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Apresentação 

Há vinte anos uma controvérsia 
epistemológica e política (discussão em 
torno de estratégias sociais) ameaça 
recobrir os termos de um debate que, 
talvez, mereça outro cuidado: o debate 
em tomo do sincretismo. 

Enquanto isso, o povo continua a 
pular as cercas, a furar as fronteiras, a 
variegar as cores que as instituições 
pretendem levantar, balizar, demarcar. 
Um jogo que parece não ter fim, e cuja 
pregnância bem poderia caracterizar 
qualquer forma de vida social efetivamente 
vivida. 

Tratar-se-ia simplesmente de uma 
das modalidades possíveis do regime real 
das identidades? Uma identidade espon
taneamente afirmada, mas incons
cientemente flexível e amoldada ao sabor 
da experiência; uma identidade, ao 
contrário, conceituai e reflexivamente 
definida; ou ainda multidimensional e 
demultiplicada, instável através dos tem
pos e mutável conforme os espaços 
sociais? Neste caso, tal jogo das iden
tidades não faria senão acompanhar o 
sucessivo desenrolar da tradição, da 
modernidade e da pós-modernidade - ou, 
neste Brasil surpreendente, conseguiria 
articular num novelo único os sincretismos 
que se acumulam e se entrecruzam em 
nossos múltiplos tempos diacronicamente 
contemporâneos? 

O tema, em todo caso, merece 
atenção renovada e enfoques criativo~. 
Não poderia este número de Comunicàções 
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do !SER ter a pretensão de atingir o 
desejável, nesta direção. Ele tenta, pelo 
menos, dar uns passos, renegando tanto 
o simples repisar em pistas sem saída 
quanto a recusa em avançar, sob o pretexto 
de que o tema e a categoria são doravante 
desprovidos de qualquer poder analítico. 
Pesquisas "em andamento", no seio do 
Grupo de Estudos do Catolicismo (GEC), com 
o sentido ao mesmo · tempo limitativo e 
promissor que a expressão pode conotar. 

O primeiro artigo (Pierre Sanchis) 
cerca o campo, reabrindo a discussão 
numa proposta de estabelecê-la em ou
tros termos. Os artigos seguintes lançam 
nele sondas e instrumentos de avaliação: 
quais tipos de sincretismo se articulam e 
palpitam nos terrenos, bem brasileiros e 
bem atuais, do movimento ecológico 
(Samyra Crespo); do trânsito religioso 
(Francisco Rolim e Luiz Roberto Bene
detti); dos encontros e desencontros entre 
pentecostais, afros e católicos (Cecília 
Mariz/Mar-ia das Dores Machado, Patrícia 
Birman e Bartolomeu Tito de Medeiros); 
enfim -quem diria?- no espaço acadêmico 
das próprias Ciências Sociais (Regina 
Novaes). 

Afinal, nada mais espera-se do · que 
um início de conversa •.. 

Pierre Sanchis 
. Coordenador do GEC 
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sincretismo 
Pierre Sanchis 
Doutor em Antropologia/UFMG 
e Coordenador do GEC-ISER 

Sincretismo. Lembro-me de que, 
em 1976, voltando da França todo 
impregnado do pensamento de 
Roger Bastide, encontrei Cândido 
Procópio de Camargo, que se 
preparava para participar de um 
congresso em Salvador sobre o 
sincretismo, precisamente. 
"Eu vou", disse-me ele, "mas só 
para afirmar que o sincretismo não 
existe; que é uma invenção 
ideológica das classes dominantes 
para legitimar a sua dominação". 
Não sei se afirmou exatamente isso 
durante o congresso, já que no resumo 
por ele redigido - e publicado numa 
nota do nº7 da Revista Vozes, 
contendo algumas das conferências do 
simpósio -,1 ele se pergunta 
simplesmente: "Qual foi o processo 
histórico da formação do chamado 
sincretismo afro-brasileiro?" 



Mas o tema do sincretismo em 
negativo continuou a atravessar, 
nos anos seguintes, parte da 
literatura sobre o assunto, seja 
como a recusa militante de uma 
realidade estratégica doravante 
ultrapassada (por exemplo, Mãe 
Estela: "O pai-de-santo coerente 
não deve mais permitir o 
sincretismo"; " O sincretismo 
surgiu porque os escravos 
precisavan1 dele, mas agora não é 
mais necessário"2), seja como o 
merecido abandono de um 
instrumento analítico redibitoria
mente marcado por uma ideologia 
explícita, 3 ou, pelo menos, 
tendendo a conotar, no seu proces
so de fom1ação, uma matriz sócio
histórica de desigualdade: " O 
conceito 'pureza' e seu oposto, a 
'mistura'ou o 'sincretismo', são 
sempre construções essencialmente 
sociais e tendem a aparecer 
freqüentemente em situações de 
disputa de poder e hegemonia( ... ) 
'Pureza', 'mistura' e 'sincretismo' 
são, portanto, conceitos sempre e 
por definição etnocêntricos" (P . 
Fry).4 

Enquanto isto, a aceitação de 
uma realidade "sincrética" con
tinuachavedominantenaliteratura 
descritiva e, até, em parte da 
produçãodecunhoanalítico. Como 
se diante do sincretismo, como 
diante das bruxas (ou ainda de 
outros problemas delicados, como 
o do " racismo", lembrado nestes 
tem1os por Yv01me Maggie), as 
antenas do pesquisador ficassem 
ao mesmo tempo aguçadas e 
hesitantes em desencadear o 
reconhecimento: " Sincretismo? 
Não, sem dúvida. Pero que las 
hay, las hay! ... " Enquanto isto, o 
que caracteriza este reconhe
cimento, na medida em que ele se 
dá, é a pluraridade de formas 
" legitimadas": junção, união, 

6 

confluência, mistura, aglutinação, 
associação, simbiose, amálgama, 
paralelismo, correspondência, 
equivalência, justaposição ou 
convergência, acomodação, con
cordância, finalmente - e omito 
várias - síntese. 5 "Do sincretismo 
à síntese", intitulava-se até um 
artigo sobre umbanda. 6 E o que 
vem colorir de nota ainda mais 
pitoresca a problemática é que um 
dos grandes argumentos contra o 
"sincretismo", q~e· não passaria 
de uma acusação desfechada pelas 
fom1as dominantes de religião -
que se autoconsideram como 
"puras" - contra suas homólogas 
mais populares, menos dotadas de 
um corpus teológico racio
nalizador, encontra-se hoje quase 
que invertido através do uso da 
categoria por notáveis teólogos 
cristãos, que não somente, 
enquanto historiadores, reco
nhecem o sincretismo como ativo 
no processo de fonnação de sua 
própria religião, 7 mas , como 
teóricos, chegam a reivindicar a 
presença indispensável de uma de 
suas modalidades para que uma 
religião seja, de fato, religião.8 

Cederemos, pois, mais uma vez, 
ao fascínio? E mais uma vez nós 
perguntaremos : "Existe sincre
tismo? E o que, de fato, seria ele?" 
Diante desta. perspectiva, meu 
sentimento reencontra o de quase 
vintes anos atrás, quando recém
voltado ao Brasil, marcado pela 
influência ainda muito presente de 
Roger Bastide, conversava em São 
Paulo com Cândido Procópio . . . 
Mas não adiantaria em nada wn 
repisar obscurantista de posições, 
se não aparecesse um ângulo de 
visão um pouco diferente, capaz de 
salvar-me de mera repetição, 
desfocando ligeiramente a lente de 
observação e compatibilizando 
assim - quem sabe? - posições 

antagônicas: a de não haver 
sincretismo, a do sincretismo como 
uma categoria ideológica, a do 
caráter "vazio" deste conceito, já 
que são tantos e tão distintos os 
fenômenos que pretende abarcar; 
enfim, e ao contrário, a aceitação 
descritiva do conjunto destes 
fenômenos como material oferecido 
a uma construção teórica, a do 
conceito de sincretismo ... 

É ainda possível reformular 
a problemática do 

sincretismo? 

Gostaria de tentar ampliar o 
campo do conceito fundamental de 
sincretismo, saindo definitivan1ente 
da definição do senso comwn so
ciológico: mistura de duas ou várias 
religiões. Para isso, e apesar de temer 
certo ridículo, abrigar-me-ei debai
xo do solene pára-raio de Lévi
Strauss, sugerindo que se faça, com 
o sincretismo, o que ele realizou com 
o totemismo. 

A situação, de fato, era sob cer
tos aspectos muito semelhante: 
" Escreveu-se demais sobre o 
totemismo",diziawnaalunadeBoas 
em 1938, 9 duvidando que tal 
variedade de fenômenos "totêmicos" 
possa ser subsumida a uma única 
categoria. Daí aaberturado conceito 
operada por Lévi-Strauss, quando, 
da consideração descritiva de grupos 
humanos ligados, por parentesco 
(origem) e complexo ritual, a uma 
classe de seres não humanos, ele 
passou a uma simples fom1a. Ou 
mell10r, "semifonna", já que o sis
tema pelo qual ele defmia a verdade 
do totemismo, sendo, sim, um 
sistema formal de homologias entre 
relações, não se reduzia a esta fom1a 
vazia. Tratava-se de uma conexão 
entre dois sisten1as reais de relações: 
aquele vigente entre grupos sociais, 
e que os identifica contrastivan1ente, 



e aquele que existe entre espécies, 
animais ou vegetais, o primeiro se 
definindo homologicamente através 
do seguildo. Problema amplo de 
classificação, que ultrapassava as 
fronteiras do campo tradicional e 
empírico do 'í:otemismo", e que 
atingia, detonando "o poder lógico 
dos sistemas denotativos tomados 
deempréstimoaosreinosnaturais",10 

a radicalidade da fundação 
epistemológica de um umverso 
dotado de sentido. 

Pergunto-me se não seria pos
sível fazer sofrer ao conceito de 
sincretismo um análogo tratamento. 
A sua abordagem não procuraria 
mais diretamente identificar 
confusões e misturas, paralelismos 
novadores e empréstimos - muito 
menos degradações - entre elemen
tos de conjuntos religiosos, ou até 
entre estes conjw1tos como sistemas, 
mas se aproximaria primeiro do 
fenômeno como de w11 wuversal dos 
grupos humanos quando em contato 
com outros: a tendência11 a utilizar 
relações apreendidas no mundo do 
outro para ressemantizar o seu 
próprio w1iverso. Ou ainda o modo 
pelo qual as sociedades humanas 
(sociedades, subsociedades, grupos 
sociais; culturas, subculturas) são 
levadas a entrar nwn processo de 
redefinição de sua própria identida
de, quando confrontadas ao sistema 
simbólico de outra sociedade, seja 
ela de nível classificatório homólogo 
ao seu ou não. 

Não se trata mais, pois - pelo 
menos diretamente - de identificar o 
sincretismo como un1a fom1a de 
confusão ou mistura de "naturezas" 
substantivas (no plano ideático, 
organizacional ou até mesmo 
sistênuco), já que a polivalência 
destas transformações e nusturas 
concretas parece desencorajar até 
hoje a procura de um sistema de 
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categorias logicamente coerente e 
totalmente abrangente. Mas de 
afirmar a w1iversalidade de um 
processo, polimorfo e causador em 
múltiplas e imprevistas dimensões, 
que consiste na percepção - ou na 
construção - coletiva de homo
logias de relações entre o universo 
próprio e o w1iverso do "outro" em 
contato conosco, percepção que 
contribui para desencadear trans
formações no universo próprio, 
sejam elas em direção ao reforço ou 
aoenfraquecin1entodos paralelismos 
e/ou das semelhanças. Uma fom1a 
de constante redefinição da 
identidade social. 

Esse enfoque supõe: a) um 
processo ao mesmo tempo inte
lectual e emocional, fundamen
talmente inconsciente, mas neces
sariamente em parte consciente e 
até reflexivo se quiser inscrever
se numa história institucional; b) a 
apreensão global de um contínuo 
englobando duas - ou mais12 -

identidades, mas não se reduzindo 
à sua simples justaposição; c) 
enfm1, um fluxo de comunicação, 
em qualquer nível emergente de 
simbolismo, um simbolismo de 
preferência - mas não exclu
sivamente - verbal e tropológico. 
Finalmente uma "estrutura", 
entendida como o princípio 
dinâmico13 de transformações 
através da criação de homologias 
entre o sistema do "Eu" e o sistema 
do "Outro". 

Algumas conseqüências 

Isto vale dizer: 
1 - O processo de sincretismo 

não é próprio do campo da religião, 
mas estende-se ao campo, ge
nérico, dacultura.14 As identidades 
que ele articula podem até situar
se assimetricamente num campo 
religioso e num campo cultural 

global (ou especificamente 
profano), um grupo religioso 
redefinindo-se a partir das 
coordenadas gerais da matriz cul
tural onde ele submerge. Pense-se, 
por exemplo, além dos ambientes 
"étnicos" ou "nacionais", o caso 
da "modernidade", o que nos 
permite recuperar, com os 
corretivos que diremos, boa parte 
da problemática culturalista da 
" reinterpretação". É a reinter
pretação que vai permitir uma 
convivência não explosiva de 
universos abstratamente ·contra
ditórios. Ela também abrirá aos 
dominados as veredas de um jogo 
de esconde-esconde, muitas vezes 
condição de sobrevivência, outras 
de prosperidade, o mais das vezes 
-e ao mesmo tempo -de equilíbrio 
emocional coletivo e individual. 

2- O processo se dá, em geral, no 
interior de w11a relação duplamente 
desigual entre duas culturas, duas 
religiões, uma religião e uma cultura. 
A primeira desigualdade corres
ponde a un1a situação objetiva de 
superioridade: conquista, dominação 
de classe, dominação política, 
hegemonia, cultural ou diretamente 
religiosa etc. Significa dizer que, na 
maioria das situações, o processo 
sincrético não funciona senão num 
sentido pré-orientado e/ou pré
constrangido por relações de poder. 
As controvérsias bem conhecidas 
em tomo da tranqüila "aculturação" 
do culturalismo clássico tem aqui a 
sua aplicação imediata: "situação 
colonial", "fricção interétnica", 
pressão da cultura ou religião 
dominantes, emergência, no interior 
do can1po religioso, de lideranças 
articuladas aos 1úveis superiores das 
hierarquias sociais, lutas para a 
imposição de ortodoxias ou de 
legitinudades- e resistências a essas 
pretensões -, reivindicações de 
"pureza" e "autenticidade" da parte 
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de grupos no interior das institui
ções, de instituições dentro dos limites 
do campo. Essas modalidades -
políticas - das relações, no entanto, 
não esgotam a definição do processo 
sincrético. Elas orientam o seu sen
tido, marcam o conteúdo do "mate
rial" oferecido a sua dinâmica, mas 
não bastam para determinar a sua 
existência. Ele pode, com efeito, 
desdobrar-se em efetivas trans
formações, até no caso de uma 
relação relativamente igualitária das 
duas instâncias identitárias. Pois 
existe uma segunda desigualdade, 
não sem interferência (prestígio ou 
rejeição) - mas não interferência 
mecânica-comaprin1eira. Éaque
la criada pela contrastada valoriza
ção, na consciência do grupo - e no 
sistema de valores codificado no seu 
inconsciente-, tanto dos elementos 
que, organizados, compõem o fluxo 
atual da identidade própria quanto 
daqueles (tan1bém valores e valores 
organizados) oferecidos pelo "outro" 
no processo de intercurso social. 
Sendo notório que os cantinhos desta 
valorização do alternativo podem 
ser invertidos em relação aos da 
dominação: o "vencido" e sua 
religião, menos "civilizados" no 
sentido de N . Ellias, e por isso 
interpretados como mais livremente 
próxin1os do mw1do natural das 
pulsões, ou mais afeitos aos poderes 
"primitivos" da magia, podem 
exercer sobre o seu Senhor um 
verdadeiro fascínio. 

