplo, quando identifica o sagrado com 
imagens, enfatiza promessas, não exige 
exdusividade de doutrina ou não se preocupa 
com a existência histórica da santa venerada. 

NOTAS 

1. Usamos aqui o conceito de Mau és (1987) de 
Catolicismo Popular que não o identifica com o 
catolicismo das classes populares, mas com o 
catolicismo não romanizado que atinge as diferentes 
classes sociais. 

2. O Monit>r, 8.1 0.1977, p. 5. Essa versão, porém, não 
concorda com os dados históricos sobre o 
desenvolvimento da região. A primeira sesmaria foi 
doada em 1658 e a segunda em 1671 , mas não foi ao 
Doutor Benjamin (Cavalcanti, 1983: 29-30). 

3. Os santuários mais populares citados pelos romeiros 
entrevistados foram : 
1 °) Juazeiro do Norte (19 vezes) 
2°) Poção - santuário franciscano no agreste de 
Pernambuco (1 O vezes) 
3°) São Severino dos Ramos - próximo de Recife 
(8 vezes) 

4. Veja Slater, 1986. Para outros grandes santuários no 
Nordeste foi constatado um ramo social semelhante 
(Funarte/INF sld.). 

5. Sobre os calendários de festas religiosas populares, 
veja Dantas, 1991. 

6. Dos homens entrevistados alguns declararam não ter 
motivação religiosa para sua vinda a Santa Quitéria. 

7. Idade dos entrevistados que deram esta informação: 
0-20 anos: 4%, 21-40 anos: 22%, 41 -60 anos: 15%, mais 
de 60 anos: 5%. 



8. Esse valor correspondia, na época, a US$ 1.20 até 
US$6.00. 

9. 31 das 43 respostas a esta pergunta 

1 O. Sobre a flexibilidade da identidade católica, veja 
Brandão, 1985. 

11 . Neste sentido, a devoção a Santa Quitéria é bem 
diferente da do Padre Clcero. Sobre a vida e a morte da 
Padre Cícero existem muitas lendas e uma extensa 
literatura de cordel, como nos mostrou Slater, 1986. 

12. 85% das promessas são feitas por assunto de 
saúde, igualmente dividido entre a saúde do romeiro 
e a de parentes. 

13. Mortalidade infantil, médico por população na zona 
rural. Também comparação com os dados de Adalberto 
Barreto. 

14. Não engessou a perna. 

15. No Ceará foi feita uma pesquisa sobre os ex-votos 
no santuário de São Francisco de Canindé 
(comunicação de Adalberto Barreto - UFCE, no encontro 
"Freguesia do Sagrado", Fundação Joaquim Nabuco, 
1990, Recife). 

16. O padre em questão não era da diocese de 
Garanhuns, e a família Guilherme da Rocha nem podia 
informar se era um padre católico da Igreja Apostólica 
Romana ou da Igreja Brasileira. Os padres da diocese 
de Garanhuns acusam a família de convidar padres da 
Igreja Brasileira. Um primo do Sr. Olegário nos afirmou: 
"Eu não perguntei a ele. Eu sei que ele celebrou a 
missa, direito como todos os padres celebram." 
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As mulheres loucas da literatura 

NORMA TELLES 
Historiadora e professora de Antropologia - PUC-SP 

O discurso sobre a "natureza feminina", 
que se formula no século XVIII e se impõe 
à sociedade burguesa em ascensão, define 
a mulher, quando maternal e delicada, como 
força do bem. O anjo do lar. Mas ela 
é também potência do mal quando sai da 
esfera privada ou usurpa atividades que não 
lhe são culturalmente atribuídas. É então um 
monstro. Bruxa, malvada ou decaída. Anjo 
ou monstro, este discurso que naturaliza 
o feminino coloca-o além ou aquém mas 
sempre fora da cultura. A tradição estética, 
por sua vez, define a criaçao artística como 
um dom essencialmente masculino. Tal qual 
Deus Pai, que criou o mundo e o nomeou, 
o artista é progenitor e procriador de seu 
texto, um patriarca estético. "A virtude da 
mulher é a maior invenção do homem" 
é· a afirmação ambígua de Balzac que ecoa 
na síntese estética de Norman Brown: 
"Poesia, o ato criativo, o ato de vida, 
o arquétipo do ato sexual. Sexualidade 
é poesia. A dama é nossa criaçao ( ... ) 
A dama é o poema .. ." , 

À mulher é negada a autonomia-
a subjetividade -que a criaçao representa. 
É-lhe atribuída somente a procriação. 
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Ela está simbolicamente excluída da cultura 
e toma-se a encamaçao dos extremos da 
Alteridade, aquele misterioso e intransigente 
Outro confrontado com veneração e medo, 
amor ou ódio. Demônio ou fantasma, anjo 
ou fada, ela é mediadora entre o artista 
e o desconhecido instruindo-o em 
degradação ou exalando pureza. Ela é musa 
ou criatura não criadora. 

Foi durante esse mesmo período, no entanto, 
que as mulheres, em grande número, não só 
escreveram como publicaram livros tanto na 
Europa quanto nas Américas. Seus livros 
nao diferem profundamente dos escritos por 
homens; em geral, ambos enfrentam 
questões semelhantes: relações humanas, 
identidade, relaçao indivíduo-sociedade. 
Mas, exatamente pela posição diferenciada 
que ocupam na sociedade e em suas 
representações, pela interdição a certas 
áreas da linguagem, à educação superior, 
à mobilidade e à independência econômica, 
até o século passado, é que se pôde detectar 
peculiaridades comuns de suas maneiras de 
enxerga~ o mundo a despeito das diferenças 
entre elas.'• "'-' · 



·As semelhanças que estudiosas 
contemporâneas, como Ellen Moers e Elaine 
Showalter, encontraram na literatura escrita 
por mulheres nos últimos séculos só podem 
ser explicadas através de um impulso 
feminino comum de se livrar do confinamento 
social e literário, através de estratégia para 
redefinir a si mesmas como ser, de pensar 
a arte e a sociedade. Apesar das diferenças 
de idéias, estilos e épocas, esses traços sao 
suficientes para definir o que foi denominado 
uma cultura feminina, uma tradição literária 
que se desenvolveu em relação à tradição 
dominante com tensões que ameaçam os 
equilíbrios simbólicos, com contrastes 
e compromissos. 

Os traços comuns, portanto, não se devem 
a algo inato ou genético. Nem sao resultados 
de acaso ou arcaísmos. Devem-se às 
dificuldades de autodefinição decorrentes da 
socialização e que geram uma incontrolável 
·ansiedade de autoria". Educadas como 
meninas, para papéis domésticos 
específicos, com condutas amorosas 
limitadas porém enaltecidas, terão, antes de 
mais nada, de rever esses ditames. A mente, 
diria Simone de Beauvoir, não tem sexo mas 
aprende seu sexo. Por todas essas 
dificuldades para a revisão da socialização 
é que Showalter acredita que, como novelistas 
ou literatas, as mulheres constantemente 
conseguem ser conscientes mas só 
raramente conseguem uma autodefinição, 
permanecendo abtirta até hoje a questão da 
identidade feminina. 

Como foram constantemente defini(las por 
autores homens, as escritoras parêcem, 
em reação, ter achado neCf!sSário encenar 
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metáforas masculinas em seus textos, como 
se estivessem tentando entender suas 
implicações. Por razoes históricas facilmente 
discerníveis, as diferenças entre as 
preocupações e os papéis sociais prescritos 
constituíram, até o século passado, uma 
marca nos livros femininos. 

Os homens, afirma Júlia Lopes de Almeida, 
em Elles et e/las, "teceram a sociedade com 
malhas de dois tamanhos: grandes para eles, 
para que seus pecados e faltas saiam 
e entrem sem deixar sinais, e extremamente 
miudinhas para nós( ... ) E o pitoresco é que 
nós mesmas nos convencemos disto!" 
A ironia da autora aponta para o fato do 
maior obstáculo para o avanço da mulher por 
terrenos proibidos estar na internalização dos 
padrões culturais. A poeta e jornalista 
Narcisa Amália, em 1889, definiu com lucidez 
a questão mulher-arte: "A pena obedece ao 
cérebro, mas o cérebro submete-se antes 
ao poderoso influxo do coração; como há de 
a mulher revelar-se artista se os preconceitos 
sociais exigem que o seu coração cedo 
perca a probidade, habituando-se ao 
balbucio de insignificantes frases 
convencionais?" Vitimada pela oposição e 
opressao que suscita, é ela própria colhida 
por ·nevrose cardíaca· que a enfraquece 
para as lutas da inteligência e acaba 
morrendo, já adentrado este século, 
esquecida, cega e paralítica. 2 

A coerência de temas e imagens encontrados 
nos livros de escritoras geográfica, histórica 
e psicologicamente distantes decorre, 
portanto, de sua inserção na sociedade. 
A escritora experienciará, além da 
impressao de estar negando seu gênero, 



uma ansiedade decorrente do temor de nao 
poder criar ou de que o ato de criaçao 
poderá isolá-la, até mesmo destruí-la. Esta 
ansiedade, este pânico nem sempre 
consciente, além de debilitante, foi germe de 
distúrbios, doenças e desconfianças que 
surgem nos textos e nos estilos. No século 
XIX, as escritoras, em geral, lutavam 
sozinhas e este isolamento era sentido como 
enfermidade, alienaçao e loucura. 

Constantes em suas obras são a preocupaçao 
com a definiçao de espaços, paisagens 
gélidas ou interiores quentes, as metáforas 
de aprisionamento e escape, metáforas de 
desconforto físico e a recorrente obsessão, 
ficcional ou real, com doenças como 
a anorexia, agorafobia, claustrofobia, 
"doenças dos olhos· e paralisia. Todo o 
mal-estar, a ansiedade de autoria, 
foi sintetizado por Sandra Gilbert e Susan 
Gubar na metáfora da "louca no sótão" que 
consideraram o elemento predominante na 
literatura feminina do século XIX. 3 

A metáfora da "louca no sótao· refere-se ao 
aberrante duplo do anjo do lar que vive na 
sala de visitas da ficção. Ela foi usada por 
muitas autoras, tanto na prosa quanto na 
poesia lirica, tanto em contos góticos como 
em novelas neogóticas. A metáfora implica 
que a ·arte das mulheres contém um traço 
escondido, persistente, de incontrolável 
loucura, decorrente da ansiedade de autoria, 
da desobediência às regras e da dúvida da 
possibilidade de ser criadora. Ao livrar-se do 
modelo de como deveria ser, a escritora, 
consciente ou inconscientemente, rejeitava 
valores sociais. Por isso, mesmo quando não 
criticavam abertamente a sociedade, e em 
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geral no século XIX nao o faziam, elas 
contestavam os padrões da sociedade que 
gerara o paradigma. As escritoras criaram, 
sem cessar, personagens em geral 
secundários, que encenaram sua reprimida 
e encoberta ansiedade e raiva. Elas 
projetaram os impulsos subversivos que 
sentiam e a energia de seu desespero em 
personagens grotescos, deformados, 
paralíticos, apaixonantes ou melodramáticos. 

É como se o próprio ato de escrever fizesse 
surgir a figura da louca. Como em um sonho 
mau, uma ensandecida e enraivecida mulher 
rompesse um silêncio com o qual nem ela 
nem sua autora podiam mais continuar 
concordando. Muitas vezes, a escritora podia 
falar por ela ao narrar como havia surgido 
por detrás da máscara plácida. 

Assim ocorre em Úrsula (1859), de Maria 
Firmina dos Reis, considerado o primeiro 
romance brasileiro escrito por uma mulher. 
Esquecida durante anos, esta escritora, que 
foi professora em Guimarães, no estado do 
Maranhão, teve sua obra -poesias, canções, 
artigos - pesquisada por Nascimento Morais 
Filho, e seu romance recuperado numa 
ediçao fac-similar em 1975 e uma reediçao 
em 1988. Em outro trabalho ressaltei 
a importância do tratamento que se dá 
à questão do escravo, individualizando-o em 
dois personagens, mostrando que tem um 
passado próprio, na África que descreve, um 
código de valores diferenci~do,e que o torna 
agente de ações. Tudo isso·é f>eculiar no 
contexto geral da literatura abolicionista 
brasileira e é precoce pois esta só se firma 
por volta dos anos 70 do século passado. 
Aqui, quero tratar da personagem principal 
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ligada à metáfora que estive esboçando. 
O livro de Maria Firmina, apesar dos 
ingredientes românticos, parece-me 
enquadrar-se na tradição que Moers 
denominou gótico feminino e que derivou 
das novelas de Ann Radcliff, no século XVIII. 
Não parece que Maria Firmina conheça esta 
autora mas, assim mesmo, os ingredientes 
góticos estão presentes, inclusive na 
ingenuidade das descrições de paisagens. 

Úrsula, a donzela, não está presa num 
castelo mas junto à cama da mãe paralítica 
numa fazenda arruinada que pertence ao 
vilão, seu tio. Ambas são vítimas de um 
senhor de terras e escravos muito cruel que 
amava a irmã e, inconformado com seu 
casamento com outro homem (também 
mau), mata-o, compra a dívida do casal 
e assim aprisiona a irmã que o traiu 
e a sobrinha. As aventuras de úrsula não 
são por labirintos escuros ou por terras 
desconhecidas, mas na ftoresta onde tem 
que enfrentar o vilão que transferiu seu 
amor da irmã para a sobrinha. Ele passa 
a persegui-la, incansavelmente. 

Um belo dia, um jovem bacharel de São 
Paulo passando pela região quase morre 
num acidente e é socorrido por Túlio, 
um escravo a quem concede a liberdade 
e de quem se torna amigo. Este o conduz 
à donzela, e os jovens, em meio aos delírios 
causados pela doença, se apaixonam. Mas 
são perseguidOS'pelo vilão. Este, quanto 
mais se sente contrariado e rejeitado no seu 
amor, mais tortura os escravos. As câmaras 
de horror são substituídas no livro pelas 
senzalas e a falta de liberdade, pela viagem 
no navio negrei~o e pelo impacto da visão da 
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chegada. "Gelei de horror ao aspecto de 
meus irmãos·, diz a negra Susana, que 
conhecera a liberdade e a vida na África 
e que acaba morrendo numa úmida prisão, 
entregue aos vermes, à fome e ao 
desespero. Todos morrem pela mão do vilão: 
o bacharel e noivo da donzela, Túlio, 
o escravo liberto, a mãe de úrsula. Esta 
enlouquece e em sua loucura consegue 
vingar-se pois amaldiçoa o vilão e consegue 
vê-lo rastejando e corroído por remorsos 
antes de morrer. O vilão também enlouquece 
alguns anos depois, absolvido por um frade. 

No livro o senhor de terras e escravos 
é o vilão cruel, incestuoso e assassino, 
os maridos sao os "tiranos da esposa" 
e as esposas, boas e mais humanas, sao 
totalmente impotentes, só fazem chorar, sao 
"paralíticas" como a mãe de Úrsula, nao 
conseguem interferir na ordem das coisas. 
Todos morrem e não parece haver outra 
solução possível no mundo pintado por Maria 
Firmina, onde o elo afetivo é a relação 
mãe-filha e este juntamente com a nobreza 
dos sentimentos dos escravos e a falta de 
poder feminino sao as únicas coisas boas num 
cenário amaldiçoado pela agressividade, 
obsessão e despotismo masculino. 

Úrsula é, durante a maior parte da história, 
uma figura apagada. Dócil, obediente, 
dedicada à mãe, não consegue, em suas 
perambulaçOes pela floresta, formular seus 
sentimentos ou idéias; chega mesmo a 
pensar que a sorte do liberto é melhor do que 
a sua quando este vai viajar e se identifica 
com ele em outras ocasiões. No prefácio, 
a autora, desculpando-se pela simplicidade 
de seu livro, gerado pela imaginação de uma 



mulher brasileira, 'de educação acanhada 
e sem o trato e a conversação dos homens 
ilustrados·, compara-o à donzela que, diz, 
nao é formosa, mas que move o interesse 
e nos obriga a olhá-la com bondade. 'Deixai 
pois que minha úrsula, tímida e acanhada, 
sem dotes da natureza, nem enfeites 
e louçanias d'arte, caminhe entre vós." 
E Úrsula caminha entre nós presa à ausência 
de uma história própria, à máscara plácida 
que lhe cobre o rosto. Quando esta cai, 
a face retorcida da loucura, embora continue 
mostrando um sorriso 'débil e vaporoso•, 
é forte o suficiente para falar, amaldiçoar e 
vencer o vilão. E, de 'todas as vítimas do 
amor·, Úrsula é o único nome que 
permanece na lembrança, diz a autora no 
final, gravado na lápide da sepultura. Por que 
a tímida e acanhada donzela permanece? 

Porque talvez da perspectiva da escritora 
a mulher que rejeita o silêncio imposto da 
domesticidade, ela mesma, nao seja um 
objeto tão terrível como se pensava. A louca 
seria para Maria Firmina, como para tantas 
outras escritoras, uma tentativa de 
auto-articulação, de apresentação dessa 
figura enraivecida e destruidora de dentro 
para fora e de maneira nova. A associação 
entre mulher criativa e monstro é recorrente 
na cultura. Ao projetar sua angústia 
e mal-estar de autoria na figura da louca, 
o lado obscuro da donzela, Maria Firmina, 
entre outras, tanto se identifica quanto revisa 
a definição que a cultura lhe impõe. 

Restou assim o nome de Úrsula, uma 
possibilidade, uma vida por viver. Em outro 
conto, de 1887, intitulado A Escrava, Maria 
Firmina trata a situação de outro modo. 

O elemento gótico está também presente e 
foi assinalado por Morais Filho. Uma escrava 
finge-se de louca para fugir ao cativeiro. 
Muito doente, é socorrida por uma mulher 
que a esconde plenamente cônscia dos 
perigos que esta ação envolve. A escrava
louca conta sua história antes de morrer 
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e se despede do filho que também fugiu para 
procurá-la. A mulher que os acolheu aciona 
os labirintos subterrâneos da liberdade 
e compra-a para o escravo que sobreviveu. 
Enfrenta então o feitor e o senhor de 
escravos, triunfa pela coragem, astúcia 
e presteza de ação. Essa personagem que 
poderia ter uma história própria, pois age 
sozinha, no entanto, nao recebe um nome. 

A metáfora da 'louca no sótao• significa que 
na literatura feminina a louca nao é 
meramente, como poderia ser na literatura 
masculina, um desafio ou uma antagonista 
da heroína. Bem ao contrário, em geral é, 
em algum sentido, o duplo da autora, uma 
imagem de sua própria ansiedade e raiva. 
A figura é evocada para que esta possa 
chegar a bons termos com sua própria 
fragmentação, com a estranha sensação de 
nao ser bem aquilo que deveria ser. Ela 
é também a dramatização da cisao da autora 
entre o desejo de ser aceita por uma 
sociedade que ela está, querendo ou nao, 
contestando ou desafiando. 

Gilbert e Gubar mostram que esta metáfora 
é tao persistente e tao importante que esta 
esquizofrenia de autoria (conformidade 
com/subversão do padrão) liga as autoras 
dos séculos passados às autoras do século 
XX. Liga, por exemplo, Charlotte e Emily 
Brontê a Virgínia Woolf (que tanto se projeta 
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na sã Mrs. Dolloway quanto no louco 
Septimus Warren Smith) ou Doris Lessing 
(a sã Martha Hesse e a louca Lynda 
Coldridge). Liga Maria Firmina dos Reis a 
Lya Luft (as gerações de mulheres loucas de 
Reuniáo de família) . Liga escritoras de várias 
épocas e nacionalidades como, por exemplo, 
Mary Wollstonecraft e Maura Lopes Cançado. 

"Moradias de horror têm sido descritas, 
assim como castelos, cheios de espectros 
e quimeras, invocados por fórmulas mágicas 
de gênios( ... ) Mas, formados da mesma 
matéria da qual são feitos os sonhos, o que 
são eles perto da mansão de desespero, 
a um canto da qual Maria se sentava, 
esforçando-se por relembrar seus 
pensamentos dispersos!" Assim Mary 
Wollstonecraft inicia Maria, or the wrongs 
of woman, que escreveu por volta de 1791 . 
Talvez tenha sido ela a primeira mulher, 
de uma extensa linha de descendentes, 
a usar o asilo como cenário para um romance. 

Para Wollstonecraft, a verdadeira mansão do 
horror e desespero seria o asilo onde Maria 
foi trancafiada por um marido tirânico. 
A mansão do horror, nos detalhes, 
se assemelha ao castelo. Tem grades de ferro 
nas janelas, algemas, carcereiros cruéis 
e os gemidos e risadas estridentes das 
companheiras. Os terrores e perigos nao 
deveriam, segundo Wollstonecraft, ser 
procurados na fantasia mas na realidade da 
vida da mulher. ·o mundo nao é uma vasta 
prisão", pergunta, ·e as mulheres nao 
nascem escravas?" 4 

Como se respondendo a essas colocações, 
em 1965, Maura Lopes Cançado afirma em 
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Hospício é Deus: "Ninguém entendeu esta 
internaçao a nao ser eu mesma; necessitava 
desesperadamente de amor e proteçao ( ... ) 
O sanatório parecia-me tao belo e romântico. 
Havia um certo mistério que me atraía." 

O mistério, o desconhecido se tornam logo 
dor, pois o hospício é o branco sem fim, 
é o arrancar do coraçao a cada instante. 
"Hospício é nao se sabe o que, porque 
é deus.· Neste livro nao é um marido que 
aprisiona a esposa mas uma jovem, ela 
mesma, que opta pela insanidade, nao 
conseguindo viver no mundo nem abandonar 
o asilo/castelo de onde narra as peripécias 
de sua vida num texto definido como diário. 
Usa, no entanto, técnicas narrativas 
ficcionais, círculos concêntricos com 
digressões significativas, disjunções irônicas 
entre perspectivas diferentes para o mesmo 
evento. Usa prosa e verso, descreve delírios 
coerentes sem nunca devassar sua 
intimidade. Entremeia as seqüências com 
citações de escritores ou pensadores 
e busca sempre referências escritas, até 
mesmo os diagnósticos, sugerindo, talvez, 
mais do que muitas novelas, um trabalho 
literário consciente. A autora-personagem se 
faz e desfaz numa linguagem elaborada que 
ela própria diferencia do que escrevem suas 
companheiras e que ninguém, nem ela, 
consegue entender. 

Maura nasceu em Minas, numa família 
tradicional. Casou cedo, descasou. Teve um 
filho. Queria ser piloto. Foi para a cidade, 
para o Rio, para as festas e boemias. 
Tornou-se jornalista e escritora elogiada 
e entremeia a mençao de seus textos na 
feitura do diário misturando tudo isso com 



fatos da época, comentários, muitas vezes 
rudes e cruéis, sobre os amigos. É cruel 
consigo mesma, impiedosa. É provocadora 
e agressiva, assustada, "sinto medo do que 
pode tomar conta de mim". Fala das 
companheiras e das carcereiras. Do dia-a-dia 
na "cidade triste". 

A certa altura afirma: "Gostaria de ter uma 
vida como a de Emily Brontê. Assim poderia 
escrever muito{ ... ) Só sou autêntica quando 
escrevo." Mas, continua, é preguiçosa. Este 
é o movimento constante do diário; 
querer/negar, começar/parar. O que a atraiu 
em Emily Brontê? Ela não teve uma vida 
longa, nem mesmo feliz. Mas escreveu 
versos excelentes e O morro dos ventos 
uivantes. Talvez esta seja a fonte do 
mistério romântico afirmado na primeira 
citação de Maura. O livro de Brontê sempre 
esteve envolto numa aura de mistério. É um 
romance incandescente, enigmático e 
curiosamente sem precedentes. Uma história 
onde somos introduzidos num mundo 
onde os homens lutam pelos favores de 
mulheres aparentemente de espírito mais 
elevado e independente. Onde Catarina, 
em sua loucura, é sã. Uma novela que 
atraiu a atenção por ser cruel ao mesmo 
tempo em que parecia esconder, 
sob a superfície, complexas verdades 
ontológicas. 

Estaria Maura tentando construir algo 
parecido? O mesmo sentido de orfandade 
e destituição pode ser percebido nos dois 
livros. A mesma busca da origem na infância. 
Maura aos cinco anos aprende a ler, 
descobre que é sensual e Deus se lhe afirma 
em razão desse ·mal". Esses temas recorrem 
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no diário como se estivese buscando 
a resposta, que Brontê elaborou, para 
a razão da narrativa tradicional da queda de 
Eva. Para as duas, o céu, absurdo e frio, 
é o inferno. 

Mas há diferenças entre os dois livros. 
Brontê empreendeu a revisão radical da 
queda mítica através da ficção. Relacionou 
suas personagens, repetiu umas nas outras 
como se estivesse discorrendo sobre 
o perigo de ser assombrada por diferentes 
versões do self. Maura, criança inteligente, 
perplexa e só, inventou, desde cedo, 
histórias exóticas sobre si mesma. Continuou 
a fazê-lo, mas "nada acontecia a não ser eu, 
me repetindo, dia a dia". Assombrada pelo 
mesmo, ataca os liames da tradicional 
sociedade mineira, mas não empreende sua 
revisão. Inverte os lugares da vida, rompe 
a diferença entre verdade e mentira. Ela 
e as companheiras, mulheres despojadas, 
despem-se quando querem. Mordem. 
Cantam. Nao choram. "Nós mulheres soltas 
que rimos doidas por trás das grades -
em excesso de liberdade." 

Encerradas, segregadas, as mulheres de 
Maura não encontram sua articulação, 
embora o enraizamento no corpo seja uma 
linguagem. Como a de Joana, personagem 
de um conto seu de O sofredor do ver, que, 
catatónica, presa a um quadro cinza, fica 
à espera da forma de expressão. "Pensa 
desesperada: será o início da nova língua, 
agora que estou desmoronada?" Não há 
resposta. 