No caso brasileiro, tal visão do 
sincretismo deixa por conseguinte 
um espaço aberto tanto para as 
qualificações de Cândido Procópio 
ou Clóvis Moura (o sincretismo 
fruto de um processo de domesti
cação), quanto para uma proble
matização em tem1os de resistên
cia e de sofisticado revide.15 Sim
plesmente, nenhuma destas 
interpretações poderia pretender 
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ocupar a totalidade deste espaço, 
como se a ela se reduzisse o 
fenômeno. A definição do sin
cretismo não se esgota em nenhuma 
das suas emergências empíricas, 
todas elas transformações de sua 
estrutura profunda. O processo 
sincrético é polivalente o suficiente 
para acolher as mais diversas 
cristalizações sem que a 
multiplicidade das pesquisas se 
encontre nunca condenada à 
repetição ou . à aplicação 
sistemática de um mecanismo 
sincrético particular, uma vez 
descoberto. É bem o caso de 
relembrar aqui os preceitos 
metodológicos de Boas: a mesma 
causa pode produzir efeitos 
diferentes, e causas diversas 
produzir os mesmos efeitos, 
dependendo dos múltiplos fatores 
que presidem à mudança: fatores 
endógenos ou exógenos, am
bientais ou históricos . A segunda 
e penúltima palavra deve, pois, ser 
deixada às pesquisas empíricas, 
cujos respectivos resultados , 
estritamente situados, não poderão 
extrapolar os limites desta 
situação. O sincretismo é um 
fenômeno demasiadamente rico 
para pem1itir, desde já, e mesmo 
num espaço limitado como o do 
Brasil, conclusões generalizantes. 
Ao contrário, a definição-quadro 
que propusemos pode propor
cionar- terceiro e último passo -a 
lenta construção comparativa de 
uma matriz, quem sabe estrutural, 
onde se articulem, com sentido, as 
formas mais diversificadas. 

E, eventualmente, entre elas, a 
que poderia parecer a mais afastada 
das definições correntes do 
sincretismo: o fundamentalismo. 
Pois é evidente que o fechamento 
autocentrado do grupo fun
damentalista é também resultado 
de seu contato, ou com um "outro" 

determinado ou com uma deriva 
geral da Civilização que lhe parece 
perigosa para sua identidade. Mas 
o refluxo sobre uma reafirmação 
superlativa desta identidade não 
saberia enganar o analista. Trata
se, na verdade, da construção de 
uma identidade em boa parte nova, 
inspirada pelo contraponto 
necessário aos traços diacríticos 
do adversário. Em certos casos, 
até mesmo inspirada pela imitação 
de alguns destes traços, a fim de 
permitir-se enfrentá-lo no seu 
próprio terreno. Pensemos, por 
exemplo, nos fundamentalistas 
protestantes americanos, que 
pretendem tomar obrigatório o 
ensino, nas escolas, do cria
cionismo bíblico literal, aban
donando assim o nível herme
nêutico próprio à Bíblia, que em 
princípio deveria caracterizar sua 
própria leitura, para aderir à 
exclusividade "cientificista", traço 
cultural que pertence teoricamente 
a seus adversários. 16 O 
fundamentalismo também pode 
entrar na construção da matriz 
estrutural sincrética. 

Até agora, estamos frente a um 
processo de longa duração, 
apreensível através da multiplici
dade e diversidade dos dados 
empíricos e da sua subseqüente 
comparação, sob a luz de um 
princípio estrutural de organização, 
e para explicitar suas trans
fonnações . Mas é preciso insistir, 
acentuando o flexionamento da 
ortodoxia estrutural: por "longa" 
que seja a duração em que se 
inscrevan1, 17 estas transformações 
podem também se dar na diacronia, 
e por conseguinte inserir a estrutura 
na lustória.18 

3 - Os fatores que detemunam a 
ordenação de uma religião - ou 
cultura - a outra são de ordem 



estritamente histórica, podendo 
transformar-se, eles e suas conse
qüências, sob o impacto do acon
tecimento, tanto em termos de mo
dalidades, quantoemtermosde dire
ção e sentido. Em função de uma 
mudança da situação político-social 
de dominação (pense-se no exemplo 
do vodu no Haiti de Duvalier), ou 
ainda independentemente de tal 
mudança, pois não há determinação 
unívoca das instâncias sociais wna 
pela outra. Tan1bém deverá ser 
levada em conta a diversidade dos 
grupos no interior da mesma 
sociedade e relativamente à mesma 
relação sincrética. O sincretismo 
entre catolicismo e religiões afro, 
por exemplo, será provavelmente 
bem diferente se partir do povo-de
santo ou do grupo de Agentes Negros 
da Pastoral católica. Para w1s e 
outros, o sistema-matriz, a partir do 
qual os acréscimos e empréstimos 
recebidos são processados e 
assimilados, poderá ser invertido. E 
nada impede que chegue uma hora 
em que os dois sistemas possam se 
reinterpretar mutuamente, sem que 
exista mais algwn sistema-matriz.19 

Mais ainda: é o princípio mesmo da 
existência do núcleo matricial deste 
sistema que poderá ser rejeitado in 
limine, como acontece em situações 
caracterizadas como "pós
modernas". Mesmo assim, otipode 
"síntese", então obtido, ainda que 
fruto de desinstalação profunda e de 
radicalnovidade,continuaráfuzendo 
parte, segw1do nosso esquema, do 
processo sincrético. 

Enfim, esta direção mutável do 
vetor de orientação entre o sistema 
de partida e o "outro" pernúte-nos 
recuperar as duas distinções às quais 
Bastide atribuía a um claro poder 
heurístico: ada dupla reinterpretação 
eadaduplaaculturação.Aprimeira, 
detectada diretamente no Brasil, que 
faz reinterpretar traços culturais 
ocidentais (a existência e as funções 
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dos santos, ou ainda a concu
binagem) em termos africanos, no 
sentido de colmatar as brechas ou 
preencherosvaziosdeumamemória 
coletiva que a hlstória não permitiu 
se conservasse articuladamente 
prenhe da totalidade do seu sentido; 
ou, ao contrário, faz reinterpretar 
traços culturais africanos (culto dos 
mortos, transe) em termos ame
ríndios ou portugueses. A segw1da 
("dupla aculturação"), que ele 
constatou mais no meio dos 
estudantes africanos em Paris e que 
chan1ou de "aculturação material" e 
"aculturação forn1al". "Material", 
quando o movimento transformador 
leva a adotar categorias, valores, 
comportamentos, próprios da 
cultura de empréstimo, sem 
modificar as estruturas profundas 
do seu ser cultural: visão do mtmdo, 
ethos, sistema psicossocial. "For
mal", quando, ao contrário, o 
estudante, de volta à sua terra- ou o 
negro paulista transfonnado em 
"negro-espetáculo" como quer J. B. 
Borges Pereiraa> - adota os sinais 
diacríticos da cultura "africana" ou 
"afro-brasileira", mas para afinnar 
conscientemente uma opção iden
titária modema e ocidentalmente 
construída a partirdeumamudança, 
inconsciente e profunda, de 
sensibilidade, de ethos, de lógica. 

Dois casos 
paradigmáticos; dois 

campos emblemáticos 

1- Esta última notação nos leva 
a insistir mim ponto fundamental . 
"Se existe wn fenônemo chamado 
sincretismo, escreve C. Brandão, 
não é propriamente o bricolage de 
elementos de uma religião na 
gramática de expressões e 
significados de outra. ( ... ) O que 
interessa é compreender como 
organizam sua própria trans
formação as combinações de lógica 

simbólica de cada sistema 
religioso".21 J. Elbein dos Santos, 
pouco inclinada a cultivar o 
sincretismo, não deixou de sublinhar 
que sincretismos parciais e 
superficiais seriam aqueles que 
jogassem com elementos dos 
sistemas religiosos retirados de sua 
matriz de significação e sincretismo 
mais profundo aquele que constitui 
"afirmação significativa de 
continuidade e expansão de um 
processo que busca wn meio origi
nal de persistência".22 Dqas afir
mações afloram aqui, confundidas: 
o apontar de wn processo totalizante 
por wnlado, que diz respeito a uma 
totalidade estrutural; por outro lado, 
o fato de que, neste processo, uma 
estrutura se prolonga, transfor
mando-se. Devemos então acres
centar que, por paradigmática que 
seja no seu primeiro aspecto, esta 
modalidade de sincretismo não pode 
ser considerada a priori como a 
fuúca possíve~ especialmente no seu 
segw1do vetor. Encaramos acima a 
possibilidade de uma transformação 
estrutural mais ambivalente, aquela 
mesma que outros observadores do 
universo afro-brasileiro pensam, 
aliás, poderatualmente detectar nwn 
candomblé metido em espaços 
sociais marcados por uma moder
nidade urbana mais radicai.23 

2- Um insight fundamental na 
sua interpretação do Brasil permitia 
a Bastide falar em "princípio de 
corte" (ou "de cisão"). Detectado a 
propósito dos adeptos do candomblé, 
este princípio lhes permitia senão 
viver sem drama entre duas religi
ões, duas culturas e dois modelos de 
sobrevivência, pelo menos operar 
esta dicotonúa por alternância, sem 
angústia identitária. Duas iden
tidades sociais, afim1adas pelo 
mesmo ator, mas sucessivamente e 
em ambientes diferentes. Trata-se 
ainda assim de "sincretismo"? 

9 



Pesquisas recentes parecem orientar 
em direção a uma resposta negativa. 
Nem sincretismo, nem mesmo o 
efetivocomportamento "brasileiro", 
que, ao contrário, realizaria uma 
fruição simultânea dos dois 
universos religiosos, o católico e o 
dos orixás;24 enquanto outras 
pesquisas parecem ao contrário 
confirmar a existência de vivência 
religiosa dual, mas ordenada em 
"linhas" estanques, que canalizam a 
"participação" no interior de cada 
uma delas em momentos e aspectos 
particulares,estabelecendoentreelas 
wn simples jogo de equivalências e 
correspondências . Lévy-Bruhl 
redivivus. 25 

Nosso modelo pem1ite-nos não 
absolutizar nem uma nem outra 
destas posições, na medida em 
que, transfom1ações do mesmo 
princípio estrutural, elas podem 
corresponder a campos distintos, 
aenfoques diferentes, a momentos 
sucessivos. O problema seria outro 
se estivesse em jogo um tipo ideal 
de sincretismo supostamente 
relativo ao conjunto do Brasil. 

3- É preciso dizer, para 
completar o nosso quadro, que a 
universalidade do processo 
sincrético não impede que, no 
fundo do sincretismo, "alguns 
sejam mais iguais que os outros". 
Quero fazer aqui simplesmente 
alusão a duas dessas realidades 
sociais por me parecerem espe
cialmente propensas a sofrer o 
processo sincrético: o catolicismo 
e o Brasil. O primeiro, por esforçar
se, uma tendência histórica de 
longa duração, para conjugar o 
absoluto pessoal e direto do laço 
de fé, característica do cris
tianismo,26 ao conjunto de rea
lidades articuladas em sistema que, 
por sua vez, caracterizam o 
universo da "Religião".27 No inte-
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rior do mundo cristão, pelo menos 
ocidental, o catolicismo parece
me o único a evidenciar esta marca, 
sincrética de natureza e, 
conseqüentemente, sincrética de 
vocação. Quanto ao Brasil, sem 
pretender atribuir-lhe uma quase
essência atemporal, penso ser 
possível mostrar como, fundado 
pelo desenraizamento de três 
grupos sociais arrancados a seus 
respectivos topo i e· condenados, 
num espaço in-d~finido, a se re
definir constantemente uns pelos 
outros, ele desenvolveu até aqui 
uma identidade religiosa 
"naturalmente" (um "natural" 
evidentemente histórico) propensa 
à incandescência do processo 
sincrético - ou de algumas de suas 
modalidades. Talvez seja preciso 
acrescentar que não está 
descartada a hipótese de que os 
tempos atuais sejam, para vários 
dos espaços sociais brasileiros, de 
transição em direção a outro tipo 
de construção e afirmação de 
identidade coletiva. Que esta 
identidade passe a se declinar 
decididamente no plural é uma 
cartada que não me parece, no 
entanto, defini ti van1ente jogada. 28 

Conclusão 

Acrescentarei somente uma 
notação de ordem metodológica. 

Mesmo fazendo a hipótese da 
legitimidade analítica do conceito 
de sincretismo tal como tentei 
defini-lo, trazido para um espaço 
epistemológico universal e 
valorativamente asseptizado, o 
pesquisador precisa continuar 
atento à carga emocional de que o 
seu uso se reveste e à recusa que 
ele suscita em muitos atores do 
jogo social. Ele continua bem
vindo na umbanda, é certo. Já 
observamos também um deslo-

camento pos1t1vo de sua carga 
valorativa no caso de alguns 
teólogos, pertencentes precisa
mente à religião que o usou como 
instrumento de depreciação do 
outro - do seu outro intemo e 
"popular". Mas esta reabilitação 
está ainda balbuciante. Alguns 
grupos, religiosos ou políticos 
(pentecostais, Movimento Negro, 
setores influentes no espaço 
religioso afro-brasileiro), querem 
afinnar uma identidade definida e 
única, afinal "desalienada" e 
"purificada" de qualquer 
sincretismo; outros, mesmo se, na 
prática, se programem como 
portadores de uma identidade 
efetivamente sincrética, sentem
se agredidos pela categoria, e 
recusam-se a utilizá-la em relação 
a si mesmos . Eles preferem, para 
seu programa, um nome derivado 
do ecumenismo (metaecwnenismo, 
macroecumenismo). Ora, se 
"sincretismo" evoca ("ouro") certa 
" con-fusão", "ecumenismo 
conota o "encontro", quer dizer, 
por definição, a afinnação e a 
harmonização das diferenças .29 

Talvez aqui se possa ler, a nível do 
vocabulário, para o bem e para o 
mal, o início de uma mudança de 
perspectivas no campo religioso -
e não só religioso - do Brasil. Ou 
pelo menos uma expressão 
contemporânea do etemo dilema 
brasileiro. 30 
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Camargo, "Tentativa de Síntese do Simpósio 
sobre Sincretismo Religioso." 
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(org.), Catolicismo: Unidade Religiosa e 
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e Terra, 1980, p. 91-108. 
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co-Critica do Sincretismo", Revista de Cultura 
Vozes,loc.cit.,p.53.E. E. Hoomaert(Formação 
do Catolicismo Brasileiro, 1550-1 800, 
Pelrópolis, Vozes, 1974, p. 30) fala em "três 
sincretismos católicos", ou " três realizações 
concretas do cristianismo na cultura brasileira". 
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F. Miranda está estudando, trabaUta atualmente 
nestaperspectiva(R. Pannikar, W. Patmemberg, 
M. Seckler etc.). 

9. GladysReichard,in F. Boas(ed), General 
Anthropology, Boston, Nova York, Londres, 
1938, p. 430. 

10. Cl. Lévi-Strauss, Totemismo Hoje, 
Petrópolis, Vozes, 1975, p. 24. 

II. Universal''tendencial",porconseguinte. 
Como diz Tylor, citado por Lévi-Strauss: "É 
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marks on Totemism", Journal o[ the Royal 
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in Cl. Lévi-Strauss, op.cit., p. 24. 
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de Cultura Vozes, n"?, 1977, p. 28; e. R Motta 
("Brutdeira de Alairá: a Festa de Xangô-São 
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16. "O criaciotúsmo, como qualquer outra 
ideologia, é sensível ao contell.1o, isto é, ligado a 
e sintonizado com outros aspectos, económicos, 
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Leeds, "Creationism mtd Sciencc. Ideological 
Systems in Conllict", p. 9. 

17. F. Braudel, " A Longa Duração", in 
História e Ciências Sociais, Lisboa, Editorial 
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18. M.Sahlins, Ilhas de História, Rio de 
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Aluai", Revista de Antropologia, n"26, 1983, p. 
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Vi vos e M uertos en las Rei i giones dei Bras i I" , i n 
G. H. Gossenetal. (eds.),DePalabrayObraen 
el Nuevo Mundo, vol. 3. La Formación dei 
Otro, Madrid, Siglo XXI de Espaila, 1993, p. 
303. 

22. J. Elbein dos Santos, "A Percepção 
Ideológica dos Fenômenos Religiosos", art.cit., 
p. 25. Em outro texto a autora falará de uma 

"capacidade negra em digerir e africanizar as 
contribuições outras". 

23. Cf. Vagner Gonçalves da Silva, O 
Candomblé na Cidade, Tradição e Renovação. 
Dissertação de Mestrado, São Paulo, USP, 1992, 
mimeo., tal como analisado in P. Montero, 
Magia, Racionalidade e Sujeitos Políticos, 
ANPOCS, Caxambu, 1993, p. 17. 

24. C( os trabalhos, entre outros, de Altaiza 
Vergolino e Sergio Ferretti. 

25. P. Binnan, "Modos Periféricos de 
Crença", in P. Sanchis (org.), Catolicismo: 
Unidade Religiosa e Pluralismo Cultural, São 
Paulo, Loyola, 1992, p. 167-1%. Tb. J. E. dos 
Santos, op.cit., p. 28: "A prática paralela de duas 
religiões( ... ) Alternância ou adição de crenças, 
cada uma delas com seus próprios valores e 
estmturas, praticadasdemodoseparado em locais 
adequados." 

26. C( L. Dumont: "Não há dúvidas sobre 
a concepção fimdmnental do homem nascida do 
ensinamento de Cristo: como disse Troeltsch o 
homem é um indivíduo-em-relação-comDe~s, 
o que significa, para nosso uso, um indivíduo 
essencialmente fora do mundo" (O Indi
vidualismo. Uma Perspectiva Antropológica 
da Ideologia Moderna, Rio de Jru~eiro, Rocco, 
1985, p. 39). Para uma oposição, deste ponto de 
vista, entre Catolicismo e Refonna, c( id., p. 62-
71 e L 'IdéologieA/lemande. FranceAI/emagne 
et Retour, Paris, Gallimard, 1991 , p. 35: "A cet 
égard, nous pouvons dire de (Luther) qu 'ii était 
retoumé à l'individu-hors-du monde des pre
miers chrétiens." 

27. Comparar, por exemplo, M. Gauchet e 
sua já célebre fónnula; "O cristianismo, religião 
da saída da religião" (Le Désenchantement du 
Monde, Paris, Gallimard, 1985) com o 
comentário de P. Valadier (L 'Église en Procés, 
Paris, Flanunarion, 1989) sobre a necessidade, 
mesmo "marcando a força da a lteridade", de 
"marcar também o lugar da mediação" (p. 117). 

28. Os próprios gmpos que propugnam 
pela afirmação de identidades segmentárias 
deparam-se com uma opção necessária. Por 
exemplo, no universo católico: uma liturgia 
própria para o gmpo Negro no Brasil, ou uma 
liturgia para o brasileiro em geral, culturalmente 
marcadoporcomponentesell.pressivosdecultura 
"negra"? 

29. "Mais do que assimilações superficiais 
é a caracterização das pat1icularidades, sempre 
numa perspectiva ecumênica- é claro-, que tem 
importância. " (E. Hoornaert, '"Historia 
liberalionis' Questões de Método" Cehila 
Boletim n° 47-48, outubro 93 -março,94, p. 21: 

30. "Há (no Brasil) uma forte tensão entre 
uma ênlitse numa cultura nacional homogênea 
("sincretismo, mestiçagem") e uma outra nas 
especificidades culturais com vistas a um 
pluralismo cultural" (P. Fry, arl. cil., p. 44). 
Mui tas das aluais críticas às tentativas de síntese 
de R. da Malta parecem-me enraizar-se nesta 
tensão. 
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YL Propósito do 

'Irânsito ~[igioso 

FRANcrsco RoLrM 
PROFESSOR UNLVERSLTÁIUO DE SOCIOLOG IA E PESQUl~AOOR 00 GEC-ISER 

í1 Íá textos que nos chamam a atenção 
J1_ porque tocam em problemas do 

momento e por isso suscitam reflexões. 
O texto que o professor Luiz Roberto 
Benedetti apresentou no XVI Encontro 
Nacional da ANPOCS, com o título de 
"Propostas Teóricas para Entender o 
Trânsito Religioso", presente nesta 
publicação, dá-nos oportunidade para 
esclarecer alguns pontos a respeito do 
pensamento de Joaquim Wach - o que em 
outra ocasião poderia não despertar 
interesse -, e trazer, sem pretensão, 
resumida.sugestão teórica, diferente da de 
Benedetti, para se pensar o trânsito 
religioso, não em termos de pós
modernidade, senão na perspectiva de 
modernidade. Não é o caso de polemizar. 
Apenas pretendemos levantar alguns 
problemas. 



Vamos, pois, ao primeiro 
ponto, isto é, à referência a Joaquim 
Wach. Logo no início, o texto 
citado diz ser "necessário colocar 
uma grande pergunta. Ela é 
sugerida por uma postura da 
fenomenologia da religião e vem 
ao encontro daquilo que as
sociamos à questão da pós
modernidade . Refiro-me à 
exigência de tratar os fatos 
religiosos 'por dentro"'. E mais 
adiante: "postura que Joaquim 
Wach transforma em exigência 
metodológica: só se compreendem 
os fatos religiosos quando se tem 
uma compreensão solidária do 
'mundo' a ser analisado". Bene
detti apóia-se aqui em Sociologia 
da ReligiiJo, de Wach. Expressas 
de maneira tão generalizada, tais 
afirmações levam inevitavelmente 
a uma série de ambigüidades. 

Wach não pretendia ser 
sociólogo, nem antropólogo, nem 
mesmo historiador, apesar de haver 
consumido longos anos lecionando 
história das religiões nas uni
versidades americanas . O que 
pretendia mesmo era chegar ao 
que chamava "Ciência da 
Religião", da qual a sociologia é, 
segundo ele, apenas uma parte. A 
esta "Ciência da Religião" 
incumbia o estudo científico da 
religião em si mesma, isto é, da 
natureza da religião, da experiência 
religiosa e das suas expressões 
externas . A este respeito, seu 
pensamento distanciava-se radi
calmente do positivismo 
conservador de Durkheim, 
positivismo que ele criticava 
acerbamente. E, ~pesar da grande 
admiração que tinha por Weber, 
deste também se distanciava na 
medida em que o sociólogo de 
Heidelberg tomava a ética racional 
com raízes religiosas para explicar 
a emergência do mundo moderno. 
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Wach foi inegavelmente o único 
pensador do seu tempo a reivindicar 
uma análise científica da natureza 
da religião e da experiência 
religiosa. Infelizmente, sua morte 
prematura não lhe deixou tempo 
bastante para explicitar devi
damente a "Ciência da Religião", 
tal como a concebia. Mesmo assim, 
deu-lhe os contornos que julgava 
indispensáveis. 

Uma primeira configuração foi 
a divisão bipartida da "Ciência da 
Religião", a qual recobre as 
categorias de interna e externa, 
uma estreitamente articulada à 
outra. De um lado, sem que isso 
exprima real separação, estaria a 
experiência religiosa à qual caberia 
a análise da ,fenomenologia, da 
psicologia, da psicanálise etc., 
constituindo estas um primeiro 
grupo de ciências. De outro, as 
expressões externas desta 
experiência a cargo da sociologia, 
da antropologia e, em parte, da 
história das religiões. Todas elas 
deveriam mover-se não isolada e 
separadamente, senão umas em 
referência às outras, e de tal forma 
que as últimas (sociologia, 
antropologia etc.) levassem em 
conta: primeiro, que a sociologia 
não é a palavra final da religião, 
nem11 antropologia, nem a história; 
segundo, caber-lhes-ia considerar 
que à análise de cada uma delas é 
suposta a experiência religiosa. 
Esta, e somente esta, é o ponto de 
partida de Wach e que constitui o 
internamente religioso, a cargo do 
primeiro grupo. Dessa maneira, a 
sociologia se ocuparia do que é 
expresso exteriormente - crenças, 
sua organização, doutrina, grupos 
religiosos, relação com a sociedade 
e, sobretudo, a tipologia dos 
agrupamentos religiosos. Sem se 
levar em conta esta divisão 
bipartida atribuída por Wach à 

"Ciência da Religião", não se pode 
perceber o lugar que a Sociologia 
da Religião vai ocupar no conjunto 
interdisciplinar imaginado por ele. 
A sociologia é apenas uma parte 
da "CiênciadaReligião",masuma 
parte a ocupar-se das expressões 
externas da experiência religiosa. 
Todos estes elementos estão 
claramente expostos em dois 
trabalhos de Wach: The Types of 
Religious Experience Christian 
and Non Christian e, sobretudo, 
E/ Estudio Comparado de las 
Religiones, obras que Benedetti 
não cita. Sem ler estes livros e 
outros artigos de Wach, não se 
pode ver o papel que a sociologia 
ocupa na "Ciência da Religião", 
nem entender corretamente a 
Sociologia da Religião, de Wach. 

Em E/ Estudio Comparado ... , 
Wach rebate as objeções que lhe 
foram feitas no tocante à 
experiência religiosa. Esta, diz ele, 
não é nem subjetivismo, nem 
intimismo. Tampouco se dilui na 
pura experiência humana. A 
experiência religiosa congrega 
sujeito (o que experimenta) e objeto 
(o experimentado religiosamente), 
entidades sagradas ou divindade 
revelada. Transparece aqui a 
influência do pensamento de 
Dilthey no que diz respeito à 
epistemologia do conhecimento 
(sujeitoeobjetoassociados) . Wach 
repetirá: com sujeito e objeto jun
tos tem-se a experiência religiosa; 
com um dos dois apenas, ela não 
existe. Da mesma forma, Wach 
tem uma divida para com A. Otto, 
quanto à intuição inicial da 
experiência religiosa, muito 
embora haja denunciado o caráter 
demasiadamente emocional em 
que incorrem as análises feno
menológicas deste autor. Van der 
Leeuw esclarece: cientificamente 
falando, co1sas sagradas ou 



divindades são tratadas como 
objeto (experimentado); no plano 
religioso, porém, é o sujeito que se 
manifesta, como diz Eliade. 

Não sendo a experiência re
ligiosa puramente subjetiva nem 
intimista, Wach a vê com pre
dominância religiosa. Contudo, 
esta não anula os aspectos obje
tivamente pessoais, tais como as 
tradições religiosas e culturais 
anteriores e, ainda, os elementos 
sociais que de certa maneira atuam 
na experiência religiosa. Ou seja, 
a experiência religiosa se passa 
num dado contexto social e 
religiosamente deternünado. Duas 
características da experiência 
religiosa, segundo Wach: ela não é 
apenas um encontro de que frui o 
sujeito na manifestação do 
sagrado, mas é de certo modo um 
encontro-compromisso, uma vez 
que envolve o sujeito por inteiro. 
Assim, nela surge um conhe
cimento que não se faz de uma vez 
só, mas progressivamente. Em 
segundo lugar, há vários tipos de 
experiência religiosa e nenhuma 
pode pretender ser única e 
exclusiva. Por outro lado, as 
exteriorizações desta experiência 
-culto, doutrina, grupos religiosos 
etc. - não lhe esgotam a riqueza, 
podendo ela suscitar outros tipos e 
modalidades de rituais. Mas o 
ritual encontra sua justificativa 
religiosa enquanto expressão 
externa da experiência religiosa. 
Percebe-se, pois, que não se pode 
falar de subjetivismo na reli
giosidade atual e ao mesmo tempo 
incluir nesta perspectiva o 
pensamento de Wach, como 
pretende Benedetti . Daí podermos 
questionar a formulação de 
"analisar o fenômeno religioso por 
dentro". As classes são relações 
sociais, e como tais são religiosas, 
mas nem por isso podemos 
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esquecer que perpassam o fenô
meno religioso, tomado sob o 
aspecto de experiência religiosa, a 
não ser que tenhamos de classes 
sociais uma visão positivista 
coisificante, ou as vejamos como 
estratificação social, onde não se 
fala em relações sociais no sentido 
estrito. · Por outro lado, analisar 
fenômenos religiosos a partir de 
urbanização/migração é vê-los do 
lado de fora, ou seja, do não
religioso, o que não os explica, 
mas cabe considerar que o processo 
de urbanização/migração tem 
implicações no mundo religioso. 