Em Maura Lopes Cançado, a metáfora da 
"louca no sótão" se tomou literal. Ampliou-se 
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o espaço da raiva e ansiedade. A liberdade 
fica na escrita. A autora, enredada em suas 
tramas, confinada, cega e silenciosa, 
torna-se personagem de uma história de 
aprisionamento sem escape. 

• Texto publicado na revista Escrita, na 39, 1988. 
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Como a Folha ajudou a acabar 
com a censura 

JAIME WRIGHT 
Seaetário-geral da Igreja Presbiteriana Unida do Brasi 

Coordenador do Projeto BrasU Nunca Mais, da Arquidioc958 de São Paulo 

Quando saiu a primeira notícia, em 1977, 
sobre a visita do presidente dos Estados 
Unidos ao Brasil, Bemardo Kucinski, Luiz 
Eduardo Greenhalgh e eu nos encontramos 
para discutir o que se poderia fazer a 
propósito dessa visita. A irma de Bernardo 
(Ana Rosa) e o meu irmao (Paulo) estavam 
desaparecidos desde 1973, e a censura nao 
permitia que nada fosse publicado a esse 
respeito. Lembramos que Jimmy Carter e 
D. Paulo Evaristo Arns foram agraciados com 
doutorados honoris causa na Universidade 
Notre Dame, no ano anterior. Procuramos 
D. Paulo num domingo de manha numa 
paróquia central, entre celebrações. O que 
pretendíamos desencadear tinha três 
objetivos: 1) acabar com a censura; 2) dar 
a público o fenômeno crescente do 
desaparecimento forçado de presos políticos; 
3) projetar a pessoa de D. Paulo como amigo 
de Jimmy Carter e que comungam as 
mesmas preocupações com os direitos 
humanos. Quando D. Paulo nos viu, 
exclamou: ·Ah! Uma comissao ecuménica!·. 
Até aquele momento nao nos demos conta 
de que éramos um católico, um judeu e um 
protestante ... 
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Apresentamos nossa proposta. D. Paulo 
topou, pedindo que eu preparasse a carta 
a Jimmy Carter para ele assinar. A resposta 
veio na véspera do Ano-Novo. Aguardamos 
a data definitiva da visita, após o que 
começamos a vazar à Folha de S. Paulo 
detalhes da troca de cartas (ver a Folha, 
edições de 12, 2 e 5 de março de 1978, 
e Painel de 7.3.78). O interesse do público 
por um possível encontro de D. Paulo com 
Jimmy Carter foi aumentando. A idéia era 
fazer com que Jimmy Carter se libertasse do 
protocolo oficial e acabasse visitando outra 
cidade brasileira (além de Brasília) antes de 
seguir viagem para a Nigéria. Com a maior 
cara-de-pau, fui falar com o cônsul-geral 
dos EUA em sao Paulo, representando 
o cardeal-arcebispo. ·o. Paulo, homem muito 
ocupado, quer priorizar na sua agenda 
a visita de Jimmy Carter. Por isso solicitou 
que eu viesse aqui para saber se a visita vai 
ser em sao Paulo ou no Rio de Janeiro e em 
que data: A data do encontro foi, finalmente, 
marcada para o Rio de Janeiro, mas com 
a presença de mais cinco pessoas escolhidas 
pela ditadura militar. Essa tentativa de 
inibiçao foi contornada quando D. Paulo me 
pediu para preparar breve memorando com 



não mais do que três pontos importantes que 
ele entregaria a Jimmy Carter caso não 
tivesse oportlridade de falar com ele 
livremente. 

O memorando tinha o seguinte teor: 
·sr. Presidente, este memorando é uma 
tentativa de resumir preocupações da Igreja 
que busca identificar-se com os povos do 
Terceiro Mundo. 1) N. violações 
generalizadas dos direitos humanos na 
América Latina têm uma relaçao direta com 
a proliferaçao de regimes militares neste 
continente. Os EUA, quando dão prioridade 
ao conceito de segurança nacional, têm 
contribuído para esta situaçao. Um 'clima 
político estável' tornou-se objetivo mais 
importante do que o bem-estar geral e os 
direitos do indivíduo que foi criado à imagem 
de Deus. 2) Empresas multi e transnacionais 
são os maiores beneficiados com o resultante 
'clima político estável'. N. massas 
marginalizadas são sacrificadas, suas vozes 
abafadas, para que seus clamores por justiça 
não ameacem os lucros sobre investimentos 
e nem a expatriaçao dos mesmos. Os latino
-americanos clamam pelo reconhecimento de 
que é correto defender seus próprios 
interesses; pelo direito que cada país tem de 
buscar o desenvolvimento através do 
controle dos seus próprios recursos humanos 
e naturais em benefício do seu próprio povo -
imitando aquilo que os norte-americanos 
fizeram em 1 ns, quando expulsaram os 
ingleses. 3) Porquanto o Evangelho de Jesus 
Cristo busca o exercício da eqüidade 
(2Cor 8,8-15); da liberdade ao invés da 
dependência (GI 5, 1 ); e da justiça (MT 25, 
31-46), a Igreja está identificada com 
as necessidades do povo de Deus em toda 
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a parte, quer sejam as massas à margem 
das economias do T areeiro Mundo ou as 
minorias que estão oprimidas por causa das 
suas origens raciais, suas crenças religiosas, 
ou posições políticas. Sua naçao, fundada 
em princípios bíblicos, continua a ter 
a responsabilidade moral de promover 
a justiça, mesmo dentro das suas próprias 
fronteiras. Que Deus lhe dê forças nas suas 
lutas por justiça, dando-lhe sabedoria nas 
suas deciSOes, coragem e perseverança no 
seu serviço à humanidade." 

Por convite do próprio presidente dos EUA, 
D. Paulo o acompanhou até o aeroporto do 
Galeão, dispondo de 40 minutos de conversa 
particular com Jimmy Carter, esposa e filha. 
E no aeroporto internacional (surpresa!), uma 
banda militar para saudar o presidente dos 
EUA e o cardeal-arcebispo de São Paulo, 
considerado o "inimigo número 1" do regime 
militar ... 

Antes desse encontro, porém, o milagre já 
havia acontecido em São Paulo: a Folha de 
S. Paulo, que apostara que a Polícia Federal 
não teria coragem de censurar a imprensa no 
dia da chegada ao Brasil do presidente dos 
EUA, publicou, pela primeira vez, em sua 
ediçao de 30.3.78, a lista de desaparecidos 
que D. Paulo enviara a Jimmy Carter. Eram 
23 nomes somente. A lista cresceria para um 
total de 125, conforme o livro Brasil: Nunca 
Mais. E a fotografia de D. Paulo com Jimmy 
Carter saiu em todos os jornais. Foi o 
principio do fim da censura. Missão cumpida! 

• Texto publicado no jOmal Folha de S. Paulo, 1312191 . 
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Este artigo pretende apresentar algumas 
conseqüências que parece ter, para a teoria, 
a expansão das religiões afro-americanas em 
Buenos Aires. Frigerio já se referiu ao 
significado dessa expansão em numerosos 
trabalhos (Frigerio, 1989, 1990, no prelo). 
Desde 1966 até hoje, se inscreveram no 
Registro Nacional de Cultos 300 templos de 
religião afro-americana. Contudo, é provável 
que os não registrados cheguem a mais de 
mil, de acordo com informações de 
autoridades policiais de diversas partes da 
Grande Buenos Aires. 

Meu primeiro interesse está em apontar que 
a expansão das religiões afro-americanas em 
Buenos Aires não pode ser explicada 
exclusivamente pelas razões que os cientistas 
sociais costumam utilizar para justificar sua 
difusão em outros países, e que, ao menos 
em parte, são as características dessas 
religiões enquanto tal que facilitam essa 
expansão. Em segundo lugar, quero avaliar 
as conseqüências dessa expansão para a 
controvérsia acerca da validade da teoria da 
secularização, entendida em dois sentidos: 
como substituição progressiva da fé religiosa 
pela fé nos princípios científicos e como 
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diferenciação crescente das esferas religiosa 
e secular da vida (Shupe e Bromley, 1985). 

RazOes da expansao das rellgiOes 
afro-americanas: tradlçao 

Em relação a esse fenômeno, em geral se 
tem sustentado -particularmente na 
bibliografia brasileira, que é abundante neste 
tipo de abordagem - que as variantes 
ortodoxas se mantiveram como parte de uma 
tradição cultural específica de um grupo, 
como símbolo da sua identidade étnica, 
e como transplante e reprodução de uma 
orqanização social de outro continente: 
a Africa. No entanto, as variantes mais 
sincréticas aparecem explicadas, de maneira 
geral, por suas relações com a organização 
política da sociedade industrial brasileira, 
com o desenvolvimento das classes médias, 
e como reflexo de uma identidade nacional 
arquetípica. Frigerio (1989) faz uma revisão 
exaustiva destas teorias, observando, por 
outro lado, e corretamente, do meu ponto de 
vista, que essas diversas explicações para 
variantes ortodoxas e sincréticas são produto 
do emprego de perspectivas diferentes, 
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emergentes de um evolucionismo unilinear 
que supõe invariabilidade e apego à tradição 
cultural no passado distante e mudança 
social no presente e no passado recente, 
mais do que de diferenças empiricamente 
identificadas. 

Em Buenos Aires, as religiões afro
-americanas nao constituem uma 
continuação, no sentido estrito, da tradição 
cultural ou da memória coletiva de nenhum 
grupo étnico. As religiões foram reintroduzidas 
em 1966 ou alguns anos antes, quando já 
nao existia um grupo étnico diferenciado que 
pudesse ser depositário de uma tradição de 
raiz africana. Por isso, nao representam um 
símbolo de identidade étnica. Além disso, 
nao há em Buenos Aires uma subcultura 
diferenciada e identificável como de raiz 
africana. Se existem numerosos traços 
culturais de origem afro, tanto na música 
como na linguagem, e em certas práticas da 
medicina e da religiosidade popular, nao se 
conserva, porém, a memória de sua origem. 
Finalmente, as religiões afro-americanas nao 
sao praticadas por pessoas que, por suas 
características étnicas, possam ser 
distinguidas do restante da população. 

Em segundo lugar, nem as religiões afro
-americanas tomadas em conjunto, nem 
qualquer de suas variantes em particular, 
parecem ser um fenómeno circunscrito a 
alguma classe social. Na verdade, a maioria 
das casas de santo reúne a prática de uma 
variante ortodoxa (que pode ser batuque, 
candomblé ou santería) e uma sincrética 
(umbanda ou umbanda omolokô). E se entre 
os praticantes nao se encontram numerosos 
membros. das classes altas, existe uma 
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porção significativa, ainda que pequena, de 
praticantes de classe média alta. Em muitos 
terreiros, a maioria dos praticantes pertence 
aos setores médios. Em outros, cujo número 
é difícil de estabelecer na medida em que 
costumam coincidir com os nao inscritos no 
Registro Nacional de Cultos, a população 
parece circunscrever-se aos setores baixos 
e marginais. 

Em síntese, a expansao das religiões afro
-americanas nao parece constituir um 
fenômeno de classe, nem símbolo de 
identidade étnica, nem tampouco 
continuação da tradição cultural de qualquer 
grupo empiricamente identificável. Sem 
dúvida, as religiões afro-americanas se 
expandem de maneira sustentada e o fazem 
num contexto de grande estigmatização pela 
cultura oficial. Os meios de comunicação de 
massa apresentam essas religiões, quando o 
fazem, como estranhos ritos, associando-as 
à magia negra, à feitiçaria e ao charlatanismo. 
Coerentemente, uma pesquisa realizada na 
Grande Buenos Aires mostrou que 90% dos 
entrevistados identificam essas religiões 
como "seitas perigosas· (Setuain, 1989). 

Por outro lado, Buenos Aires nao parece ser 
o único lugar em que a difusao das religiões 
afro-americanas se realiza sem limites de 
classe, grupo étnico ou tradição cultural. 
Fenômenos similares foram assinalados com 
relaçao ao candomblé de sao Paulo por 
Prandi e Gonçalves, os quais o caracterizam 
como ·uma religiao de conversao universal" 
(Prandi e Gonçalves, 1989) e a mesma 
observação parece válida quanto à expansao 
das religiões afro-americanas no Uruguai, 
Paraguai, Bolívia e Chile {Gallardo, 1968: 41) 



ou quanto à santería afro-cubana nos 
Estados Unidos e Porto Rico. 