Mas "por dentro" não significa 
só oposição ao que está por fora, 
pode também significar dife
renciação ao que é externo, ao que 
é exterior. É neste sentido que 
Wach configura as manifestações 
externas, a expressão exterior -
culto, doutrina, grupos religiosos 
-,da experiência religiosa. O que 
é correto é explicitar que, segundo 
Wach, o que é interna e nucle
arn1ente religioso é a experiência 
religiosa, que não cabe à sociologia 
nem à antropologia examinar, 
distinguindo-a das manifestações 
externas, e estas cabe à sociologia 
analisar. 

Feitas estas explicitações a 
respeito do que Wach chamava 
"Ciência da Religião", apre
sentamos uma modesta e resumida 
sugestão par~ o exame do trânsito 
religioso. Valemo-nos de alguns 
conceitos teóricos de Habennas, 
que tentaremos aplicar ao nosso 
tema. O primeiro deles é o de 
situação, definido pelo autor da 
Teoria do Agir Comunicativo, 
como um corte no mundo vivido. 
No nosso caso, este corte, mais ou 
menos pronunciado, no mundo 
vivido envolve principalmente o 
mundo religioso. Este girava numa 

detem1inada órbita e, num dado 
momento, começa a tomar outra 
rota. Quando o rumo é trocar de 
religião, falamos então de 
passagem de uma religião para 
outra. Masasituaçãopodetambém 
significar mudança de uma certa 
forma ou estilo religioso. Ela é, 
pois, situaçãoproblematizàda. Um 
primeiro passo nesta situação é o 
encontro mais ou menos informal 
com pessoas de outra religião ou 
com estilo religioso diferente numa 
mesma religião. Nasce então a 
intercomunicação de que fazem 
parte conversas, troca de infor
mações, palavras. A interco
municação faz-se então mediante 
a palavra. Mas cabe aos in
terlocutores ter em mente que suas 
expressões sejam entendidas e 
delas não se sirvam de maneira 
prepotente, autoritária e dog
mática. Relativizam-nas, vale 
dizer, admitem que possam ser 
contestadas parcial ou totalmente. 
Mas as expressões não são não
refletidas, achando-se assim 
investidas de um potencial da 
racionalidade, que ao atravessar o 
diálogo vai progressivamente se 
desdobrando e se ampliando rumo 
ao entendimento que pode emergir 
em parte ou no todo. A raci
onalidade de que se fala aqui não 
é a que existe na relação entre 
sujeito - objeto, mas a racio
nalidadena relação entre sujeitos. 1 

A palavra tem aqui sua 
importância. Funciona como uma 
chave que vai abrir as portas do 
mundo vivido dos interlocutores, 
traz para a intercomunicação o 
mundo objetivo e entrelaça-os em 
relações interpessoais . Não se 
trata, pois, de subjetivismo, mas 
de uma racionalidade, não instru
mental, senão mais abrangente, na 
qual os sujeitos (interlocutores) se 
entrelaçam pela interpenetração 
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dos mundos objetivo, subjetivo e 
social. 

A razão comunicativa oferece
nos uma via plausível para a 
interpretação da passagem de uma 
religião para outra, mediante o 
diálogo, a troca de idéias, a inter
compreensão. Estes três aspectos 
põem os interlocutores diante dos 
seus mundos, o objetivo, o 
subjetivo e o social. Levam a um 
entendimento mais ou menos 
consciente, com embasamento 
mais ou menos consistente em 
decisões pessoais . Mas se a 
intercompreensão se fraciona sob 
o peso de imposições arbitrárias, 
autoritárias, de manipulação, 
sobretudo de proselitismo radical, 
tem-se não uma passagem, mas 
um trânsito forçado, imposto, 
manipulado, truncado. Da mesma 
fom1a, quando a intercompreensão 
não se efetiva, mesmo parci
almente, o trânsito religioso é 
inviável. 

Dois exemplos elucidam as 
duas últimas alternativas: As
sembléia de Deus e Congregação 
Cristã, principalmente nos 
primeiros trinta anos . Isso não 
significa que a prin1eira alternativa 
não tenha ocorrido em vários casos . 

A relativa expansão da 
Assembléia de Deus pelo Norte e 
Nordeste não foi obra só dos dois 
missionários pentecostais vindos 
dos Estados Unidos, nem de uns 
poucos batistas que constituíram 
o núcleo inicial da primeira igreja 
pentecostal de Belém. Foi o 
resultado do trabalho de 
neoconversos, pobres e semi
analfabetos, dos quais saíram 
pastores e presbíteros, e também 
dos próprios leigos . É sabido que 
o endoutrinamento diutumo da 
santificação pelo Espírito Santo e 
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mesmo a busca da própria 
santificação não precederam a 
expansão pentecostal. Nem os 
católicos devocionais, pobres e 
analfabetos, estavam interessados 
na satisfação, mas em livrar-se 
das suas doenças e pobreza. No 
Brasil não ocorreu o que se passou 
no Chile, onde um movimento da 
santificação eclodiu, durou anos 
nas igrejas metodistas de Santiago 
e de Valparaíso, s~m influência 
religiosa externa. Entre nós, o que 
houve foi que a mensagem 
pentecostal ecoou na vida religiosa 
anterior dos católicos devocionais, 
habitantes das periferias urbanas . 
Tradições religiosas e culturais, 
antigas aspirações de participarem 
nos cultos despertaram com a 
liberdade de pregar. O que iriam 
pregar os neoconversos, leigos, 
pastores, senão o que sabiam de 
longa data? E o que sabiam nada 
mais era do que a herança de 
cristalizada tradição devocional 
aos santos: crença, esperança e 
confiança no poder supra-social. 
Poder que na nova situação iria 
transfonnar-se em poder de Cristo 
que protege e cura, e de cuja 
história não se pode duvidar, uma 
vez que é a palavra de Deus escrita 
na Bíblia. Esta crença, advinda do 
mundo religioso vivido, instala-se 
como crença nuclear no pente
costalismo e em tomo dela giram 
as crenças na santificação e no 
milênio. O conceito weberiano de 
afinidade eletiva ajuda-nos a 
compreender a atração da reli
giosidade anterior com a religião 
pentecostal. Mas para que tal 
afinidade se efetive, e não seja 
mera possibilidade ou simples 
correspondência, são necessárias 
detenninadas condições culturais 
e sociopolíticas, como aco
modação e submissão aos padrões, 
às autoridades civis e religiosas, 
inexistência de mobilização so-

cial, todas presentes no Norte e 
Nordeste. 

Entretanto, a Congregação 
Cristã, criada na capital paulista, 
andava muito lentamente. O 
descompasso do crescimento 
destas duas igrejas pentecostais 
é fato que registra a história dos 
trinta primeiros anos do pen
tecostalismo brasileiro. O projeto 
de Francescon impelia a igreja por 
ele fundada a atingir prin
cipalmente os italianos. Estes se 
destacavam, entre os demais 
imigrantes europeus, como os mais 
ativos na mobilização socio
política tendente a desabrochar 
uma consciência política no 
emergente operariado brasileiro. 
Enquanto que os italianos, mais 
numerosos e atuantes na or
ganização e realização de várias 
greves, difundiam uma visão 
transformadora da sociedade 
através de práticas sociais, a visão 
religiosa pentecostal orientava os 
crentes para a recusa de tais 
práticas . Aqui, os condicionantes 
sociopolíticos serviam de obs
táculoà adesão ao pentecostalismo. 
Eis o que nos parece explicar a 
marcante diferença entre o rápido 
crescimento da Assembléia de 
Deus e o lento caminhar da Con
gregação Cristã. 

Ampliando esta linha de 
pensamento, podemos ver na Uni
versal do Reino o prolongamento 
da religiosidade pentecostal 
embasada na crença no poder de 
Deus. Os vários cultos · diários 
reforçam a tônica desta crença, a 
ponto de transformá-la em 
mercadoria levada a leilão na sala 
dos cultos: "Quem dá mais, quem 
dá mais; quantomaioremais dificil 
a graça pedida, mais elevada deve 
ser a soma de dinheiro depositada 
na sacola." A mercantilização do 



culto não poderia chegar a escala 
mais alta. Depois, o maniqueísmo 
a invadir o ritual, nos templos e 
nas telas de TV, bem como na 
mensagem radiodifundida: o 
combate direto à umbanda e ao 
candomblé, como manifestações 
do demônio. Mais ainda, o 
fundamentalismo bíblico desloca
se para o plano político. Na última 
eleição para presidente da 
República, ela mostrou os traços 
político-religiosos da sua face, 
caracterizados na orientação dada 
nos templos e nas campanhas 
eleitorais para que os crentes não 
votassem no candidato do Partido 
dos Trabalhadores, porque este 
era antievangélico, e o candidato 
conservador, evangélico; porque 
aquele era candidato do demônio, 
e este, candidato abençoado por 
Deus. O econômico e o político, de 
braços dados, se infiltravam nos 
adeptos oriundos das camadas 
médias e pobres, os quais se 
banhavam no conservadorismo 
religioso de massa, através da 
mídia. 

A respeito dos cultos orientais, 
apenas uma breve palavra. Entre 
muitos, lembremos apenas dois : a 
Seicho-no-iê, cujos cultos e 
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palestras doutrinárias fazem 
freqüentes alusões à Bíblia e à 
pessoa de Cristo, sendo que tais 
citações fazem parte do discurso 
religioso e trazem à tona a 
experiência religiosa anterior em 
íntimo cantata com a religião ori
ental; e a Liberdade Perfeita, que, 
se por um lado não se serve de 
textos bíblicos, por outro utiliza 
um símbolo religioso que toca a 
alma da religiosidade popular - o 
culto dos mortos . Entre as festas 
religiosas mensais, a do dia 11 é 
consagrada aos fundadores da 
igreja e aos espíritos dos 
antepassados familiares . O 
omita má reúne todos eles . Está no 
centro de cada templo e nos lares 
dos devotos da LP. Representa o 
sol, no centro, com vinte e um 
raios expressando os vinte e um 
preceitos desta igreja e nos quais 
estão simbolicamente reunidos os 
espíritos dos fundadores da religião 
(LP) e dos avoengos familiares. 
Diante dele pode-se orar e lembrar 
constantemente dos extintos. Traz 
esperança e alento aos devotos . 

Destes poucos exemplos, 
depreende-se que o mundo vivido 
- experiência religiosa anterior, 
com seus traços culturais e 

econômico-políticos - é elemento 
integrante da situação proble
matizada, passagem de uma 
religião para outra. Passagem que 
implica também mundo cibjetivo. 
Entrelaçando interlocutores, a 
intercomunicação pode chegar a 
um consenso: real conversão. Mas 
pode não chegar: é o dissenso. Ou 
ainda pode ser manipulada, de 
várias maneiras. Os aspectos aqui 
lembrados nos estimulam a uma 
análise concreta. Não são mais 
que simples sugestões. Fugindo 
na medida do possível às 
generalizações, elas pretendem, se 
tanto, trazer uma pequena 
contribuição aos nossos problemas 
religiosos vistos numa perspectiva 
sociológica. 

N.ota 

I. Estabelecendo uma distinção entre o 
conceito de razão, em Habem1as, e o adotado 
por Adorno, explicita muito bem Sérgio Paulo 
Rouanet: "Habennas tenta transcender esse 
pensamento paradoxal opondo ao conceito 
adomiano de razão, e sim na relação entre 
sujeitos: a razão comunicativa" (As Razões do 
Iluminismo, São Paulo, Companhia das Letras, 
1987, p. 339). Ver sobretudo J. Habennas, 
Théorie de I 'Agir Communicationnel, Ed. 
Fayard, e Le Discours Philosophique de la 
Modernité, Ed. Gallimard. 

NOVOS GESTOS, 
NOVO·S OLHARES 

de Nancy Pereira e Ernesto Cardoso é uma leitura 
celebrativa e nova do Evangelho de Lucas, em que 
conceitos como justiça, solidariedade e liberdade 

encontram, na liturgia, o espaço propício · 
para serem vivenciados 
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Propostas teóricas 
para entender o 
trânsito religioso · 

Luiz Roberto Benedetti 
Doutor em Sociologia/PUC-Campinas 



~ MINHA DISSERTAÇÃO DE 

MESTRADO MOSTREI COMO OS 

NÔMADES QUE OCUPAVAM AS TERRAS 

SEM TÍTULOS DE PROPRIEDADE ERAM 

PORTADORES DE UMA RELIGIÃO DE 

SANTOS NÔMADES QUE OS-

ACOMPANHAVAM EM SUA 

MIGRAÇÃO; CONTRAPUNHA A ESSA 

RELIGIÃO A IGREJA DO DEUS 

ESTABELECIDO, OS PADRES E OS 

SENHORES DE TERRAS QUE SE FIXAVAM 

NAS TERRAS DOS PRIMEIROS, 

EXPROPRIANDO-OS 

ECONOMICAMENTE 

E TAMBÉM NO PLANO SIMBÓLICO. 

ERAM PORTADORES DA 

11RACIONA~IDADE" ECONÔMICA 

(MERCADO) E RELIGIOSA, 

CONTRA A IRRACIONALIDADE 

(ECONOMIA DE SUBSISTÊNCIA). 
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O tema volta à ordem do dia. 
Hoje, aqueles migrantes que 
encontrei nos anos de 177 4 estão 
de novo nas ruas e periferias de 
Campinas. E muitos - mas não 
tantos como fazem crer os 
senhores alarmistas das Igrejas 
estabelecidas 1 -estão "migrando" 
continuamente, e com eles migra 
também a sua religião . As 
pesquisas que tenho feito não 
permitem ainda conclusões 
seguras, pois falta uma checagem 
maior de dados e sobretudo uma 
"ordenação" rigorosa. Tratarei 
do tema de forn1a mais teórica, 
visualizando o quadro interpre
tativo no qual esses dados possam 
ser mais bem situados e com
preendidos. 

O tema da religião, e mais 
especificamente da "migração", 
do "trânsito" religioso, tem sido 
tratado, no campo teórico, no in
terior de uma discussão entre 
modernidade e pós-modernidade. 

Este artigo não se propõe a 
debater a existência ou a validade 
teórica da contraposição entre 
moderno e pós-moderno. O certo 
é que essa discussão é fecunda na 
medida em que permite aclarar e 
precisar melhor as características 
da mudança social e das suas 
teorias. 

Antes, talvez, seja necessário 
colocar uma grande pergunta. Ela 
é sugerida por uma postura da 
fenomenologia da religião e vem 
ao encontro daquilo que . asso
ciamos à questão da pós
modernidade . Refiro-me à 
exigência de tratar os fatos 
religiosos "por dentro", à 
necessidade do " crer para 
compreender", do "viver na aura 
do sentido do interrogado" como 
precomza Ricoeur (e Duglas 
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Teixeira Monteiro adota em seu 
Os Errantes do Novo Século); 
postura que J oachim Wach 
transforma em extgencia 
metodológica: só se compreende 
os fatos religiosos quando se tem 
uma compreensão solidária do 
"mundo" a ser analisado. 2 

Roger Bastide preconizava em 
1973 uma sociologia do pecado: 
"( ... ) as realizações das 
imaginações · criadoras não se 
realizam jamais senão através de 
um hiato entre o projeto cons
tituinte e o objetivo constituído a 
partir do projeto. Mas podemos 
nos perguntar se um outro peso 
não intervém, o do pecado origi
nal. Todosestamosdeacordosobre 
a necessária mudança da so
ciologia das religiões, que deve 
passar c4ls detemtinações dos fatos 
religiosos pelos fatos não religiosos 
a uma sociologia das superes
truturas ideológicas ou utópicas, 
que constituem as religiões; a 
categoria de pecado original é uma 
dessas superestruturas e a nosso 
ver deve ser introduzida na nova 
sociologia das religiões . "3 

Fazendo eco a Bastide, 
Desroche preconizava a sociologia 
da graça, fundamentada na 
liberdade constituinte de um 
objeto. 

Que tudo isso seja pós
moderno, que tudo isso dê ênfase à 
subjetividade, com tendência ao 
subjetivismo, é mais que evidente. 
Por isso mesmo, talvez constitua o 
risco de perda da cientificidade. 
Se colocamos esta perspectiva 
como pergunta inicial, é apenas 
para provocar, e tantbém para dizer 
que uma sociologia puramente 
objetiva, isto é, que veja o fato 
religioso totalmente determinado 
(ou pensado apenas de fora) pela 

objetividade dos dados exteriores 
à subjetividade do crente talvez 
não dê conta da complexidade do 
"campo" religioso atual. Sem 
esquecer que o risco contrário do 
subjetivismo é tão ou mais 
perniciOso para a seriedade 
científica. 

Quais são os fatos que chamam 
a atenção? 

• O renascimento religioso 
à margem das grandes instituições. 

• O caráter mundial do fe-
nômeno. Dossiê da Actualité 
Religieuse dans leMonde analisa 
a busca do espiritual na sociedade 
russa e tem título provocativo: 
"Moscou em estado de hipnose: 
quadros oficialmente marxistas, 
membros da nomenclatura, 
cidadãos simples que se entregam 
ao espiritismo, espreitam os 
OVNis, consultam adivinhas e 
hipnotizadores ." Em Moscou, 
48% do " pessoal" científico 
acredita na realidade das ciências 
adivinhatórias e no ocultismo. 4 

• Um dado esquecido: a 
migração intra-religiosa. Ou seja, 
as grandes "religiões" (Igrejas) se 
dividem em "eclesíolas", em 
grupos, em tendências. O fato não 
é novo, é claro. Já foi dito que o 
protestantismo se difunde por 
diferenciação, o denomina
cionalismo, e o catolicismo por 
agregação ("homogeneizadora"). 
O que pouco notamos é que 
tendências inicialmente se iden
tificavam com relação aos "outros" 
como, por exemplo, CEBs vs. 
carismáticos. Hoje, uma espécie 
de tolerância "ativa" (mais do que 
simples convivência pacífica): o 
direito subjetivo a viver a própria 
crença como acha que deve viver, 
constituindo a forn1a política de 



ser da migração intra -religiosa nos 
grandes grupos. Duglas Teixeira 
Monteiro também já falava, em 
1977, de um ecumenismo popu
lar! 

• Um fato novo: adere-se 
cada vez mais a uma "reli
giosidade"; as formas de viver esta 
religiosidade são cada vez mais 
fluidas; os que aderem a uma 
religião buscam expressar nela esta 
religiosidade; mas são críticos e 
livres frente aos limites desta 
religião. O que quero insinuar é 
que tende a desaparecer o 
fenômeno da conversão, dessas 
adesões radicais, dessas passagens 
marcadas de uma religião a outra. 
Migra-se "naturalmente" de um 
grupo a outro, de uma religião a 
outra . O que precisa ser 
salvaguardada é esta religiosidade 
fundamental que a religião deve 
resguardar. A preservação de uma 
resposta religiosa, a preservação 
desta religiosidade, passa a ser o 
critério de adesão (ou de passagem) 
de uma religião a outra. O solo 
desta religião é a subjetividade 
humana (ousaria dizer o 
subjetivismo). Não são mais as 
verdades prontas, o sentido dado, 
institucionalizado da história e do 
mundo, as instituições e seus 
aparatos, mas sim a resposta a 
problemas ligados à subjetividade 
que move a migração religiosa. 

Esse é o fato novo, a expressão 
propriamente pós-moderna da 
religião. É nesse sentido também 
que diminuem as conversões, que 
Balandier chama de "sacralização 
do desenraizamento". Não há mais 
uma socialização institucio
nalizada pela adesão a uma 
instituição que sanciona objeti
vamente o desenraizamento. Há a 
busca e a peregrinação radicadas 
na subjetividade, ela mesma feita 
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itinerante, sim, feita itinerante, mas 
pisando um terreno, um solo 
comum às várias "experiências" 
religiosas instituídas. Os marcos 
institucionais - que delimitam o 
campo de passagem de uma 
religião a outra, a conversão -
tendem a desaparecer, mas são 
repostos sob a forma de uma 
espécie de gnose religiosa, da 
constituição de um cosmos 
religioso de caráter monista, de 
caráter "panteísta". 

Tentemos explicar atendo-nos 
a exemplos empíricos . 

Lendo os estudos sobre o fato, 
os autores veiculam a explosão da 
religiosidade a um fato objetivo 
como, por exemplo, o desencontro 
com o sonho revolucionário dos 
anos 60 (1968, sobretudo), a crise 
do petróleo de 1973, o desencanto 
e os frutos da racionalidade 
capitalista, a catástrofe de 
Chernobyl (para explicar o caso 
da ex-União Soviética) . Na 
realidade, maio de 1968, enquanto 
revolução do desejo, já era uma 
forma de pós-modernidade 
subjetivizante. Era claramente 
antiinstitucional, biológica (como 
falava Marcuse, utilizando 
categorias freudianas) . 

O fruto, na Europa e nos EUA, 
é o fenômeno da New Age: 

" Quem parttctpa de um 
congresso 9à New Age ou lê uma 
revista esotérica, trai instinti
vamente a impressão de estar 
diante de um rico e variado buffet, 
que o visitante · é convidado a 
degustar: escolas de meditação 
oriental, ioga, zen, workshops de 
psicologia humanística ou 
transpessoal, terapia da Gestalt e 
da reencarnação, andanças sobre 
carvão ardente, danças africanas, 

sufismo, druidismo, gurus 
indianos, índios, bruxas, práticas 
mágicas e ocultas como pêndulos, 
tarô, astrologia e cabala, teosofia 
e antroposofia, e outras coisas; 
ou, então, com um pouco mais de 
ordem para uma melhor 
compreensão: grandes religiões 
orientais e religiosidade arcaica, 
esoterismo e ocultismo, magia e 
mantismo, psicologia, curas, 
ciências alternativas e qualidade 
de vida. 5 

Sob essa diversidade há um 
fundo comum marcado por quatro 
características: 

a) Convicção de que todas as 
tradições religiosas espirituais e 
místicas são caminhos e formas 
diversas de uma "única" religião. 
São acessíveis a todos os homens 
em qualquer época. 

b) Os percursos conduzem a 
uma experiência "mística" e a um 
saber (no sentido de "sabedoria") 
que leva à percepção de si mesmo 
e do mundo como um todo 
integrado. 

c) Só a prática (e não as teorias, 
que dividem) leva à experiência da 
harmonia e da unidade. 

d) Está aberto a todos, hoje, o 
caminho da transforn1ação uni
versal do homem. 

Apontei, aliás, uma espécie de 
gnose por trás dessa religiosidade. 
Os gnósticos acreditavam na 
experiência de um saber ver
dadeiro, fundante do sentido do 
homem no mundo (da verdade do 
homem "dentro" da verdade do 
mundo) . As religiões eram vistas 
sob dois prismas : ou como 
empecilho a esta experiência de 
harmonia e unidade, na medida em 
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que cada uma tem a pretensão de 
ter toda a verdade, ou, como no 
caso de alguns pensadores cristãos, 
caminhos (e/ou aspectos) para a 
gnose verdadeira. 

Afirmei também que essa 
postura é a reposição de uma 
espécie· de fundamentalismo 
religioso e de um universalismo de 
nova face - não mais um 
fundamentalismo institucional -
mas monista (unidade da criação, 
da qual o institucional é um aspecto 
ou uma das formas). 

Embora seja dirigido a homens 
de negócios, Patrícia Aburdene e 
John Naisbitt fazem análises 
interessantes sobre o fenômeno 
religioso, em seu livroMegatrends 
2000. 

Eles dizem que "quando as 
pessoas encontram-se confusas 
com as mudanças, a necessidade 
de crença espiritual se intensifica. 
A maioria procura segurança em 
um dos ·seguintes can1inhos: em 
movimentos dirigidos para dentro, 
do tipo 'acreditar no que sente 
dentro de si' , ou em religiões 
autoritárias, do tipo 'é assim que 
as coisas são' . Ambas as formas 
estão florescendo hoje".6 

Ou seja, há duas tendências 
fundamentais : o fundamentalismo 
religioso e o intimismo religioso. 
Ambos, segundo os autores , 
buscam a mesma coisa: uma 
ligação entre o seu dia-a-dia e o 
transcendente. Ambos criticam a 
forma e o comportamento da 
religião tal como se apresenta. 

No caso amencano, eles 
mostram uma afinidade entre as 
duas formas: " Apesar de os 
adeptos do New Age e os fun
damentalistas não gostarem uns 
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dos outros, eles têm mais em 
comum do que gostariam de 
reconhecer. Os fundamentalistas 
de hoje estão na expectativa de um 
milênio literal - fogo do inferno, 
enxofre e tudo o mais como descrito 
na Bíblia. O milênioNew Age está 
mais para o lado da alta tecnologia; 
alguns grupos prevêem que 
espaçonaves virão à Terra para 
resgatar alguns poucos escolhidos 
antes do cataclismo 'final." 7 

Gostaria de insinuar uma 
convergência mais fundamental. 
Tomemos o exemplo do 
movimento carismático católico, 
exemplo de religião pós-modema 
(que triplicou na última década): 
eles santificam, sacralizam, via 
emoção, fervor e subjetividade 
exacerbada, os dogmas e verdades 
fundamentais da instituição cristã. 
Ou seja, há um revestimento 
emocional, uma intensificação da 
subjetividade a substituir os 
mecanismos sociais de veiculação 
da crença (entenda-se a pressão 
social via família, escola, igreja). 

Mesmo os pentecostais tra
dicionais são . festivos e funda
mentalistas . 

Os cristãos fundamentalistas 
das várias igrejas vivem a religião 
tradicional, mas ela aparece 
"deslocada", não é mais a religião 
que explica a uma sociedade (em 
sua totalidade) a totalidade do 
sentido do mundo. Ela é uma 
religião entre outras que explica o 
mundo a quem a vive e não a toda 
a sociedade na qual o indivíduo 
vive. 

O pentecostal explica o mundo 
em sua totalidade e a todos os 
crentes (mas seu mundo é o dos 
eleitos vs . não eleitos). 

Quero insinuar que o fun
damentalismo e o intimismo são 
dois aspectos, duas faces de uma 
mesma moeda: a crença numa 
unidade fundamental entre a 
experiência vivida, individual, e o 
mundo objetivo. Essa unidade da 
qual somos parte, tenha o nome de 
Deus, de Igreja, de Energia, de 
Sabedoria, é o terreno comum no 
qual todos os "religiosos" pisam e 
que a todos é dado experimentar 
os frutos. 

Hervieu-Léger coloca na base 
da sociedade moderna um 
paradoxo. Ele explica a situação 
de crise permanente e constitui 
um fundo sob o qual se com
preende o eclipse da secularização 
(fazendo eco ao livro de Ac
quaviva, dos anos 60, L 'Eclipse 
de/ Sacro) . 

Para Léger existe um " resíduo" 
utópico entre expectativas sociais 
e sua realização, e este resíduo 
constitui um espaço pennanente 
de reproposição permanente de 
representações religiosas, que o 
racionalismo dissolve de modo 
outro tanto permanente. 

De um lado, há a destruição 
dos sistemas simbólicos pelo 
racionalismo, ou melhor, pelo pro
cesso de racionalização e este fato 
abre espaço (pelo próprio pa
radoxo da modernidade) a novas 
representações religiosas : 

A secularização é imanente à 
modernidade como processo: a 
secularização é "o processo de 
reorganização permanente da 
atividade da religião em uma 
sociedade estruturalmente im
potente para satisfazer as 
expectativas que deve suscitar 
enquanto tal" .8 



Futuro: a pós-modernidade 
aparece marcada menos pela 
capacidade das vertentes eclesiais 
elaborarem urna estratégia adequa
da e mais pela vitalidade autônorna 
desempenhada pelas pequenas co
munidades . A pós-modernidade 
aparece assim marcada pela 
expansão de uma "religião de 
comunidades emotivas". Seria, 
assim, uma dessecularização, a 
nível microssociológico, fruto do 
processo macrossociológico de 
racionalização, que não perde sua 
força. 

COMPRE NO ISER 

Notas 

1. O que existe é uma migração inter
religiosa que comporta um vaivém. Claro 
que nesse vaivém as igrejas perdem (muito 
mais do que recebem) adeptos. O que 
ocorre, provavelmente (a título ainda de 
hipótese), é que a "fixação" dá-se muito 
mais nos grupos religiosos pentecostais 
(menos na umbanda e na cura divina, que 
tem características de religião de 
clientela). O pentecostalismo, marcado 
pela rejeição do mundo, pela ética da 
convicção (de acordo com Weber), não 
tolera qualquer tipo de "compromisso" e 
assim é totalmente " impermeável" a 
qua lquer sincretismo (no sentido de 
clientelismo religioso simultâneo). Daí, 
talvez, sua força de expansão maior, pois, 
como mostrarei adiante, uma das 
"tendências" religiosas que cresceu é das 
religiões fundamentalistas . 

2. Cf. Joachim Wach, Sociologia da 
Religião, São Paulo, Ed. Pau linas, 1992. 

3. Roger Bastide, "Trois Livres e un 
Dialogue",Archives de Sciences Socia/es 
des Religions, n° 36, 1973 , p. 131. 

4. Actualité Religieuse dans /e 
Monde, 15. 10.1991, p.20-21. 

5. J. N aisbitt e P . Aburdene. 
Megatrends 2000, São Paulo, Amana Key 
Ed., 1990, p. 319. 

6. Ib., p. 317. 

7. Ib ., p. 333. 

8. Daniele Hervieu-Léger. Verso un 
Nuovo Cristianesimo? - Introduzione 
a/la Sociologia de/ Cristianesimo 
occidentale, Queriniana, Brescia, 1989, 
p. 197. 