O fenômeno da expansão das religiões afro
-americanas para outras cidades onde as 
pessoas parecem adotá-las sem distinção 
de etnias ou de classes sociais nos leva 
a formular a pergunta sobre o que há nestas 
religiões que as fazem atrativas para estes 
habitantes de meios urbanos. Potencialmente, 
esse crescimento para novas áreas pode ter 
um efeito para a perspectiva que se utiliza de 
analisar todo o processo de desenvolvimento 
das religiões afro-americanas a partir de sua 
origem. Quer dizer, a história das religiões 
afro-americanas, examinada a partir do 
presente, parece um movimento mais ou 
menos contínuo para outro continente, outras 
etnias, outras classes sociais e depois para 
outros países. Para essa expansão se 
empregaram análises diversas: primeiro, de 
caráter étnico e, em seguida, cultural, social, 
de dasse, de nacionalidade e até de cor. 
Sem dúvida, observado o processo como um 
todo, nenhuma dessas razOes resulta 
inteiramente satisfatória, porque aquilo que 
serviu para explicar sua expansão da África 
para o Brasil ou Cuba ou de um grupo étnico 
para uma classe social não serve para 
ajudar-nos a entender sua difusão em 
Buenos Aires ou em São Francisco. 

O campo que menos se explorou, e que 
talvez seja a fonte de explicações mais 
universalistas, é o das características dessas 
religiões enquanto religiões, isto é, como 
formas de ver e experimentar o homem, 
o mundo e a própria identidade em relaçao 
ao sagrado e de exercer essa relaçao. Isto é, 
a manutenção e expansão das religiões afro-

-americanas raramente foram explicadas em 
termos daquilo que oferecem ao homem, 
como religiões, especialmente ao habitante 
dos centros urbanos, privilegiando-se, 
em troca, sua relaçao com outras variáveis 
da estrutura social. Esta escassez de 
explicações provenientes da esfera do 
religioso se deve, provavelmente em muitos 
casos, ao fato de que se procurou dar 
legitimidade às religiões afro-americanas 
a partir da sociologia, ciência para a qual -
dada sua origem positivista e sua posiçao 
declaradamente secularista - tal como 
assinala Fichter, o ato rel igioso, a busca de 
Deus é imediatamente objeto de suspeita 
(Fichter, 1981). Por sua vez, a antropologia 
mais humanista se limitou a descrever 
crenças e rituais sem avançar razoes sobre 
sua manutençao ou proliferaçao. 
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A expansão das rellgiOes afro-americanas 
em Buenos Aires 

Tentarei abordar esse tópico a partir da 
perspectiva daquilo que oferecem ao homem 
enquanto visão de mundo, do sagrado e de 
suas relações. 

Em primeiro lugar, cabe observar que esse 
fenômeno se produz num contexto de 
secularizaçao da cultura oficial, quer dizer, 
numa sociedade em que os meios de 
comunicaçao de massa, a educaçao formal 
e as religiões instituídas propõem um mundo 
dessacralizado, regido por leis científicas e 
um homem também regido por leis científicas 
que depende de seu coeficiente intelectual e 
de sua formaçao para alcançar o que deseja 
numa sociedade que o condiciona a partir do 



político e do económico. Como Berger (1970) 
assinalou, tanto o catolicismo como as 
religiões protestantes tradicionais se 
adaptaram a essa visão pragmática e 
positivista do mundo, deixando para a ciência 
a tarefa de explicar o funcionamento da 
natureza e da sociedade humana. A partir do 
discurso eclesiástico, Deus se faz presente 
ao homem em sua criação, por ocasião dos 
sacramentos e de sua morte, e se, de um 
modo geral, ele é descrito como onipresente, 
já não se explicam os mecanismos das 
formas concretas em que tal presença se 
realiza na vida cotidiana e no mundo. 
Abandonado o mito, a explicação da vida 
cotidiana e da natureza passa a ser do 
campo exclusivo da ciência. Ao mesmo 
tempo e coerentemente, o milagre se vê 
relegado ao passado, depreciando-se 
a possibilidade de que possa produzir-se 
no presente. 

A cultura popular em Buenos Aires nunca 
pareceu aceitar essa dessacralização do 
mundo e do homem apresentada oficialmente, 
conservando práticas e crenças que 
ressacralizavam a vida cotidiana. Cabe 
esclarecer que estou me referindo à cultura 
popular como aquele conjunto de crenças 
e práticas não legitimadas pelas instituições 
políticas e econômicas que podem ser 
privadamente sustentadas por qualquer 
classe social. 

À visão de um Deus distante que só se 
relaciona com o homem em ocasiões 
especiais, se opôs, na religiosidade 
portenha, a devoção pessoal aos santos e as 
diferentes versões da Virgem e de Cristo que 
se especi~lizam em diversos âmbitos da vida 

...... : 
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ou que elegem, através de sonhos, aqueles 
que serão seus devotos exclusivos. Estes 
santos são invocados cotidianamente em 
busca de ajuda para alcançar objetivos 
humanos os mais variados. A inter-relação 
com os mesmos é pessoal e se efetua 
através do intercâmbio de promessas que, 
em muitos casos, incluem oferendas 
materiais e rezas para ajuda sobrenatural. 
Deve-se assinalar que os devotos 
geralmente desconhecem os detalhes da 
vida desses santos, sendo sua função 
intermediadora e seu específico campo de 
ação sobre o homem o que os faz populares 
(Carozzi, 1986; Fomi, 1986). 

À visão de um homem condicionado 
exclusivamente por leis biológicas, 
sociológicas, políticas e econômicas, 
a religiosidade popular opôs a crença no 
destino pessoal que é possível conhecer 
antes que se faça presente ao indivíduo 
mediante consulta a especialistas do 
sobrenatural. A popularidade de que sempre 
gozaram em Buenos Aires os videntes, 
os que lêem cartas e, mais recentemente, 
os astrólogos e jogadores de tarô evidencia 
que a crença num destino preestabelecido 
e conhecível se faz presente em todas as 
classes sociais (Carozzi e Frigerio, no prelo). 

À concepção de que a natureza humana só é 
conhecível de maneira fragmentada, através 
de disciplinas que a estudam cientificamente, 
a cultura popular opôs uma multiplicidade de 
medicinas alternativas que sustentam uma 
visão totalizadora do homem. A prática de 
visitar curandeiros e medicastros -que 
combinam para efetuar a cura o uso de 
ervas, a invocação aos santos e a consulta 



orientadora - põe em evidência a concepção 
popular de que o bem-estar físico, material 
e espiritual do homem constitui uma unidade 
e se acha influenciado por forças superiores 
a ele (Ratier, 1972; Tarnopolsky, 1984). 

Finalmente, à razão, como forma quase 
exclusiva de aproximar-se do divino, 
a religiosidade popular opôs inumeráveis 
experiências místicas, sonhos, aparições, 
imagens que choram ou falam a seus 
devotos. 

Todas essas crenças e práticas são ora 
paralelas, ora independentes do fato de se 
assistir à missa ou do cumprimento de rituais 
oficiais das diferentes igrejas. Além disso 
são, em geral, privadas e conhecidas 
somente pelos membros da família ou 
amigos próximos. Tanto a Igreja quanto 
os meios de comunicação de massa ou bem 
as ignoram ou bem as condenam. 

É neste contexto de secularismo oficial 
e religiosidade privada que se produz 
a expansão das religiões afro-americanas em 
Buenos Aires. No meu entender, os terreiros 
proporcionam um marco institucional, uma 
ressignificação e uma síntese para essa 
visão sacralizada e religiosa do homem e do 
mundo, que se achava presente, de forma 
privada e não-organizada, na cultura popular. 

As religiões afro-americanas propõem uma 
visão sacralizada do homem e da natureza 
e de seu agir cotidiano, não de maneira 
abstrata, mas específica, através das 
características especiais dos orixás, 
comunicadas nos mitos. Institucionalizam, 
em primeiro lugar, uma relação direta e 

contínua do homem com o sagrado através 
dos orixás e guias. Propõem uma explicação 
do funcionamento da natureza e, dentro dela, 
do homem como manifestação do divino -
uma leitura codificada em mitos e lendas e, 
por isso mesmo, sempre metafórica e aberta 
à reinterpretação. Oferecem ainda uma 
interpretação do comportamento humano, 
como emergente da ordem divina, através da 
influência dos orixás pessoais no destino 
individual, dando um marco institucional 
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à crença no destino, também proveniente de 
Deus, para o indivíduo. 

Por sua vez, através do ritual no qual 
o discursivo é apenas um elemento, se apela 
aos sentimentos e à experiência mística 
como outra forma de estreitar os laços entre 
o homem e o mundo sobrenatural. 
Finalmente, através dos trabalhos espirituais 
e das oferendas rituais se reatualiza 
a relação do homem com o sagrado 
e a concepção de que o bem-estar do 
indivíduo e a consecução de seus objetivos 
físicos ou materiais depende de suas 
relações com o mundo espiritual. 

As religiões afro-americanas propõem, 
em síntese, uma ressacralização da vida 
cotidiana do homem e da natureza, do seu 
funcionamento e ação, uma relação contínua 
com o mundo espiritual, um destino de 
origem divina para o homem e uma 
revalorização do sentimento e da experiência 
mística como forma de se relacionar com 
o mundo espiritual. Ao fazê-lo, coincidem 
com tendências presentes na religiosidade 
popular que não encontravam, até 
o momento, nenhum marco institucional ou 
vias para se fazer públicas. 



ReflexOes finais 

A difusão das religiões afro-americanas em 
Buenos Aires não parece poder explicar-se 
pela referência às variáveis sociais, éb1icas, 
económicas e políticas que tradicionalmente 
se têm empregado para justificar sua 
manutençao ou expansão em outras épocas 
e áreas. Seu êxito parece dever-se, pelo 
menos em parte, ao fato de que oferecem 
um marco institucional- isto é, um pessoal 
organizado, um conjunto de normas e um 
corpo de práticas estabelecidas para uma 
versao sacralizada do homem, de sua vida 
cotidiana e do seu lugar na natureza, antes 
presentes, de forma desorganizada, privada 
e não-legitimada por nenhuma estrutura 
social, na cultura popular. Deste modo se 
opõem, de forma pública, à visao cientificista, 
positivista e secularista do mundo, proposta 
pela cultura oficial. Talvez se deva também a 
isso, pelo menos em parte, a estigmatizaçao 
de que são objeto. 

Este crescimento das religiões afro
-americanas se vê, por outro lado, 
acompanhado pela expansão de outras 
religiões não-tradicionais em Buenos Aires, 
as quais propõem também uma 
ressacralizaçao da vida cotidiana. Este 
fenômeno parece sustentar a opinião de 
numerosos pesquisadores sociais recentes, 
para os quais a teoria da secularização 
progressiva nao se parece ver fundamentada 
empiricamente no presente, já que novas 
religiões dão sinais de um reencantamento 
do mundo (Rchter, 1981; Stark e Bainbridge, 
1980a e 1980b; Richardson, 1985). De fato, 
em Buenos Aires, uma visão religiosa da 
vida, que por algum tempo se manteve no 
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âmbito privado, parece que começa 
a descobrir novos marcos institucionais. 

No caso das religiões afro-americanas, uma 
visão secularista -e nao somente secular -
parece esconder -se por trás da procura 
exclusiva de causas políticas, económicas, 
étnicas ou de classe para sua manutençao 
e expansão. Além disso, convém ressaltar o 
quase completo esquecimento do papel que 
desempenha, neste fenômeno, aquilo que 
essas religiões oferecem como formas de 
pensar e experimentar no homem, no 
mundo, no sagrado e na sua inter-relaçao. 

• Uma versão abreviada deste texto foi apresenlada no 
V Congresso da Tradição e Cultura dos Orixás, São 
Paulo, setembro de 1990. 
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Oxalá-Jesus Cristo: 
fotos, entrevistas e videoteipes 

BARTOLOMEU TITO FIGUEIRÓA DE MEDEIROS 
Mestrando de Antropologia - Museu Nacional 

lntroduçao 

No campo tenso das relações inter-religiosas 
no Brasil de hoje, ocorre, a meu ver e no 
sentir de outros estudiosos do assunto, uma 
certa confusão de práticas e de noções entre 
sincretismo - entendido aqui como fusão, 
entrelaçamento de práticas e crenças de dois 
ou mais sistemas religiosos -e diálogo 
inter-religioso ou ecuménico - composto 
de atitudes e/ou práticas tendentes a trocas 
de bens simbólicos, visandO a busca dos 
elementos comuns no sistema de crenças 
e de rituais, como base para a realização 
de ações, cultos etc., em conjunto, 
respeitando-se, no entanto, a individualidade 
e autonomia próprias a cada grupo religioso 
envolvido no diálogo. Neste último caso, 
não se trata da apropriação de elementos da 
crença ou ritual de outra religião, mas de 
verificar as coincidências, aproximações 
e similaridades, sobre as quais se possam 
construir pontes para um relacionamento 
frutífero, enriquecedor, dos grupos religiosos 
participantes. 

Um outro pOnto, mais complicado talvez, 
nesse contexto, merece consideração neste 
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trabalho: é que os fatos geralmente 
apresentados como referentes ao 
sincretismo estão demonstrando duas 
linhas de eventos simbólicos: uma, 
o entrelaçamento ou fusão, já citados, 
dos códigos religiosos, cuja interpretação 
já comporta uma boa literatura sócio
antropológica, no Brasil; outra, uma certa 
exigência, detectada aqui e ali, nos trabalhos 
de campo, pelo respeito às demarcações 
e delimitações do campo religioso, pela 
manutenção de suas fronteiras, o cuidado 
com a não-invasão de um domínio religioso 
no outro por parte de pessoas e grupos que 
reconhecem normal o recurso aos bens 
simbólicos de duas ou mais instâncias 
religiosas para resolver situações de aflição, 
cumprir preceitos rituais, promessas, 
ressalvando, assim, a autonomia dos 
diversos espaços sagrados. 