VOCABULARIO 
DE IDEIAS PASSADAS 
Ensaios sobre o fim do Socialismo. 

Rubem César Fernandes nos prepara um roteiro 
que, escrito ao longo de 20 anos, percorre a 

trajetória do socialismo nos países 
do leste europeu. 

O RIGOR DA INDISCIPLINA 
Ensaios de Antropologia Interpretativa. 
Integrante, ousado, .definitivo. 
Luiz Eduardo Soares nos leva 
para dentro do furacão, 
investigando, como poucos, 
o universo dos dilemas 
das ciências humanas. 
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(71 utores clássicos da sociologia, 
..,1'1_ tais como Berger (1985) e Bour

dieu (1986), afirmam que a socie
dade moderna se caracteriza pelo 
fim de uma hegemonia religiosa e 
pela instalação de um pluralismo 
onde religiões competem numa 
espécie de mercado. O caso típico 
desta situação de concorrência 
seria o da sociedade norte-ameri
cana, podendo o pluralismo 
religioso ser encontrado em graus 
diferenciados também em vários 
países da Europa. No Brasil, 
entretanto, a constituição de um 
mercado religioso é um fenômeno 
bastante recente (Brandão, 1988), 
destacando-se neste processo o 
intenso crescimento do pentecos
talismo. Rompendo os tradicionais 
limites das classes populares e se 
instalando nos estratos médios da 
sociedade brasileira nas duas 
últimas décadas, esta nova onda 
pentecostal inaugura um estilo 
missionário agressivo de forte 
competição religiosa, especial
mente em relação ao espiritismo 
afro-brasileiro. 
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Historicamente, a sociedade 
brasileira tem se caracterizado pela 
hegemonia religiosa da Igreja 
Católica. Até a década de 60, mais 
de 90% da população se declarava 
católica, constituindo-se esta, na 
prática, uma religião nacional sem 
concorrentes, visto que os demais 
grupos religiosos não ameaçavam 
a predominância católica. As 
religiões afro-brasileiras, apesar 
da perseguição da hierarquia da 
igreja dominante, tinham uma 
ampla aceitação nos meiOs 
populares, atuando como uma 
religiosidade complementar ao 
catolicismo sem nunca confrontá
lo. Seus seguidores adotavam 
também a identidade católica. 

Por sua vez, os protestantes, os 
únicos a recusar a identidade 
católica, não constituían1 ameaça, 
devido a sua insignificância 
numérica. Graças à hegemonia de 
que gozava e a esta relação de 
assimetria que mantinha com os 
demais grupos religiosos, a Igreja 
Católica pôde evitar até bem pouco 
tempo o diálogo com as igrejas 
protes~ntes e o reconhecimento 
dos cultos afro-brasileiros e do 
espiritismo. Entretanto, embora 
em tennos institucionais consta
temos o monopólio religioso da 
Igreja Católica no Brasil, em 
termos dos fiéis, especialmente os 
de camadas populares, a prática 
religiosa tem se caracterizado por 
sua abertura para outras tradições, 
o que levou Duglas Monteiro 
( 1979) a se referir à existência de 
um "ecumenismo popular". O 
tenno ecumenismo, contudo, nos 
parece inadequado no caso, visto 
que tal fenômeno pressupõe um 
diálogo onde cada parte mantém 
sua identidade específica, sem 
bricolage, sem superposição de 
identidades religiosas, como se 
verifica no Brasil. Na verdade, as 
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práticas sincréticas identificadas 
na sociedade brasileira se dis
tinguem da situação clássica de 
mercado religioso, caso dos EUA, 
onde os indivíduos optam por uma 
e somente uma afiliação religiosa 
de cada vez. 

Estamos diante, então, de dois 
modelos de sociedade, de duas 
formas distintas de lidar com a 
diversidade religiosa. No primeiro, 
haveria uma hierarquia no campo 
religioso e as relàções entre as 
diversas instituições religiosas 
seriam assimétricas, levando a que 
a sobrevivência dos grupos religi
osamente dominados se faça via o 
desempenho de papel religioso 
complementar. Nesse caso, há 
possibilidade de identidade 
religiosa múltipla, não exclusiva 
ou sincrética. Em oposição a este 
modelo haveria outro, CUJO 

exemplo típico seria a sociedade 
norte-americana, onde, inexistindo 
assimetria entre os grupos reli
giosos, cada um seria capaz de 
desenvolver integralmente todas 
as funções sociais e psicológicas 
que caberia apenas à religião 
dominante no primeiro modelo, e 
as identidades religiosas seriam 
exclusivas. Adotando a tipologia 
de Oliveira ( 1977), este último 
modelo se caracterizaria mais pela 
mistura religiosa diacrônica, 
enquanto o pnmeno pela 
sincrônica. 

O enfraquecimento da Igreja 
Católica, o crescimento do 
pentecostalismo, a busca de au
tonomia e de "dessincretização" 
por parte de algumas tradições 
religiosas afro-brasileiras parecem 
indicar uma tendência para a 
transformação do modelo sin
crético predominante no Brasil 
num modelo plural do tipo mercado 
religioso. No entanto, embora as 

relações de força entre as diversas 
instituições religiosas de fato 
estejam mudando, nossa hipótese 
é de que necessariamente isto não 
levaria ao fim nem mesmo a um 
enfraquecimento substantivo do 
sincretismo, se não ocorressem 
paralelamente transformações 
subjetivas, ou seja, na visão de 
mundo dos indivíduos. A atitude 
sincrética, assim, depende também, 
e muito, de elementos cognitivos e 
valorativos inerentes a cada 
religião. Nossa hipótese é de que 
uma atitude anti-sincrética adota 
identidade e visão de mundo 
baseadas em elementos racionais 
ou racionalizantes. Argumen
tamos, então, que o sincretismo, 
no sentido de acumulação/ 
justaposição de identidades 
religiosas distintas ou misturas de 
forma não integrada de elementos 
diversos de várias visões de mundo 
e religiões, não é específico da 
cultura brasileira, mas se relaciona 
a uma lógica não racional presente 
nas religiões ritualísticas, que não 
enfatizam os dogmas nem a escolha 
individual, nem uma ética 
universalista. 

Sincretismo religioso: 
uma característica 

brasileira? 

No Brasil, o estudo do sin
cretismo religioso está intimamente 
ligado à análise da própria noção 
da identidade nacional brasileira, 
ou do que Motta ( 1992) chama de 
" brasilodicéia" . A identidade 
brasileira tem sido construída 
sobre a idéia de um sincretismo 
simultaneamente étnico-racial e 
religioso entre brancos, negros e 
índios. O discurso social difuso 
sobre essa origem sincrética 
tríplice está presente nos trabalhos 
que buscam a especificidade da 
nacionalidade brasileira (Casa-



Grande e Senzala, de Gilberto 
Freire, e O que Faz Brasil, Brasil, 
de Roberto da Matta). O modelo 
colonizàdor português propício a 
misturas teria marcado a origem 
da nossa sociedade com os 
diferentes tipos de sincretismos. 

Contrastando com o estilo de 
colonização portuguesa, encon
tramos o inglês, que evitava a 
mistura percebida negativamente 
como responsável pelos elementos 
híbridos e pelas más imitações 
(Fry, 1991) . Sustentando esta 
concepção encontraríamos a 
crença na superioridade da 
identidade exclusiva e pura em 
relação às sincréticas. Os 
pressupostos deste modelo inglês 
seriam, então, similares àqueles 
da literatura missiológica 
protestante e holandesa que, como 
mostra Droogers ( 1989), tende a 
ver o sincretismo como uma falha 
do trabalho missionário e uma 
distorção da verdade religiosa. Já 
a literatura das ciências sociais no 
Brasil, que busca "descobrir" ou 
"construir" a identidade nacional, 
valoriza o sincretismo (Motta, 
1992). 

Embora o sincretismo, cultural 
ou religioso, tenha sempre ocorrido 
e seja forma quase que inevitável 
onde quer que haja encontro de 
culturas distintas, há uma ten
dência nas ciências sociais 
brasileiras de caracterizá-lo como 
algo tipicamente nosso. Da Matta 
( 1990), por exemplo, define como 
genuinidade brasileira a tendência 
a misturar as coisas e a pos
sibilidade de se assumir uma 
identidade múltipla, quando 
contrasta nossa cultura com as 
sociedades industriais modernas, 
especialmente com a norte
americana. Entretanto, a mistura 
de crenças e rituais parece ter sido 
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a regra na maior parte das religiões 
orientais, como mostra Weber 
(1972) em relação ao xintoísmo e 
budismo na China, e Kamstra 
(1989) em relação ao Japão. Na 
tradição africana, as práticas 
sincréticas também são freqüentes, 
fenômeno que pode ser constatado 
pelo uso rotineiro das expressões 
religiosas como "cruzamento" e 
"misturas de linhas". E mais, o 
sincretismo é institucional e não 
apenas individual. Na tradição 
nagô, por exemplo, o iniciado 
precisa ter sido batizado na Igreja 
Católica (Dantas, 1985). Assim, 
exclusividade de identidade 
religiosa e aversão a misturas, que 
caracterizam, além do pensamento 
protestante, o catolicismo roma
nizado oficial e o modelo colo
nizador inglês, parecem ser a 
exceção e não a regra. Esta visão 
de mundo anti-sincrética parece 
estar relacionada com a racio
nalidade modema e seu princípio 
lógico de identidade presentes na 
visão de mundo inglesa e na 
protestante. 

A racionalização religiosa, 
como mostra Weber, in1plicatanto 
uma maior ênfase ao dogma, à 
coerência das idéias e ética uni
versal , como na percepção da 
religião como uma esc.olha indi
vidual. Nas formas mais racio
nalizadas de religião, a identidade 
se defme pelo "credo" ou dogma e 
não pela simples participação em 
rituais . Os princípios éticos 
universalistas combinados a uma 
definição de identidade pelo credo 
ou dogma tomariam inaceitável a 
multiplicidade de identidade e 
práticas religiosas . O que não 
ocorreria em religiões com valores 
particularistas e cuja identidade 
fosse definida apenas por par
ticipação nos rituais . Uma de 
nossas hipóteses seria, então, que 

a racionalização da religião e do 
pensamento em geral levaria a um 
tipo de construção de identidade 
que se oporia ao desenvolvimento 
do sincretismo enquanto prática 
religiosa múltipla. 

Muitos estudiosos de cultos 
afro-brasileiros (Dantas, 1989 e 
Motta, 1983) observam que foi 
sob a influência dos primeiros 
antropólogos da religião, que 
supervalorizaram os terreiros tidos 
como menos sincréticos e mais 
"puros", que surgiu a busca por 
parte de alguns grupos da tradição 
africana de uma ortodoxia e a 
valorização da pureza original. 
Este fato apóia, então, o argumento 
que relaciona a racionalidade 
modema e científica a uma atitude 
anti-sincrética. 

Apesar de nossa hipótese geral 
de que a racionalização religiosa 
se oporia ao sincretismo, teríamos 
que esclarecer que a fonna racional 
de definir a identidade religiosa 
baseada na escolha individual e 
racional de religião apenas 
dificultaria a possibilidade de 
sincretismo se atrelada a uma 
identidade baseada em princípios 
universalistas .-Combinando dois 
indicadores de visão modema/ 
racional versus não modema/não 
racional (a dicotomia univer
salismo versus particularismo e 
ênfase na identidade individual 
baseada na escolha voluntária ver
sus ênfase na identidade atribuída 
ou herdada socialmente), podemos 
identificar quatro tipos possíveis 
de atitude em relação ao sm
cretismo no Brasil. 

O tipo dominante seria o da 
Igreja Católica, uma religião com 
princípios éticos universalistas, 
mas cuja identidade dos fiéis é 
basicamente coletiva e ritual. 
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Identificam-se como católicos os 
de famílias católicas e os batizados. 
Como afirma Boff (1976), a 
identidade católica é sacramental. 
Por isso, embora anti-sincrética 
enquanto instituição, a Igreja 
Católica não consegue evitar o 
sincretismo de seus membros. Já 
as religiões afro-brasileiras 
aceitam o sincretismo, tanto no 
nível institucional quanto indi
vidual, pois combinam a ausência 
de uma ética universalista com 
uma identidade ritual. São assim a 
antítese do modelo racional de 
religião. Em oposição a estas 
identificamos a religião mais 
racionalizada, o protestantismo, 
que rejeita o sincretismo tanto no 
nível institucional como individual. 
O fiel na Igreja Protestante se 
define pela crença que possui nos 
dogmas ou doutrina de sua religião. 
O fato de serem popularmente 
designados como "crentes" chama 
a atenção para esta inovação na 
sua forma de construir a identidade 
religiosa (Ryle, 1988). O quarto e 
último modelo seria o das religiões 
particularistas com identidades 
individualistas. Este não parece 
corresponder a nenhuma religião 
na atualidade brasileira, talvez 
alguns grupos esotéricos que 
adotam uma identidade éclaté ou 
uma forma pós-moderna de 
sincretismo, tal como tem 
salientado Pierre Sanchis (1993), 
respaldado em vasta bibliografia 
sobre o tema. 

No presente estudo nos 
concentraremos na comparação 
entre os modelos protestantes e 
católico e em que medida são 
modificados a partir do pen
tecostalismo e do Movimento de 
Renovação Carismática Católica 
(MRCC). Para verificar se de fato 
a atitude anti-sincrética se 
relaciona com uma fom1a mais 
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racional de construir a identidade, 
tentamos mostrar que tanto a 
renovação pentecostal como a 
carismática, apesar de carregadas 
de componentes emocionais e 
mágicos, reencantam a religião e 
reforçam o misticismo, são em 
alguns aspectos propostas raci
onalizantes de religião no sentido 
de que buscam uma eticização, de 
que percebem a fé como escolha 
individual e definem sua identidade 
religiosa com base numa crença, 
enfatizam a Bíblia, e não apenas 
na freqüência de rituais . 

Através de entrevistas seml
abertas, buscamos identificar não 
apenas elementos sobre os quais 
os sujeitos constroem sua 
identidade religiosa, mas também 
os elementos que servem como 
pontes de sincretismo entre 
diversas religiões e aqueles que 
são os divisores e marcam as 
diferenças de identidades . 
Perguntamos sobre a história 
religiosa dos entrevistados, o seu 
trânsito ou não por diversas 
religiões ou grupos em cada 
religião, além da ocorrência de 
práticas simultâneas em religiões 
ou denominações e como esta 
prática é explicada e percebida. 