Essas reflexões têm muito a ver com os 
eventos religiosos considerados neste artigo. 
Trata-se de algumas experiências efetuadas 
na Baixada Fluminense, ligadas ao 
Movimento Negro Católico, englobando o 
grupo dos Agentes Pastorais Negros (APNs) 
e a Comissão de Religiosos( as), 



Seminaristas e Padres Negros. Tais 
entidades ancoram no suporte teórico da 
Teologia da Libertação. Pretendem construir 
a identidade católica de negro. Propõem-se 
a descobrir e desenvolver o ser católico 
negro, hoje. Neste sentido, vêm buscando 
uma integração com adeptos do candomblé, 
lutando por um ecumenismo negro, entre 
·religiões negras·, alegando que a Igreja 
oficial só se preocupou em propor diálogo 
ecuménico com as ·religiões brancas·. 

Do diálogo inter-religioso, partiram também 
para uma celebração ecuménica, preparada 
vários meses antes e realizada em agosto 
de 1988, em São João de Meriti (RJ). 

É justamente esta cerimônia que constituirá 
o centro da descrição etnográfica e das 
análises deste artigo. Mas, queria adiantar 
algumas referências a vários fatos e 
situações: esta celebração acontece numa 
igreja praticamente vazia; só os filiados aos 
grupos que a prepararam, tanto católicos 
como candomblecistas, compareceram. 
A matriz do Parque Araruama, local deste 
culto, ficou vazia de povo negro, tanto do 
povo de santo, como dos católicos. E no 
entanto, este mesmo povo de santo, que 
·estranha" tais manifestações ecuménicas, 
acorre em massa para as igrejas católicas 
e as devoções tradicionais! 

Parece estar claro que o catolicismo fornece 
uma estrutura de suporte às crenças 
"afro-brasileiras·, ao esplrltismo kardecista, 
à um banda e, em menor escala, a outros 
grupos religiosos de entrada recente, no 
Brasil - incluindo os recém-criados no país. 
Partindo da hipótese de que o catolicismo é 
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plural, adianto que não sao todos os tipos de 
catolicismo que sao buscados como suporte. 
Daí que a mistura se faz a partir de famílias 
de afinidades simbólico-religiosas, que 
aproximam uns grupos e subgrupos, 
e não outros. 

Os fatos, os vldeos e as fotos 

Graças à boa vontade e à amável 
disponibilidade de Ana Maria Galano e da 
equipe do Navedoc (Núcleo de Audiovisual e 
Doc~.mentação) da UFRJ, por ela coordenado, 
pude ter em mãos o projeto da produção do 
vídeo Oxalá, Jesus Cristo, bem como o vídeo 
bruto do qual ele foi editado, além das fotos 
tiradas imediatamente antes e depois da 
celebração - tudo isto dirigido por aquela 
equipe, em co-produção com o ISER. 
O vídeo bruto tem a duração de uma hora 
e vinte minutos, enquanto o editado ficou em 
vinte minutos e quarenta e três segundos. 

O projeto de produção, chamado pelo 
Navedoc de "Roteiro de documentário em 
vídeo", pretende ser, na opinião de seus 
autores, ·uma tentativa de experimentar 
o vídeo como instrumento de pesquisa em 
ciências sociais". Esse roteiro dá um 
panorama sobre a questão que será objeto 
da filmagem, nos itens 12 lntroduçAo, 
e 22 O estudo de caso. Aqui vão, a meu ver, 
os destaques principais do texto: 

"Luta contra o racismo, de religiosos negros 
dentro da Igreja Católica. Paróquias 
multirraciais da Baixada Fluminense. O rezar 
negro em cerimônias católicas com 
elementos rituais afro-brasileiros. Em grande 



maioria branca, a alta hierarquia da Igreja 
repudia ou acolhe com paixao as inovações 
litúrgicas dos que anseiam por igualdade 
racial. lalorixás coooperam com religiosos 
negros e católicos, mas militantes do 
movimento negro temem que o candomblé, 
'única religiao de resistência do negro', seja 
diluído no espaço cerimonial católico. 
Nas paróquias multirraciais da Baixada 
Fluminense, dividem-se os fiéis: uns seguem 
os religiosos negros em sua 'caminhada' 
dentro da Igreja; outros recusam a liturgia 
afro-brasileira e o culto a mártires negros 
e de lutas populares.· 

Interessante notar que, tanto do lado do 
candomblé como da hierarquia do 
Movimento Negro e a da Igreja Católica 
e fiéis que se opõem a essas práticas, 
o principal argumento invocado é o temor da 
mistura. Aqueles, temem-na como cooptaçao 
e apropriação pelo catolicismo dos elementos 
do candomblé; estes, alegando não ser 
passível de ecumenismo o candomblé e a 
umbanda, religiões consideradas politeístas, 
supersticiosas e de pregarem uma moral 
duvidosa, confonne critérios expostos por 
membros da alta hierarquia católica do 
Brasil. Assim, diz o "Roteiro", "uns e outros ... 
por razões diversas, nao compartilham as 
convicções e opõem-se aos meios de 
expressão adotados pela Comissão dos 
Religiosos Negros· (p. 5). 

Tenho de salientar que os enfoques teóricos 
contidos no "Roteiro· sao inspirados no 
estudo de Cáetana Damasceno ( 1990), 
do qual resultou o embasamento para este 
projeto. Em preparação para o presente 
trabalho, tive duas entrevistas com a autora. 
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A leitura do vldeo bruto 

Distingui no mesmo 11 quadros, que passo 
a descrever resumidamente, por conta dos 
limites desse artigo. Como o vídeo editado 
está à venda no circuito comercial do ISER, 
nomearei os personagens pelos seus 
verdadeiros nomes: 

1g quadro: Frei Davi é entrevistado, antes 
da celebraçAo 
Sobre a cerimônia, ele enfatiza que se trata 
de uma paraliturgia, nao de uma missa. Ela 
é fruto de uma aproximação dos religoisos 
católicos negros, que compõem a Comissão, 
com gente do candomblé e da umbanda. 
Durante vários meses discutiram e 
planejaram esta celebração, que é a primeira 
ecuménica, feita a partir das bases, 
independente das normas que regem as 
celebrações católicas, umbandistas e 
candomblecistas. Nela vao tomar parte, 
como concelebrantes, dois padres, um irmao 
do candomblé e uma irma da umbanda. 
É uma aproximação para construir a unidade. 
Defende que "nós, negros, estamos no Brasil 
há 400 anos, e nao são os brancos que 
deverao dizer aos católicos negros como 
e quando começar a celebrar Deus com 
elementos culturais próprios da negritude, 
mas eles, negros, é que têm o direito de 
determinar o quando e o como·. Acha que o 
tempo já está maduro para se partir para isso. 

~quadro: entrevista com dona Efigênia 
Esta senhora negra, sem ser dos APNs nem 
ter nenhuma tarefa na celebração, estava lá, 
acompanhando suas duas filhas, que eram 
do número das crianças dançantes. 
Confessou-se católica praticante, 



freqüentadora eventual de terreiros de 
candomblé e um banda, porque gosta; não vê 
diferença enli'e um padre e um pai-de-santo; 
acha positiva a celebração ecuménica, 
embora não soubesse o motivo da mesma. 

3g quadro: procis~o de entrada na igreja 
É focalizado o grupo formado para a entrada, 
mas ainda fora da igreja. Os sacerdotes 
estão embaixo de um pálio improvisado 
(um lençol branco), com a mae-de-santo 
entre eles. Quando este grupo transpõe 
a porta principal do templo, pára um pouco. 
Aí entao se percebe o pai-pequeno, Robson, 
ao lado do Frei Davi. Tem início uma cantiga 
em iorubá, durante a qual os celebrantes 
avançam em direção ao altar-mor. Um grupo 
ficou fora da igreja, composto de mulheres e 
crianças com panelas de comidas na cabeça. 
Termina a cantiga iorubá, que é substituída 
pela canção de Caymmi - MAe Menininha. 
O pai-pequeno não entrou com o cortejo. 

4g quadro: entrada do pai-pequeno 
Surge na porta principal da igreja, com um 
maracá indígena na mao direita e com 
roupas rituais. Vibra o maracá, entoa 
a cantiga ritual em iorubá para sua entrada 
e avança pelo centro da igreja, vibrando 
sempre o instrumento, ora virando para 
a direita, ora para a esquerda, seguido do 
grupo de mulheres em fila indiana, dançando 
também, com as panelas de comidas 
na cabeça. Todos estao descalços. 
É interessante notar o degradé dos materiais 
das panelas: as primeiras, de barro, como no 
candomblé ; em seguida, algumas de 
alumínio e, por último, de plástico. Enquanto 
Robson se posta no meio do altar, seu 
séquito continua dançando em círculo, 

enquanto dura a toada. O vldeo não mostra 
de que maneira as comidas toram colocadas 
sobre a toalha estendida no plano, em frente 
ao primeiro degrau do altar. 

Esta segunda entrada deixou interrogações 
não só a mim, mas à equipe do Navedoc 
e a Caetana Damasceno. 

5g quadro: Liturgia da Palavra: testemunhos 
Primeiramente, usa da palavra Octávio Mello, 
um negro idoso, membro atuante e 
respeitado de uma das comunidades de sao 
Joao de Meriti. Vestia camisa bem vistosa, 
colorida. Disse: ·com o desenvolver dos 
sinais dos tempos, chegamos à conclusão 
de que o sagrado nao está só numa 
determinada igreja, edifício ou templo. Mas, 
ele depende muito daquilo que a pessoa 
crente acredita que seja sagrado. O que 
é sagrado numa cultura, noutra nao é. Ora, 
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o sagrado do candomblé veio de uma cultura 
negra; o do catolicismo, veio da cultura 
européia, influenciado pelo Império Romano 
e todas as nações européias. Por isso, não 
se pode usar a medida de uma cultura para 
se medir o sagrado de outra. Por isso, 
no Brasil o sagrado tem que ser tolerante." 

Cristina: • ... muitos de nós estamos aqui, 
apesar de termos procurado que estivessem 
aqui pessoas que procurassem entender 
e vivenciar este momento, estao em dúvida: 
será que tá certo estarmos aqui reunidos 
dessa forma, nesse lugar? Quais os 
acontecimentos que virao depois desta 
celebração, aqui? Pra nós, deve ficar acima 
de qualquer preocupação a mensagem de 
unidade que estamos tentando passar uns 
pros outros .. ." 



Enquanto a moça fala, a câmera mostra a 
mesa do altar, as oferendas sobre a toalha, 
no chão: comidas doces e salgadas; 
no meio, a Bíblia aberta, em pé, encostada 
no primeiro degrau do altar. Além disso, há 
uma vela acesa, um crucifixo. Por fim, são 
exibidas as letras das cantigas em iorubá, 
escritas em cartolinas e seguras na toalha 
que cobre a mesa do altar. 

Fala o Frei Davi : "Deus estava com os 
perseguidos. Assim foi com os cristãos no 
Império Romano. Na escravidão, será que 
Deus não preferia estar com os cultos da 
senzala, em vez de nas pomposas igrejas 
coloniais?" 

Robson: • ... o orixá, Deus em si, sempre foi 
força vital e o oprimido sempre tende a 
renegar, a abdicar de sua crença. E o negro 
trouxe até hoje, conseguindo manter, de uma 
forma ou de outra, disfarçada ou mistificada, 
os seus orixás ou forças que são, acima de 
tudo, Deus." 

69 quadro: preces da comunidade 
O coral repete o refrão: "Senhor Deus dos 
aflitos, ouvi nossos gritos, Senhor!", enquanto 
os participantes formulam suas intenções 
espontaneamente, de modo que a equipe não 
conseguiu gravar suas falas, com exceção 
da do Pe. Marcos e da ialorixá, dona Djanira. 

Em seguida, a convite do Fre'l Davi, 
a assembléia recita um "Credo Ecuménico". 
Não foi filmada esta recitação. A esta altura, 
o vídeo mostra a capela já com algumas 
pessoas a mais do que no começo. Vieram 
por causa da celebração, ou da missa que 
iria haver depois? 
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70 quadro: a partilha das comidas 
O pai-pequeno, Robson, explica o sentido 
do rito. Em seguida, tem início uma cantiga, 
enquanto o Frei Davi e Robson tomam 
a iniciativa e começam a distribuir as folhas 
grandes - que serviram de recipientes -
e algumas panelas para serem distribuídas 
com os participantes. Há muita movimentação, 
todos se servem. 