Neste artigo apresentamos os 
resultados parciais de um estudo 
exploratório qualitativo baseado 
em 20 entrevistas, 10 de pen
tecostais e 1 O de carismáticos, 
sendo, desse total, 1 O das camadas 
populares e 1 O das camadas 
médias. Considerando a predo
minância de mulheres nestes 
grupos religiosos (Oliveira e 
outros, 1978 e Mariz, 1989), 
selecionan10s 14 mulheres e seis 
homens. No universo evangélico, 
devido ao rápido crescimento do 
"pentecostalismo autônomo" nos 
últimos anos, nos preocupamos 
em analisar um maior número de 

entrevistas de fiéis que passaram 
pela Igreja Universal do Reino de 
Deus- IURD- (4) e Nova Vida 
(2), igrejas ainda pouco estudadas. 
Os demais entrevistados são de 
denominações variadas : Assem
bléia de Deus (1), Batista do 
Calvário ( 1 ), 1 Comunidade Cristo 
Renovo ( 1) e Associação 
Missionária Evangélica Maranata 
-AMEM. 

Classificamos os fiéis em 
camadas médias ou popular, de 
acordocomoseuníveldeeducação 
e ou ocupação. Entre os entre
vistados evangélicos de camada 
média, encontramos um médico, 
duas donas-de-casa, um estudante 
universitário e um pastor . A 
profissão dos carismáticos desta 
mesma camada está · assim 
distribuída: uma dona-de-casa, um 
psiquiatra, dois funcio~1ários 

públicoseumdentista. Já na classe 
popular evangélica, entrevistamos 
duas empregadas domésticas, um 
trabalhador de comércio, uma 
funcionária pública e uma 
secretária. Dentre os populares 
carismáticos, conversamos com 
uma artesã, um copeiro, uma 
faxineira e dois aposentados (um 
fotógrafo e uma professora 
primária) . Cabe destacar que 
tivemos maior facilidade em 
encontrar carismáticos de camada 
média do que da classe popular, 
acontecendo o inverso no gmpo 
pentecostal. Além disso, enquanto 
encontramos quatro carismáticos 
com nível superior, somente dois 
pentecostais tinham completado o 
3° grau . 

Definição da identidade 
entre pentecostais e 

carismáticos 

Carismáticos e pentecostais 
definem sua identidade e vivência 



religiosa se contrapondo aos 
católicos comuns que "vão a tudo", 
praticam espiritismo ou "visitam 
cartomantes e astrólogos". A 
imagem que estes católicos gozam, 
tanto para os pentecostais como 
para os carismáticos, é de alguém 
que "não é firme em sua fé" e que 
"busca de tudo e experimenta de 
tudo". Os limites da identidade 
católica são bem amplos. Como 
diria M.R., uma carismática, todo 
"espírita é católico". Da mesma 
forma, D.F., uma pentecostal de 
62 anos, filiada à Assembléia de 
Deus, mas que praticou candomblé 
por vários anos, lembra que sua 
mãe, também espírita, a levou para 
fazer primeira comunhão e lhe 
ensinou a se dizer católica. 

Ao contrário dos católicos 
tradicionais que se caracterizariam 
pela mistura religiosa sincrônica, 
como diria Oliveira (1977), os 
pentecostais e carismáticos se 
caracterizam por uma mistura 
diacrônica. Entretanto, encon
tramos tanto pentecostais (S.M.
Maranata;M.G.-NovaVida;D.S. 
- IURD) quanto carismáticos 
(S.M., R.S., D.J .) que reco
nheceram terem sido católicos de 
prática sincrética antes de aderirem 
a sua fé atual, misturando em geral 
catolicismo com o espiritismo. 

A tmagem do católico 
tradicional como aquele que tem 
prática sincrética é verossímil, não 
havendo, contudo, dados quan
titativos no Brasil para comprová
la. Os censos têm sido incapazes 
de captar este fenômeno . Uma 
tentativa de superar esta limitação 
censitária foi a Pesquisa Nacional 
de Amostragem Domiciliar 
(PNAD) de 1988, onde havia uma 
questão sobre a participação 
simultânea a várias religiões 
(IBGE, 1990). Os dados desta 
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PNAD indicam que somente cerca 
de 5,9% da população total 
declarou participar de atividades 
em outra religião. A proporção 
dos adeptos dos cultos afro
brasileiros que se declara 
participando de mais de uma 
religião é maior (candomblé e 
xangô, 21,0%), seguida por 
kardecistas (14,87%). 

Esses resultados, contudo, nos 
parecem muito aquém da rea
lidade. Um fator inquietante 
encontra-se na pequena diferença 
entre a porcentagem de católicos 
(5,85%) e protestantes (3,6%) que 
se confessa participante de ati
vidades de outras religiões que 
não as suas. Diferentes pesquisas 
qualitativas, como as de Almeida 
( 1992) e tambémsurveys de caráter 
local (Antoniazzi, 1991, em Belo 
Horizonte, Mariz, 1993, Paleari, 
1982, em São Paulo) constatam 
uma multiplicidade de práticas 
religiosaseapontamparaalimitação 
dos resultados desta PNAD. 

Apesar de definirem sua 
identidade por oposição ao 
sincretismo católico, o termo 
sincretismo não foi usado por 
nenhum dos nossos entrevistados. 
Sem adotar tal expressão, tanto 
pentecostais quanto católicos 
percebem o fenômeno da mistura 
religiosa criticando-o seriamente. 
A prática simultânea de religiões 
distintas é vista de modo geral 
como algo a ser evitado pois indica 
"tuna fraqueza de fé", "uma dúvida 
da verdade", uma insegurança. Em 
suas vidas reportam práticas desta 
natureza não apenas no período 
anterior à conversão, quando eram 
católicos e ou espíritas, mas 
também na época desta, quando 
ainda não tinhan1 certeza da nova 
fé. Assim, I.A. e E.M. confessaram 
a ida simultânea à Igreja 

Presbiteriana e ao movimento 
carismático antes de se decidirem 
totalmente pelo último. Também 
D.S. lembra que ia à IURD e ao 
centro espírita enquanto não tinha 
ainda certeza de que seria evan
gélica. No entanto, somente uma 
entrevistada, M.G., da Nova Vida, 
afirmou que ia a sua igreja e à 
missa católica, mas esta prática 
simultânea, segundo ela, era por 
motivos familiares; seu marido era 
católico praticante e se ressentia 
se ela não o acompanhasse nas 
missas dominicais. 

Embora não tenha se observado 
a prática simultânea a religiões 
diversas, notamos entre os pen
tecostais a ida simultânea a 
denominações distintas . A adoção 
da identidade evangélica parece 
ser mais importante para os 
pentecostais do que sua identidade 
denominacional. Muitos pente
costais entrevistados afirmam que 
todas as igrejas evangélicas são 
boas. V. P. declara que tem carinho 
pela IURD, sua igreja atual, porque 
foi esta igreja que o Espírito Santo 
escolheu para chegar a ela, mas 
que todas as demais igrejas 
evangélicas (cita especificamente 
as de caráter pentecostal) são 
igualmente verdadeiras . Lembra 
ainda que "Jesus não deixou nada 
escrito, proibindo a ida às outras 
denominações; todas são de Deus". 

Além da freqüência simultânea 
a atividades em igrejas de diferentes 
denominações, observou-se entre 
os pentecostais enorme trânsito 
com afiliações ou com parti
cipações . sucessivas em igrejas 
pentecostais diferentes . Exemplos 
interessantes são os de M.P., R. S. 
e S.M. A primeira se converteu na 
Presbiteriana, depois freqüentou 
a Metodista, seguindoparaaNova 
Vida e finalmente para a IURD, 
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da qual se sente membro, embora 
ainda freqüente a Nova Vida para 
acompanhar seu esposo. R.S . era 
da AD na adolescência e depois 
freqüentou a Congregacional , 
passando sucessivamente pela 
Nova Vida, Congregacional 
Independente, encontrando-se hoje 
na Congregacional Gonçalense. 
S .M . era católica e espírita, 
converteu-se na IURD e agora 
freqüenta a Associação Missio
nária Evangélica Maranata. Se esta 
prática seria específica do 
pentecostalismo, não se apre
sentando no protestantismo 
histórico, ou se seria típica das 
denominações surgidas no Brasil 
(o Censo Institucional Evangélico 
- CIN -, 1992, indica que a maior 
parte das igrejas pentecostais tem 
berço no Brasil) ou ainda se estaria 
relacionada com alguma outra 
especificidade do pentecostalismo 
propriamente dito, são perguntas 
a serem respondidas não apenas 
com a análise do comportan1ento 
de protestantes históricos, mas 
também com um estudo mais 
minucioso do denominacionalismo 
no Brasil. 

Quanto aos carismáticos , 
encontramos pelo menos duas 
mulheres (L.B. e S.D.) que che
garam a freqüentar IgreJas 
pentecostais sem perder sua 
identidade católica e que tinham 
uma atitude positiva em relação 
ao protestante pentecostal. De 
modo geral , se percebem se
melhantes aos protestantes no que 
se refere ao uso sistemático da 
Bíblia, declarando ser a 
comunidade evangélica o grupo 
religioso mais admirado por eles. 
D.J., porexemplo, confessou "uma 
santa inveja" do comprometimento 
e atuação evangelizadora destes 
grupos . Por outro lado, isto pode 
se explicar pelo fato do MRCC do 
RiodeJaneiroterseguidoomesmo 
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padrão de implantação do seu país 
de origem, EUA, surgindo a partir 
de encontros ecumênicos de leigos 
e sacerdotes católicos (Mansfield, 
1992) com pastores evangélicos 
com "espírito renovado". 

Os carismáticos criticam a falta 
de participação e compromisso por 
parte dos católicos tradicionais e 
assemelham-se aos pentecostais 
por seu compromiss<;> e compor
tan1ento ascético. Alguns confes
sam uma freqüência a cultos e 
grupos de oração de em média três 
vezes por semana. Como os 
pentecostais, adotam uma mora
lidade rígida, embora se distingam 
desses por enfatizarem a 
moralidade sexual e por não se 
referirem à forma de vestir ou à 
bebida (Machado, 1993). 

Uma outra característica que 
expressa a proximidade dos 
carismáticos entrevistados com os 
pentecostais é a linguagem. Por 
exemplo, os carismáticos usaram 
corretamente o termo "orar", mais 
comum no universo protestante. 
De fato, os carismáticos de forma 
geral alternam "orar" e "rezar", 
enquanto apenas um pentecostal 
de camada média usou a palavra 
rezar. O louvor é também um tenno 
comum entre os dois grupos, que, 
além da linguagem, compartilham 
algumas músicas e hinos. 

No entanto, há elementos 
enfatizados entre carismáticos que 
visam diferenciá-los dos pente
costais . O divisor de águas , 
apontado por vários autores como 
estrategicamente estimulado pela 
hierarquia católica (Stoll, 1990, 
Boudewijnse, 1991), sena a 
devoção à Virgem Maria, apontada 
por pelo menos dois de nossos 
entrevistados (J.M. e E.R.) como 
decisiva para sua opção pelo 
MRCC. J.M., uma carismática da 
classe popular, afirnm que "não 
entendo como certos grupos 

religiosos dizem amar Jesus sem 
amar e adorar aquela que lhe pôs 
no mundo". Aqui está a fronteira, 
e se esta não for reforçada, não há 
por que ficar no universo católico. 
Outro ingrediente que a hierarquia 
tem tentado utilizar neste sentido é 
a ênfase na "obediência ao Papa", 
mas este elemento não foi citado 
pelos nossos entrevistados e nem 
mostrou ter a mesma força que o 
vínculo simbólico com Maria. 

Interessante notar que, en
quanto muitos dos carismáticos 
demonstram admiração e respeito 
pelo empenho e comprometimento 
moral e evangelizador dos pente
costais, estes não parecem ter 
consciência do Movimento de 
Renovação Carismática Católica, 
não distinguindo seus membros 
dos católicos em geral. 

A necessidade de se o.Por 
ao espiritismo 

Identificamos na história 
religiosa de nossos entrevistados 
carismáticos pelo menos duas 
trajetórias bastante distintas: uma 
que se origina no catolicismo 
romanizado, tendo passado os fiéis 
por outros movimentos religiosos 
católicos, tais como Encontros de 
Casais com Cristo, Cursilhos de 
Cristandade, Adoração Noturna, 
Equipe de Nossa Senhora, Filhas 
de Maria; e outra que parte do 
catolicismo sincrético, onde o 
espiritismo em suas diversas 
formas marca o passado religioso 
do fiel , tal como ocorre com a 
maioria dos pentecostais por nós 
contatados. 

Os carismáticos que seguiram 
a primeira trajetória (M.R. , N .S., 
J .M . e M .M .) justificam sua 
adesão ao movimento em função 
da maior alegria, espontaneidade 
e fervor religioso do MRCC, 
enquanto os segundos (I. A. , L.B., 



S.M., J.R., M.R.) ressaltam "o 
maior comprometimento" e "a 
firmeza da fé". Estes, como parte 
significativa dos pentecostais, an
tes do engajamento em seus 
respectivos grupos religiosos se 
autodefiniam católicos com graus 
de inserção diferenciados no 
espiritismo . Concentraremos 
nossa análise nos fiéis que 
seguiram este trajeto. 

A origem ou passagem pelo 
universo espírita possibilita que 
pentecostais e carismáticos com
partilhem de um mesmo universo 
cognitivo e que adotem uma 
linguagem religiosa similar. A 
atitude anti-sincrética tanto dos 
pentecostais quanto dos caris
máticos, independentemente de 
suas classes sociais, acarreta uma 
tentativa de integrar logicamente 
as experiências espíritas de transe, 
de "soluções milagrosas", ao 
universo cristão e bíblico. Crenças 
e experiências espíritas que 
estavam apenas justapostas à 
linguagem cristã-católica e à sua 
moralidade sem dialogar com elas 
são agora confrontadas e 
reinterpretadas à luz da Bíblia, 
seja dentro do universo protestante 
pentecostal, seja no universo 
católico carismático. Carismáticos 
e pentecostais estão constan
temente direta ou indiretan1ente 
debatendo e contrapondo com o 
espiritismo, que fazem questão de 
definir como um grupo religioso 
único, sem ter em conta as dis
tinções entre kardecistas, umban
distas ou candomblecistas. 

Todas as fom1as de espiritismo 
são criticadas serian1ente porque 

. lidam com forças sobrenaturais 
não divinas . Tanto carismáticos 
como pentecostais rejeitam a idéia 
de se negociar com espíritos ou até 
mesmo santos, vendo assim as 
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promessas católicas tradicionais 
como negativas. Especialmente os 
pentecostais supõem que apenas 
os espíritos inferiores negociam; 
trocam com os homens porque 
precisam deles. Deus, como ser 
totalmente superior, não precisa 
de nada dos homens. Dá de forma 
gratuita, Seu dom é de graça. 