89 quadro: encerramento da celebraçáo 
Robson convida para que a cerimônia 
termine com um cântico que enalteça todo o 
mundo, e pede que todos se cumprimentem. 
Terminados a cantiga e os cumprimentos 
e abraços, Robson fala: "Que os orixás ... 
cubram o caminho de todos nós ... dêem 
a vocês muito axé e muitas felicidades.· Fala 
dona Djanira: "Só posso pedir pra vocês 
muita força a Oxalá, Olorum-Edé, pra que 
vocês possam continuar nessa luta, na luta 
de todos nós. Que o negro possa gritar muito 
forte, mas muito forte mesmo: 'Eu sou negro 
de coração!'" O grupo se dispersa na igreja, 
mesmo. 

99 quadro: entrevista com Padre Marcos 
"Para mim, concelebrar esta cerimônia é um 
ato que celebra a vida. A vida se expressa 
numa variedade de culturas que se 
encontram, inclusive as culturas religiosas. 
E isso diz respeito à fé ... Para mim, 
a finalidade desta celebração é caminhar para 
uma libertação tanto do povo branco, quanto 
do negro. Estamos com muitos preconceitos 
nas nossas igrejas, que são obstáculos para 
que o Reino de Deus cresça no mundo.· 

O padre referiu-se também ao fato de que 
indivíduos não-identificados, da comunidade, 



invadiram a igreja e retiraram as palavras 
"dança" e "tambor", constantes da frase de 
um Salmo, pregada na parede: "Louvai 
a Deus com dança e tambor." Explicou que 
isso foi feito por pessoas que não aceitam 
a caminhada da pastoral Negra na sua 
comunidade. 

109 quadro: entrevista com o pai-pequeno, 
Robson 
Falou que é pai-pequeno da sua casa, 
o otum-kekeré, o braço direito de seu 
pai-de-santo. Vive sempre lá, mas tem 
autonomia de seu babá para participar de 
trabalhos como este. Milita na consciência 
negra. Foi através desses grupos que 
conheceu Frei Davi. Fez uma palestra para 
os APNs sobre os orixás; daí surgiu a idéia 
de trabalharem juntos em celebrações 
ecumênicas. Para ele, foi ótima a experiência: 
conseguiram juntar a "coisa" de uma forma 
bonita, sem agressão a nenhuma das partes. 
Não foi ainda muito bem aprimorada, mas 
deu certo, para começar! 

Acrescentou que, em termos de fé, está 
muito confuso. As pessoas do candomblé 
não vieram : depois de tanta repressão, um 
convite assim .. . "pobre, quando vê esmola 
grande, êlesconfia... Até que a gente consiga 
trazer o povo de santo pra cá, vai muito 
tempo. Até os católicos também, eu sinto que 
estão baratinados, no sentido de 'invasão de 
território' ... Em relação à comunidade católica 
local, as pessoas não vêm, não ajudam, 
mas também não estão atrapalhando. 
Simplesmente, estão afastadas ... Nao é que 
não possam. É que não querem mesmo se 
misturar nisso ... Pra você entender o negro, 
é preciso entender de candomblé. É dentro 
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do candomblé que está a história, 
a organização social deles.· Robson concluiu 
dizendo ser mais compreensível a 
aproximação dos negros, porque as pessoas 
do candomblé estão mais familiarizadas com 
a Igreja Católica, porque foram obrigadas a 
seguir o catolicismo. Então, eles entendem 
quem é Jesus e quem é Oxalá. 

11P quadro: entrevista com José Cláudio 
Chegou com a cerimônia já iniciada. Afirmou 
ser católico praticante, membro da paróquia 
do Parque Araruama. À pergunta sobre o 
que achava daqueles cultos em sua igreja, 
respondeu: "Estou a par e concordo ... Muitas 
vezes as pessoas católicas procuram sua 
igreja para fazer sua fé e procuram também 
um centro de umbanda ou coisa semelhante. 
O que está existindo aqui é uma oficialização. 
Mas, isso já existe fora da Igreja ... Eu já fui 
a terreiro e, se precisar, vou voltar. No meu 
desespero, procurei um centro e fui bem 
atendido ... Acho que este movimento 
aproxima mais os negros, está trazendo para 
a Igreja essas pessoas." 

A leitura do video editado 

Indagada sobre os critérios que presidiram 
a escolha das cenas e falas que figuram no 
vídeo editado, orientadora que foi de sua 
edição final, Caetana Damasceno afirmou 
que o trabalho fOi realizado em "dobradinha" 
com Ana Maria Galano, no sentido de se 
atender aos critérios teóricos, artísticos e de 
produção, dados os escassos recursos 
financeiros disponíveis. 

Penso que as duas editoras foram felizes na 



tarefa. Os dois critérios alegados, 
satisfatoriamente atendidos. As frases 
escolhidas sao. mais ou menos, as que 
melhor definem os pontos centrais das 
opiniOes expressas por cada entrevistado. 
Todos estes, com exceção de José Cláudio ·· 
nao entendo por que, pois seu depoimento 
é muito interessante -estao presentes. 
A seqüência das falas é dosada 
inteligentemente com as tomadas do 
desenrolar da açao litúrgica. 

Enumerei 22 quadros, além dos créditos 
de abertura. 

A leitura das fotos 

As fotos, de Ana Lúcia Lucas Martins, da 
equipe do Navedoc, cobrem os preparativos 
da cerimônia, até a segunda entrada, a do 
Robson e das mulheres com as comidas. 
São todas em preto e branco e ampliadas, 
num total de doze. Tive acesso, igualmente, 
às cópias originais, mais numerosas que 
as fotos ampliadas. 

Pude fazer a experiência de como 
a fotografia é uma auxiliar poderosa na 
cobertura etnográfica, mesmo quando s 
e utiliza o vídeo; pois as fotos captam 
momentos, detalhes, imobilizam a imagem, 
proporcionando mais chance de se fixar 
a atençao em detalhes que, no decorrer da 
projeçao, mésmo repetida, podem escapar 
ao observador. Por isso, foram uma 
complementaçao importante ao vídeo, além 
de focalizar alguma coisa dos "bastidores• 
da celebraçao, antes do início. 

81 

Comentários e reflexoes 

"Tudo que sobe, converge• é frase de 
Teilhard de Chardin, autor católico um tanto 
esquecido atualmente, mas que tem-nos 
muito a dizer no campo do diálogo inter
religioso do catolicismo com as religiões 
nativas afro-ameríndio-brasileiras. Sua 
mística do encontro com o sagrado na 
natureza, o sentido ecuménico da sua "missa 
sobre o mundo". a sua aspiraçao em vista da 
convergência de todo o universo criado em 
direçao ao "ponto ómega•. que na o é outro 
senao o Cristo, "Aquele que planifica tudo", 
o mesmo que entregará o universo ao Pai, 
para que "Deus seja tudo em todos·, como 
ensina o apóstolo Paulo, tudo isso oferece 
elementos preciosos para a localizaçao do 
sagrado na natureza, no cosmos, que é, sem 
dúvida, um dos pontos de convergência do 
judeu-cristianismo com aquelas religiões. 

Bafejado por aquele autor, louvo os esforços 
desse e de outros grupos que, pelo Brasil 
afora, tentam superar as vozes da 
acomodaçao, do status quo, escondidas 
e entrincheiradas atrás dos discursos da 
"ortodoxia", da ·pureza", da •nao cooptaçao· 
com que a sociedade e as pessoas tentam 
se defender do novo, do questionador, 
do provocador. Louve-se, pois, a seriedade 
deste empenho, que significou muito para 
o grupo que a fez, a construiu e a saboreou, 
e saiu dela com a disposiçao de continuar 
a "caminhada", apostando no futuro. 

Quanto aos comentários de "falta de respeito 
à sociedade, à comunidade local" ... bem, 
é sempre bom lembrar que vivemos numa 
sociedade complexa, onde as interaçOes, 



relações, processos culturais e sociais 
trazem a marca da heterogeneidade. 
Portanto, há lugar para as manifestações, 
reivindicações as mais variadas, construçOes 
de identidade as mais diversas, tendo em 
vista o enonne e, às vezes (dependendo de 
uma maior liberdade de escolhas que esta 
ou aquela sociedade proporcione) ilimitado 
·campo de possibilidades·, para usar a 
expressão de Schultz (cf. Gilberto Velho, 
1987: 26 ss). Neste sentido, uma primeira 
crítica que faço ao grupo é que, defendendo 
seu direito inalienável de fazer a experiência, 
não reconheceu que ·os outros·, os 'de fora·, 
católicos e/ou candomblecistas, tinham 
também o direito de não aceitar, de não 
embarcar na 'coisa'. Quanto mais que 
o grupo optou por fazer uma celebração 
ecuménica fora e além das nonnas do 
catolicismo, do candomblé e da um banda, 
como frisou Frei Davi. O grupo criou suas 
próprias nonnas de celebrar sua vivência: 
como, pois, pretender que os "de fora· 
deste contexto viessem e se enturmassem? 
Para eles, seria apenas um espetáculo; 
sentir-se-iam 'estranhos no ninho', 
espectadores passivos ou, no máximo, 
aprovando ou desaprovando, para si 
mesmos, o que viam e ouviam. 

Procedamos a uma análise por partes: 

A postura do Frei Davi: ele usa o discurso 
, de estilo profético, denunciador. Em sua fala, 

incorpora-se, sem mais, aos africanos. 
Fazendo isto, rejei taria ele a cidadania 
brasileira, ao aceitar voluntariamente 
a africana? Deixou esta questão no ar. Para 
defender o negro brasileiro ou o negro na 
diáspora (como muitos APNs acham mais 

82 

válido) e seus valores culturais, sociais, sua 
cidadania plena, precisa-se então adotar a 
cidadania africana? A paridade em termos de 
cor e/ou raça exige a filiação voluntária a um 
continente ou país? Ora, a África é um 
continente. De que parte da África se trata, 
pois? Daquela chamada 'Negra'? Mas esta 
se divide em muitos países, estes, por sua 
vez, englobam várias etnias, com línguas 
e religiões nativas próprias, muitas em 
disputas, inclusive annadas, umas com as 
outras: os zulus chegando a fazer acordos 
com o regime branco racista da África do Sul 
para destruir a etnia rival, que apóia o 
Congresso Nacional Africano ... 

Será que a 'construção da identidade 
coletiva de negro· (Damasceno, 1990: 34), 
aqui no Brasil, precisa passar 
necessariamente pela incorporação da 
cidadania africana? 

Depois, parece ser meio suspeito aplicar 
conceitos atuais a situações de ontem, 
e julgá-las a partir do nível de consciência 
histórica que se tem hoje. É o que o Frei 
me parece fazer, na sua fala dentro da 
celebração, quando afinna que Deus estava 
seguramente mais nos cultos na senzala 
do que nas catedrais do período colonial. 

O pai-pequeno que entra depois: trata-se, 
de fato, de uma segunda entrada, dentro do 
ritual; não vejo outra explicação para aquele 
chegar até a porta da igreja, 'puxar' a 
cantiga, retirar-se e, depois, vir brandindo um 
maracá indígena, como se fosse, talvez, um · 
adjá, com o séquito das meninas e mulheres, 
trazendo as comidas. Pois, a entrada dos 
sacerdotes já havia acontecido. E a entrada 



das ofertas dispensaria perfeitamente ser 
encabeçada por um dos presidentes da 
celebração que, por sinal, não trazia 
nenhuma panela! Vários APNs participantes 
da cerimônia, por mim interrogados, negaram 
que tenha havido uma segunda entrada. 
O que é contestado por Caetana Damasceno 
e a equipe do Navedoc, como mencionei. 

Tive oportunidade de ver o maracá indígena 
no •quilombo" de uma das comunidades 
negras de Sao Joao de Meriti, junto com 
artefatos e símbolos religiosos negros. O que 
faz este instrumento ameríndio, trazido do 
Norte do país, conforme me disseram, nas 
maos do pai-pequeno, quando o mais próprio 
era ele vibrar o adjá afro-brasileiro? Como 
dizia Caetana, falando dos símbolos na 
celebração: "Estao juntos, mas separados.· 
Juntos, mas nao tanto, ainda. O uso de um 
objeto completamente fora de lugar, por ser 
ameríndio, neste culto, traz menos 
"desordem no mundo" do que um objeto 
sagrado do candomblé, que tem funções 
bem específicas? Enquanto isso, os católicos 
nao acharam desordem expor a Bíblia -
embora nao tenham usado para lê-la - nem 
o crucifixo; nem mesmo utilizar o próprio 
espaço da igreja: estamos diante de 
concepções, de regras de manipulaçao 
diferentes do sagrado, e de temores de tipo 
diverso em relação a ele. 

Sobre o sagrado: as opiniões de Octávio 
Mello e de Robson chamam a atenção para 
a pluralidade de que este se reveste, a sua 
autonomia e existência objetiva, nos vários 
grupos religiosos. Há mesmo, em suas falas, 
uma reivindicação pelo reconhecimento da 
realidade do sagrado no candomblé. O que 
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demonstra, mais uma vez, a presença do 
discurso apologético, da defesa do ritual 
e das práticas do grupo, que perpassa toda 
esta celebraçao e as entrevistas, além da 
defesa da causa do povo negro, como os 
APNs a concebem. 

Tratando-se de uma tentativa de 
intercomunicação das vivências do sagrado 
nas duas religiões - ou três, incluindo 
a umbanda -,houve louvável esforço no 
sentido de pôr em comum elementos dos 
grupos envolvidos. 

Dos elementos católicos, pude constatar: 
o espaço da igreja; a frase do Salmo 150 
no alto, justificando o uso dos instrumentos 
e dança; o crucifixo sobre a toalha e a Bíblia 
aberta, no chao (num culto exclusivamente 
católico, estes objetos deveriam estar sobre 
o altar ou a Bíblia na estante). A vela acesa, 
embora possa ela ser arrolada no número 
das "práticas religiosas desterritorializadas", 
na expressao de Patrícia Birrnan (1989), 
continua sendo uma exigência litúrgica nas 
celebrações eucarísticas, e outras, do 
catolicismo. Os paramentos usados pelos 
padres, se bem que um deles tenha sido 
confeccionado com autêntico pano africano 
e ambos imitando, em seu desenho, roupas 
rituais africanas tradiciona.is, têm a feitura 
semelhante à de outras "túnicas· usadas 
regularmente nas liturgias católicas, após 
o Vaticano li. Quanto à música, apenas um 
cântico -o das Preces e pedidos de perdao -
é católico, mesmo que o ritmo dele lembre 
toadas da um banda e cantigas do 
candomblé. É que tais tipos de cânticos vêm 
sendo usados em celebrações católicas para 
grupos populares e juvenis. 



Importante notar, aqui, que a mesa do altar 
da igreja nao foi utilizada na cerimOnia, nem 
como suporte para depositar materiais da 
celebração. Apenas a toalha que a cobria 
serviu de apoio para pendurar as cantigas. 

Dos elementos do candomblé, pude notar: 
as comidas, preparadas cuidadosamente 
pelo próprio pai-pequeno, são todas comidas 
de santo tomadas em sua materialidade, 
entenda-se, porque elas só se tornam 
sagradas, portadoras de axé em sentido 
pleno, quando pedidas pelo orixá ou 
"arriadas• por obediência ao calendário ritual 
do terreiro. Caso fossem, teriam de ser, 
ao menos uma parte delas, ofertadas aos 
orixás. As comidas de santo, deste modo, 
tornam-se aqui um símbolo diacrítico, ao que 
parece: retiradas de seu contexto original, 
vao expressar, na celebração, a comunhão
-partilha de todos, ao mesmo tempo em que 
fazem uma ponte entre o rito da comunhão 
eucarística da missa católica e a distribuição 
da parte das comidas destinadas aos fiéis, 
no culto do candomblé. As comidas são 
postas no "altar arriado", a que já aludia 
Caetana Damasceno, descrevendo as 
celebrações dos 11 e III Encontros da 
Comissão dos Religiosos Negros 
(1990: 168 ss). Vemos também as ftores, 
que são elementos comuns aos dois cultos. 
Temos ainda os atabaques, instrumentos 
musicais do candomblé por excelência, além 
de outros instrumentos de percussão. 
Vêem-se aí, também, as cantigas, em 
número de seis, ensaiadas pelo pai-pequeno, 
"puxadas" por ele e acompanhadas pelas 
vozes e instrumentos, todas em iorubá de 
santo. Por fim, acrescentem-se as danças 
que, embora estilizadas nas meninas 
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dançantes e mais ou menos tivres por parte 
dos demais, constando de balanços do 
corpo, não deixam de sinalizar um aspecto 
fundamental do culto afro-brasileiro; e as 
roupas, imitando no seu colorido e, às vezes, 
feitura, os panos-da-costa. 

Quanto à aç.§o ritual propriamente dita: das 
que expressam o sagrado no catolicismo, 
notam-se: a procissão de entrem, a procissão 
das ofertas e o gesto de colocá-las no altar; 
o rito penitencial, junto com as preces; 
as falas dos participantes, constituindo-se 
numa Liturgia da Palavra sem a leitura 
bíblica, onde a mensagem da Bíblia passa 
em suas grandes linhas, a partir da 
interpretação dos celebrantes católicos 
quanto à aplicação do ·recado" da Escritura -
"lido" sob a perspectiva da Teologia da 
Libertação -à situação que é objeto da 
cerimônia: um caminhar para a unidade entre 
os negros, um experimentar a alegria desta 
união num culto ecuménico. 

Tais elementos católicos fazem parte do 
esquema celebrativo denominado 
paraliturgia, como frisou Frei Davi, no início 
do vídeo. Ela configura muito mais uma 
maneira erudita que popular de celebração, 
no catolicismo. 

Dos rituais do candomblé que figuraram na 
açao litúrgica, pude observar: a dança em 
círculo, com as ofere.ndas, após a entrada do 
pai-pequeno; a partilha das comidas entre 
todos; e o modo típico de sê abraçar do povo 
de santo, usado no final qa cerimônia. 

Interessante notar como alguns materiais 
que demarcam o sagrado e o sinalizam, 
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no Clito católico e no candomblé, apresentam 
uma ambigüidade visível, no contexto desta 
celebração: as comidas sao e não sao de 
orixá; as danças sao e não sao rituais, 
porque não foram executadas exatamente 
nos movimentos dos orixás; a Bíblia está 
aberta mas não é lida ... Tudo isso, a meu 
ver, demonstra plasticamente, também, 
as tensões que cercam o trabalho dos APNs, 
tanto dentro da Igreja Católica, quanto do 
candomblé e do Movimento Negro. Além 
disso, a abertura recíproca dos dois grupos 
religiosos não é tão grande como parece, 
à primeira vista. No entanto, pode-se apontar 
um significativo avanço na caminhada das 
relações inter-religiosas, tomando-se como 
base o III Encontro dos Reli€Jiosos Negros: 
ali, a ialorixá presente declarou-se católica 
e candomblecista, como dona Djanira; só 
que enfatizou a prática em separado das 
duas religiões e, no dia da celebração, que 
também iria utilizar elementos do candomblé, 
ela ausentou-se (Damasceno, 1990: 180). 
E aqui, temos dois sacerdotes- um 
otum-kekeré e uma ialorixá, de livre 
e espontânea vontade, agradecidos, felizes, 
por poderem fazê-lo, plenamente 
participantes na preparação e na execução 
da cerimônia, Robson sublinhando que 
estava ali por expressa licença de seu babá 
e de toda a hierarquia de sua casa. 
Naturalmente, houve que se demarcar 
fronteiras no sagrado, no entender deles; 
a intercomunicação nos mistérios esteve 
longe de ser plena, incluSive nos próprios 
elementos dos rituais das três religiões 
envolvidas, como já descrevi. Mas, 
·a mensagem de uni&de uns pros outros· 
foi passada, o que provocou muita alegria, 
independentemente das frustrações com 
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respeito ao que os outros "lá fora· do 
contexto da celebração e da vivência do 
grupo pensem, concordem ou discordem. 

A entrevista do vigário da paróquia merece 
considerações, igualmente. A referência aos 
·nossos terreiros·, que aceitam muito bem 
a letra do Salmo 150, parece configurar uma 
certa confusão entre a constituição do 
sagrado nas duas religiões, senão em 
liturgias eruditas para grupos homogéneos, 
considerados •progressistas·, ao menos para 
o senso comum da maioria dos católicos. 
O ·presépio negro· no Natal, numa paróquia 
multirracial, montado em nome da 
·caminhada" da igreja de Parque Araruama ... 
esta ·caminhada" é definida por quem? 
Por um conselho paroquial, no qual todas as 
pastorais e grupos tomam assento e se 
acham representados, como aconselham os 
documentos pós-conciliares da CNBB, ou é 
definida só pelo padre, com apenas o grupo 
de APNs? A questão que coloco é se é 
válido ou lícito, pastoralmente, reger uma 
paróquia como se ela fosse totalmente 
homogénea na constituição de sua dientela, 
em termos raciais e sociais, e partir, assim, 
para uma estratégia de elei~o e exclu~o. 
privilegiando alguns grupos e excluindo voz 
e vez a outros. Onde fica a ·caminhada" 
libertadora, em termos de pedagogia? 

Quanto ao aspecto sócio-antropológico de tal 
prática, parece-me muito passível de crítica, 
por não respeitar a heterogeneidade do 
campo religioso católico brasileiro, e por 
priorizar uma política de escolha -exdusao, 
ao invés de partir para uma política de 
negocia~o com todos os agentes pastorais 
envolvidos na vida paroquial ; estes, por sua 



vez, representantes, na medida do possível, 
de todos os segmentos ideológicos da 
oicuméne católica da Baixada Ruminense. 
É bom lembrar que priorizar uma linha 
pastoral nao quer dizer excluir as que lhe são 
opostas ou diferentes, numa paróquia ou 
diocese, já que estas instâncias devem 
representar, em nível micro, toda catolicidade 
visível, conforme pensamento do Concílio 
Vaticano 11. 

Outras observações à entrevista de Robson: 
mostrou-se disposto a continuar com este 
trabalho. Mas o fato é que, até agora, 
já decorridos quase três anos, nao houve 
continuidade dessas celebrações. 

Sua preocupaçao em enfatizar que possuía 
todas as licenças de seu pai e da 
comunidade de sua casa, de que tudo que 
faz está dentro do permitido pela hierarquia 
do terreiro, me faz comparar este 
posicionamento em relaçao à hierarquia 
com o dos sacerdotes católicos, em suas 
declarações, e concluo: pelo menos, em uma 
análise superficial, o campo católico 
apresenta-se com muito mais liberdade 
e autonomia - ao menos intersticial - que 
o do candomblé! 

Robson, enfatizando a ordem e beleza 
resultantes da combinaçao dos elementos 
na celebraçao, disse que "faltou um certo 
aprimoramento", referindo-se a um 
acabamento melhor da liturgia, na perspectiva 
do futuro. Mas, isso vale no interno do grupo 
da celebraçao. Fora dele, tudo está confuso, 
dum lado e do outro, ambos desconfiando 
e repudiando, mas sem manifestar seu 
protesto. Simplesmente, nao vieram, 
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mantiveram-se afastados. Ele parece mais 
otimista em relaçao ao povo de santo do que 
em relaçao aos católicos: "Eles tao cedo nao 
vao ficar a par da coisa; nao é que nao 
possam; é que nao querem." 

Ora, o trabalho de Caetana mostrou que, 
em geral, os negros do candomblé e dos 
Movimentos Negros nao estao abertos para 
atividades desse tipo. Ao contrário, líderes 
negros manifestaram-se completamente 
contra a utilizaçao de elementos daquela 
religiao pelos APNs, como um perigo para 
a diluiçao do candomblé dentro do espaço 
católico, da cooptaçao do mesmo pela Igreja, 
e outros argumentos. Pois que tais 
Movimentos resolveram, na década passada, 
"erigir o candomblé como distintividade 
cultural na politizaçao da identidade negra·, 
elegendo esta religiao como o símbolo maior 
da "cultura negra que nos une·. (Damasceno, 
1990: 191 SS) 

É interessante a observaçao de Robson de 
que ·os negros já entendem do catolicismo, 
porque foram obrigados a segui-lo". Ele 
percebe que o povo de santo se movimenta 
dentro de uma cultura católica, como, aliás, 
quase todo o universo religioso no Brasil. 
Esta realidade nao só favorece a filiaçao 
a duas religiões - como expressamente 
declarado por ialorixás e filhos(as)-de-santo, 
como proporciona mais facilidade, acha 
o pai-pequeno, no sentido do envolvimento 
maior futuro dos candomblecistas com 
o diálogo e celebrações ecumênicas 
propostas. 

Muito interessante e oportuno o depoimento 
de José Cláudio. Ele demonstra que, do lado 



católico, o conhecimento do candomblé não 
está tão estranho, muito embora faltem 
dados estatísticos sobre a freqüência dos 
•católicos praticantes· aos terreiros, em 
busca dos mesmos bens que José Cláudio 
tem buscado lá e, ao que lhe parece, não 
encontram na Igreja Católica. 

Ele deixa transparecer, igualmente, a visao 
que me parece ser a do senso comum 
popular, com respeito à prática ecuménica: 
se você dialoga com o candomblé, se você 
fala dele e o conhece, então você acredita 
nele. O entrevistado confunde, pois, 
o discurso do diálogo inter-religioso, 
a celebração utilizando elementos dos vários 
cultos, com a aceitaçao da instância da 
umbanda e do candomblé para as situações 
de afliçao. Para ele, o que •todo católico 
praticante faz· é o que os APNs estão 
fazendo! Deste modo, ele reconhece 
formalmente essa prática sincrética. Enxerga 
apenas aspectos religiosos utilitários na 
celebraçao. Não vê nada de gratuidade do 
celebrar para conviver, para unir e partilhar 
alegrias, lutas e aspirações. Temos aqui, 
nestas declarações, um viés importante para 
as reflexões sobre a "mistura religiosa·. 

Conclusão 

O esforço de um diálogo entre o catolicismo 
e as religiões nativas do Brasil deve 
prosseguir e aprofundavse, a partir dos 
pontos em que as linhas do sagrado das 
religiões nele envolvidas convergem, 
encontram-se. É imperioso o trabalho de 
buscar tais convergências, uma a uma, 
e explorá-las. 
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Os grupos que se lançam a este nível de 
diálogo têm que deixar de fora, penso, 
a pretensao de querer juntar muita gente, ou 
de lançar práticas salvadoras para todos os 
negros. A experiência aqui revisitada, bem 
como o conjunto de práticas dos APNs, vem 
mostrando as resistências enormes, num e 
noutro campo erguidas contra tais iniciativas. 
Trata-se de jogos de poder envolvendo 
identidades construídas, visando à politização 
da categoria coletiva de negro, ao mesmo 
tempo que se destacam os discursos da 
pureza, não-mistura, ortodoxia, em um 
e outro lado. 

Na ponta extrema desse embates políticos, 
situa-se a grande massa popular, de maioria 
soi-disant católica, que vive numa cultura 
religiosa católica, mas que circula 
espontânea e livremente de uma instância 
religiosa para outra, vivenciando, quase 
sempre, uma dimensao utilitária da 
experiência do sagrado. Esta multidão, 
rotulada como fazendo parte das "classes 
ou camadas populares·, via de regra não 
alcança o sentido de um diálogo inter
-religioso despretensioso, gratuito, onde 
o prazer de experimentar a união é o objetivo 
máximo e a realizaçao principal das 
cerimônias. Escapa-lhes tal intencionalidade. 
É-lhes estranha a linguagem erudita de tais 
celebrações. Acostumados mais às práticas 
devocionais do catolicismo popular -
presentes também, ao menos em parte e 
segmentariamente, em certas promoções de 
conteúdo mais católico também nos centros 
de umbanda e candomblé-, além de 
familiarizados à visao dos santos católicos 
convivendo com exus, pombagiras, 
anastácias e outras entidades, cujas estátuas 



figuram nos pejis à mostra, e cuja hierarquia 
muita vez escapa a um olhar menos iniciado 
nos arcanos da "seita•, a cadeia está 
formada com fortes elos, tecidos pelas 
representações em curso do nosso 
imaginário religioso. Na rede desse 
imagingário foram se formando, ao longo de 
nossa construção como povo, as malhas de 
afinidades simbólicas, resultantes da 
intercomunicação de crenças, ritos, práticas; 
formação às vezes tensa, às vezes tranqüila, 
motivada pela busca e oferta incessantes de 
bens que as instituições detentoras do 
sagrado, de modo especial a Igreja Católica, 
com sua universalidade e variedade, sempre 
fartamente proporcionaram. 

O quadro aí está. E o novo espanta, porque 
introduz uma desordem nesse universo 
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de malhas e afinidades já estabelecidas, 
de fronteiras demarcadas, de instâncias 
múltiplas já legitimadas de há muito. 
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O tombamento de um ter.reiro 
d·e candomblé em São Paulo 

RITA DE CÁSSIA AMARAL 
Mestranda de Antropologia - USP 

No dia 16 de agosto de 1990 surge um 
fato inédito na história de São Paulo. 
O tombamento, pelo Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico 
e Turístico (CONDEPHAAT), do Axé llê Obá, 
um terreiro de candomblé de nação Ketu 
localizado em Vila Facchini, na capital de 
São Paulo. Além de algumas notas em 
jornais, pouco se falou sobre o assunto. 
Tanto a comunidade conhecida como "povo
.(je-santo", quanto a academia silenciaram 
sobre o fato . Em todo caso, quem cala, 
consente; o que já é alguma coisa, pois 
este tombamento coloca em evidência 
a possibilidade de, não só repensar 
o conceito de patrimônio histórico e cultural 
e seus modos de preservação, , mas 
também dá um exemplo concreto de uma 
política cultural avançada, levando em 
oonsideração o conjunto dos valores culturais 
de um grupo, mesmo se eles não têm sido 
reconhecidos como tais pela história oficial. 

Um resumo do processõ de tombamento 
do Axé llê Obá é necessário, antes de 
prosse.guirmos. 

Já em 1986, quando estivemos no Axé llê 
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Obá pela primeira vez, à procura de 
informações sobre a cultura material do 
candomblé paulista (juntamente com outros 
colegas), a mentalidade preservacionista de 
"mãe" Sylvia de Oxalá (a ialorixá da casa) 
se mostrava de modo muito claro: Pensava, 
segundo suas palavras, em "montar um 
museu· com as roupas e objetos religiosos 
de seu tio, o "pai" Caio de Xangô, seu 
antecessor, preservando, desse modo, 
a memória do terreiro. Lembro que, neste 
dia, fizemos muitas perguntas sobre detalhes 
da casa, da construção e dos assentamentos 
que talvez tenham lhe parecido estranhas. 
Essas informações recolhidas, entretanto, 
mostraram-se de grande utilidade também 
para o terreiro já em 1987, quando "mãe" 
Sylvia nos pediu ajuda para sua tentativa 
de conseguir o tombamento da casa como 
patrimônio histórico. Sabendo que 
a edificação contava, na época, apenas 12 
anos, não correspondia a nenhum estilo 
arquitetônico definido e conhecendo 
a política de preservação dos órgãos 
competentes, tivemos, a princípio, um certo 
receio em dar-lhe apoio à idéia, ao mesmo 
tempo em que acreditávamos numa 
renovação dos conceitos que norteiam 



a noçao de patrimOnio cultural. Resolvemos 
dar-lhe apoio naquilo que nos fosse possível. 

Ao prepararmos o dossiê do Axé llê Obá, 
exigido pelo CONDEPHAAT, ao mesmo 
tempo em que reconstruíamos a história do 
terreiro, aprendemos muito. E entendemos a 
importância e a necessidade de preservaçao 
daquele espaço, nao só para a comunidade 
do terreiro (cerca de 120 pessoas nesta 
época), mas também para o candomblé 
paulista. 

Construído em 1974, por Caio Egydio de 
Souza Aranha com ajuda da comunidade 
(incluindo gente que se transferiu da 
um banda para o candomblé juntamente com 
"pai" Caio), o Axé llê Obá é uma construçao 
de 4.000 m ~ . com amplo barracao, 
dependências para os assentamentos dos 
orixás (quarto de Oxalá, de Ogum, Oxum, 
Xangô etc.), para as obrigações do terreiro 
(ampla cozinha, com fogao de lenha e a gás, 
roncó, poço, sala para jogo de búzios etc.) 
e para os que residem no terreiro. Os planos 
de Caio de Xangô incluíam a transformaçao 
da casa num ·seminário" de candomblé, 
onde os iniciados viveriam durante cerca de 
sete anos, tempo considerado necessário 
para a forma9ao de um sacerdote do 
candomblé. E por esse motivo que na 
fachada do terreiro se lê : Aché (sic) llê Obá-
1 g Seminário de Candomblé do Brasil. 

Com a morte de Caio, em 1984, seu cargo foi 
ocupado por Sylvia de Oxalá, sua sobrinha e 
filha-de-sanlo. Mas sendo solteiro ao morrer, 
Caio deixara como herdeiros seus sobrinhos, 
nem todos ligados ao candomblé. Além de 
outras propriedades, o Axé llê Obá, 

edificaçao e terreno, também entraria na 
partilha. Sylvia conta que procurou seus 
irmãos e lhes pediu que abrissem mao do 
Axé. Sendo uma propriedade valiosa e bem 
localizada, eles nao aceitaram. 

Colocava-se entao o problema: como 
conseguir outro espaço de mesmas 
dimensões, capaz de abrigar tantas 
pessoas? E os assentamentos, enterrados 
sob a construçao? Aqueles que ajudaram, 
com trabalho e dinheiro, a construçao e o 
crescimento do terreiro nao teriam o direito 
de opinar? E a comunidade, que freqüenta o 
terreiro e consulta os caboclos nos toques de 
quarta-feira, seria levada em consideraçao? 
A sobrevivência do Axé llê Obá dependia 
muito de suas instalações. 
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Os primeiros dados foram entregues ao 
CONDEPHAAT no final de 1987 e em abril 
de 1988 foi aprovada a abertura do processo 
de estudo do tombamento. Uma nolícia feliz 
e que trouxe um fio de esperança aos filhos 
da casa e à própria Sylvia. 

Nessa época, alguns especialistas 
(arquitetos, historiadores, sociólogos, 
antropólogos) mostravam-se bastante céticos 
quanto à possibilidade de um parecer 
positivo do CONDEPHAAT: construçao nova, 
sem estilo, candomblé paulista, ·sem 
tradiçao· ... Mesmo havendo o precedente do 
tombamento da Casa Branca, na Bahia, 
pensava-se nao no candomblé, mas numa 
tradiçao que parecia relacionada à idéia de .. 
uma certa pureza do candomblé baiano,. · 
Neste sentido, o discurso de religiosOs 
e acadêmicos coincidia. 2 
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Este argumento traz em seu bojo a visão, 
hoje já superada, de tradição como a 
continuidade do mesmo. ·cultura em 
conserva·, como dizia Bastide. Nesta 
concepção, a tradição é estática, fria, 
repetitiva. Mas mesmo para os que pensam 
desse modo é possível lembrar que o 
candomblé (ou outras manifestações 
religiosas de origem africana no Brasil, 
tenham o nome que tiverem) é uma religiao 
com cerca de 400 anos de Brasil. Deve ser 
importante se ela está situada, neste 
momento, em Salvador, sao Paulo ou Porto 
Alegre? É em nome destes 400 anos que se 
tomba o Axé llê Obá. Em nome dos 400 anos 
de luta para sobreviver à repressão e todo 
tipo de dificuldades que seus adeptos 
enfrentaram em toda parte. 

O CONDEPHAAT mostra, com esse 
tombamento, que é possível dar passos 
efetivos para a renovação do conceito de 
patrimônio cultural, especialmente investindo 
de dinamismo o conceito de tradição. Já nao 
é mais possível pensar em tradição 
congelada ou separada da práxis dos 
grupos; nem, também, recortada em 
arquitetura ou acontecimentos datados. 
As tradições são construídas diariamente, 
inventadas, reinventadas, abandonadas ou 
recuperadas. Aos órgaos de defesa cabe 
garantir as condições para que isso se dê. 

Foram centenas de páginas de informações, 
fotos, genealogias, explicações, plantas 
arquitetônicas, bibliografias, cartas, 
telegramas (e pedidos aos orixás, diz ·mae· 
Sylvia) até que finalmente, em 23 de abil de 
1990, o Colegiado do CONDEPHMT 
delibera _aprovar, por maioria (um voto de 
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abstenção) o tombamento do Axé llê Obá 
como património cultural, considerando-o 
um exemplo típico da formaçao das casas de 
culto em sao Paulo, conforme consta no 
Diário Oficial de 16 de agosto de 1990. 

Vitória das religiões afro-brasileiras, que 
vêem reconhecidas como legítimas suas 
práticas no maior centro urbano do país, 
lugar da ordem económica e pretenso 
racionalismo cético. Vitória do Axé llê Obá 
e do CONDEPHAAT, que propõe, com esse 
tombamento, a mudança efetiva do ponto de 
vista "oficial" das políticas culturais, 
incorporando, na prática, as discussões que 
vêm sendo feitas sobre o tema. 

O tombamento do Axé llê Obá certamente 
nao garante que ele mantenha o culto da 
forma como vem fazendo até aqui. Mas 
garante, minimamente, a liberdade de 
escolha do próprio destino pelo grupo. E esta 
liberdade, sim, pode ser entendida como 
verdadeiro patrimônio cultural. 

NOTAS 

1. Para uma discussão mais aprofundada do conceito de 
patrimônio e património cultural, ver Magnani (1985) 
e Velho (1984). 

2. Note-se que. de acordo com o pensamento do 
candomblé, o Axé llê Obá, na figura de Caio, era 
descendente do Ganlois e, com sua morte, passou 
(via o ritual de ,irar a mãoj a descendente do Pilao de 
Prata, tradicional candomblé baiano, partilhando, 
portanto, dessa tradição. (Sobre as linhagens do 
candomblé paulista, ver Prandi, 1989.) 
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As organizações não-governamentais 
iniciam a década de 90 muito mais 

visíveis no cenário brasileiro. 
Freqüentam jornais, tevês e rádios, 

deixaram de ser discretas para afirmar 
seu papel na sociedade civil. Por' isso 
mesmo, vêm avaliando sua forma de 

atuação e refletindo sobre suas 
perspectivas, como neste número 

de COMUNICAÇÕES DO ISER. 
Da mesma forma que as ONGs, as 

mulheres continuam inquietas. 
Aparecem aqui diante de Deus, de 
fenômenos religiosos e do discurso 

sobre a natureza feminina que, 
formulado no século XVIII, dividiu a 

mulher em metáforas do bem e do mal. 

Instituto de Estudos da Rdigião 
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