A rejeição ao espiritismo, tanto 
entre pentecostais quanto entre 
carismáticos, decorre da percepção 
desta religião como vinculada aos 
espíritos inferiores ou ao demônio. 
O demônio desempenha um papel 
importante no universo destes dois 
grupos religiosos, mesmo nos 
segmentos das classes médias . 
Enquanto os pentecostais expli
citam e afirmam categoricamente 
que as forças com as quais os 
espíritos lidan1 são demoníacas, 
os carismáticos, especialmente os 
de can1adas médias, reforçam sua 
rejeição acrescentando a este 
argw11ento outros elementos como, 
por exemplo, "o peso da idéia de 
cam1a" que nega o perdão divino. 

Ao identificar a presença do 
demônio nas práticas espíritas, 
an1bos os movimentos introduzem 
uma avaliação ética do sincretismo 
e do espiritismo. Não se rejeitam 
estas práticas por elas serem 
supersticiosas ou "blefes", mas 
por serem eticamente reprováveis, 
por lidarem com o mal enquanto 
força sobrenatural. Ao se definir o 
mal como um ente real, e não 
apenas como um juízo de valor, 
atribui-se à éticà uma dimensão 
mágica. A "demonização" do 
espiritismo, adotando aqui o con
ceito de Patrícia Birman (1993), 
teria assim um papel raciona
lizador, na medida em que reforça 
a existência do bem e do mal. 
Estimulando adin1ensãoética, esta 
"demonização" provoca um ques-

tionamento do critério da eficiência 
mágica como elemento central na 
escolha de uma religião. Por isso, 
os prodígios e magias das religiões 
espíritas mais assustam ou repelem 
do que atraem os pentecostais e 
carismáticos. 

No combate ao espiritismo, 
carismáticos e pentecostais 
reforçam o monoteísmo e trans
cendentalizam o poder de Deus, 
retirando a legitimidade e a san
tidade de qualquer instância 
sobrenatural. Apenas o Espírito 
Santo tem o direito de levar o 
indivíduo ao transe. As outras 
forças que fazem isso serão 
identificadas com o demônio. O 
exorcismo ou o processo de 
libertação e expulsão do demônio 
seria a maneira de se reafirmar o 
poder de Deus sobre o resto do 
mundo sobrenatural. É também 
uma forma de distinguir o bem do 
mal e assim ampliar a ética ao 
mundo sobrenatural. Por eticizar 
o sobrenatural e reafirmar o poder 
de Deus, o exorcismo seria uma 
forma de racionalizar a religião. 
Um exemplo da magia como 
veículo de racionalização religiosa. 

O exorcismo entre os 
pentecostais são experiências 
públicas especialmente en1 igrejas 
como a IURD e entre fiéis das 
camadas populares. No MRCC e 
nas camadas médias busca-se o 
exorcismo privadamente, perce
bendo-se um certo preconceito em 
relação às manifestações ou 
experiências extáticas . Segundo 
LA, "asmanifestaçõesdodemônio 
não acontecem na reunião do 
grupão lá na igreja. A gente até 
evita, a gente pede mesmo ao 
Senhor para que elas não ocorram 
e se tiverem de ocorrer que sejam 
em lugares reservados. Porque 
pode escandalizar as pessoas que 
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estão chegando à igreja e ver 
alguém estrebuchando lá no 
chão ... " . Desta forma, o elemento 
que atrai e enche os templos de 
denominações como a IURD 
parece incomodar e constranger 
os segmentos carismáticos médios . 
Os fatores classe social e nível de 
instrução afetam bastante tanto a 
vivência pessoal como a prática 
grupal de experiências religiosas 
com forte componente emocional, 
como seria o caso do exorcismo. 
As igrejas pentecostais, onde a 
classe de origem e nível de 
instrução da liderança é mais 
baixa, enfatizam mais estas 
experiências. 

Conversão e missão 

Ao rejeitar o espiritismo, que 
antes adotaram, pentecostais e 
carismáticos experimentam um 
processo sin1ilar de conversão e 
redefinição de identidade. No 
entanto, a ruptura pentecostal é 
n,ais drástica. Os carismáticos não 
abandonam a identidade católica, 
mas sua adesão ao movimento é 
marcada por crises, curas e graças, 
imlicando também uma ruptura 
com o passado e em uma nova 
fom1a de se perceber no mundo. 
Em ambos os casos, a religião não 
é mais uma identidade herdada, 
coletivan1ente atribuída, mas uma 
identidade adquirida e escolhida 
pelo próprio indivíduo. 

Seguindo o modelo pentecostal, 
o ingresso no MRCC ocorre 
cercado de grande emoção e via 
solução de problemas concretos . 
Há questões pragmáticas que 
motivam o primeiro passo em 
direção a ambos os movimentos -
separação de filhos, doenças, 
problemasfmanceiroseconjugais. 
Supõem que uma religião é 
verdadeira apenas se é eficiente, 
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se resolve problemas práticos . 
Muitos afirmam que abandonaram 
o espiritismo porque viram 
"resultados" e melhorias em suas 
vidas (V.P. e D.S.). A ênfase nos 
resultados aparece em ambos os 
grupos e mais explicitamente entre 
os pentecostais (J.M. e M.M.) e 
membros das camadas populares. 

No entanto, como vimos 
anteriormente, através do proces
so de demoniZação das religiões 
rivais (também se "demonizam" 
religiões esotéricas e práticas 
ligadas à Nova Era), consegue-se 
romper parcialmente com este 
critério pragmático para definição 
de verdade e escolha de identidade 
religiosa se opondo ao sincretismo. 
Assim, embora apareçam como 
fator propulsor da decisão de 
adotar uma religião, as soluções 
de problemas concretos não são 
suficientes para justificar a 
pem1anência numa fé. A adoção 
de comportamentos ascéticos e a 
valorização da Bíblia são 
elementos decisivos por se 
constituírem proteção contras as 
ações demoníacas. Percebemos, 
entretanto, que o critério da 
eficiência para a resolução de 
problemas práticos permanece 
dentro do universo evangélico 
orientando o trânsito e a freqüência 
simultânea a denominações dis
tintas . As mudanças interde
nominacionais seguem esta lógica 
pragmática. Busca-se uma nova 
denominação quando os problemas 
persistem ou não são resolvidos 
satisfatoriamente. 

Outro ponto que gostaríamos 
de chamar a atenção é o zelo 
missionário que caracteriza tanto 
pentecostais quanto carismáticos. 
Sabemos que uma atitude sin
crética dispensa qualquer esforço 
desta natureza; afinal, não se busca 

a transformação da visão de mundo 
dos indivíduos, mas, ao contrário, 
convive-se muito bem com 
elementos religiosos novos e 
díspares. Esta certamente não é a 
visão dos grupos religiosos aqui 
estudados . Carismáticos e 
pentecostais querem converter 
todos, especialmente pedem a Deus 
que toque o coração dos seus 
familiares. O MRCC do Rio de 
Janeiro, copiando técnicas 
evangelizadoras dos pentecostais, 
vem se preparando para participar 
da "Missão Popular" organizada 
pela Igreja Católica e a ser 
desencadeada de prédio em prédio, 
casa em casa, com o intuito de 
despertar a fé do povo carioca. O 
desejo de converter só se faz 
presente numa visão de mundo 
modema onde se assume que o 
indivíduo escolhe seu próprio 
destino. Nas religiões espíritas, 
por exemplo, tal destino está 
traçado pelo cam1a dos próprios 
indivíduos ou de seus ancestrais . 
D.M. relatou-nos que ouvira num 
centro que seus santos eram uma 
herança que vinha desde o tempo 
em que seus antepassados estavam 
na África, mas agora, como crente, 
é enfática em afirmar que "filho de 
crente não nasce crentinho" e que 
todos precisam ser convertidos. 

Conclusão 

Ao compararmos pentecostais 
e carismáticos, percebemos que, 
apesar de se desenvolverem 
respectivamente no universo 
protestante e no católico, são bem 
semelhantes. Ambos respondem a 
necessidades similares, entre as 
quais destacamos: 1) a de maior 
participação e autonomia dos 
leigos; 2) a de uma articulação do 
encantamento/sobrenatural com a 
ética; e 3) de uma religiOsidade 
emocional que explique expe-



riências não racionais. Sugerimos 
também que ambos têm influências 
similares no campo religioso 
brasileiro, pois, na medida em que 
adotam uma forma religiosa não 
sincrética, mas integrista ou 
fundamentalista e racionalizante, 
contribuem para a instauração de 
um mercado religioso. 

Há grandes semelhanças na 
fonna desses dois grupos definirem 
sua identidade religiosa. Ambos 
percebem sua religião como uma 
escolha pessoal fruto de uma 
experiência afetiva e emocional 
do indivíduo com Deus. Destaca
se, contudo, que, embora a religião 
seja fruto de escolha individual, 
ambos os grupos tentam romper 
com o critério da eficácia mágica 
para definir uma escolha religiosa. 
Chamou-nos a atenção que, apesar 
das soluções de problemas práticos 
serem apontadas como motivos 
para conversão, a demonização 
das religiões espíritas rompe 
parcialmente com este critério 
como fundamental para a adoção 
de uma identidade religiosa. 
Qualquer eficácia atribuída ao 
espiritismo será rejeitada por ser 
este demoníaco . Como argu
mentamos anteriormente, a 
"demonização" introduz a 
dimensão ética e moral na 
concepção religiosa de ambos os 
grupos. Assim, a adoção de uma 
religiosidade moralizante com 
ética universalista é outra 
semelhança entre carismáticos e 
pentecostais . Ambos defendem 
uma vida ascética e buscam além 
do milagre a santificação e a 
salvação. 

Apesar dos milagres e do 
encantamento das experiências 
com os dons do Espírito Santo, 
sugerimos que pentecostais e 
católicos carismáticos propõem 
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uma racionalização religiosa no 
sentido weberiano de dar ênfase à 
escolha individual de uma religião 
como salientar princípios morais e 
éticos universais. A atitude anti
sincrética desses grupos está 
relacionada com uma forma 
moderna ou racional que adotam 
em seu processo de construção da 
identidade. O pentecostalismo e o 
MRCC propõem assim uma 
racionalização para aqueles que 
provêm de um universo mágico do 
espiritismo ou do catolicismo 
tradicional. 

Observamos, ainda, que, ao 
salientar a relação pessoal do fiel 
com Deus, tanto carismáticos 
quanto pentecostais atribuem 
poder ao leigo, relegando para 
segundo plano a mediação 
eclesiástica diminuindo relati
vamente a autoridade do clero. 
Esta atitude entre os carismáticos 
leva por vezes a confrontos com a 
hierarquia e os aproxima mais do 
modelo protestante do que do 
universo católico. Desta forma, os 
carismáticos, que em termos 
políticos e sociais em geral são 
tidos como conservadores, se 
revelam por vezes contestadores 
em termos da estrutura interna da 
Igreja Católica. Nossos dados, 
contudo, indicam que esta 
contestação parece que está 
ocorrendo mais nas camadas 
populares do que nas camadas 
médias, e que o conflito tem se 
resolvido q>n1 o abandono do fiel 
da Igreja Católica e o ingresso em 
denominações pentecostais em 
geral autônomas. Este tipo de 
migração religiosa está ocorrendo 
também entre carismáticos de 
outros países da América do Sul 
(Boudewijnse, 1993). 

Como apontamos anterior
mente, o Movimento Carismático 

no Rio de Janeiro surgm por 
iniciativas de leigos e um número 
reduzido de padres, encontrando 
uma certa resistência por parte de 
vários setores da hierarquia. Ao 
longo dos anos, contudo, a posi
ção dos dirigentes da arquidioce
se, de crítica ao emocionalismo e 
desconfiança,foicedendolugarà 
tolerância e, mais recentemente, 
ao apoio reservado às iniciativas 
do movimento, como uma es
tratégia para frear o crescimento 
pentecostal no estado. Tal mu
dança de atitude parece ter surtido 
efeito na camada média, onde 
identificamos pelo menos dois 
casos de católicos não praticantes 
(E.M., I. A.) que se "converteram" 
na Igreja Presbiteriana de 
Copacabana há 16 e 14 anos, 
respectivamente, e depois voltaram 
ao universo católico via MRCC. 
Cabe lembrar que ambas 
associaram sua passagem na Igreja 
Presbiteriana ao movimento 
renovador que tentava se instalar 
no interior daquela igreja e que 
depois foi interrompido pela 
perseguição dos líderes e saída 
dos pastores renovados. 

Já nas camadas populares, 
identificamos pelo menos três 
casos de conversão ao pente
costalismo de católicos engajados 
no Movimento Carismático. O 
conflito com a hierarquia parece 
ter sido a razão mais forte da 
migração dos entrevistados da 
classe popular do MRCC para as 
denominações pentecostais . A 
classe social parece estar 
relacionada com esta migração 
pelo fato de haver uma maior 
semelhança entre o discurso dos 
carismáticos de camada popular e 
os pentecostais, do que entre os 
primeiros e os carismáticos de 
camada média. Os líderes 
pentecostais, talvez devido a sua 
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incipiente formação teológica, 
adotam uma linguagem mais 
próxima da camada popular do 
que o clero e a Igreja Católica. 

O fato r sócio-econômico, mais 
do que o fato de ser católico ou 
protestante, parece ser o 
responsável pelas semelhanças ou 
diferenças entre os discursos de 
pentecostais e carismáticos . 
Concluímos que a origem de classe 
afeta não apenas a direção do 
trânsito religioso, comotan1bém a 
sua motivação. Por exemplo, os 
médicos J.C., pentecostal, e J.E., 
carismático, buscaram, ao in
gressar nesses grupos religiosos, 
emoções e magia. Provenientes de 
um universo científico, ambos 
tiveram nesses movimentos uma 
oportunidade de reencantar sua 
visão de mundo. Por outro lado, a 
carismática S .M. e a pentecostal 
D.S., ambas de camada popular e 
oriundas do mundo encantado do 
espiritismo, sofrem no pente
costalismo e no MRCC um 
processo de racionalização de suas 
vidas religiosas. 

Nota 

1. A Igreja Batista do Calvário não foi 
classificada como pentecostal pelo CIN-92. 
Entretanto, nas entrevistas feitas com 
missionários e membros dessa igreja constatamos 
um movimento de caráter pentecostal. 
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Como se faz o trânsito entre 
uma religião de possessão, como o 
candomblé e a umbanda para o 
"neopentecostalismo" é o que 
queremos compreender. 

A literatura sociológica nos 
fornece relatos de "conversões"; 
esse termo, contudo, traz embutido 
um peso evidente dado pela noção 
de crença, de escolha e adesão que 
não me parecem adequados para 
pensaressamodalidadedetrânsito. 
Estamos supondo que essa pas
sagem de um culto de possessão 
para outro de exorcismo se faça 
mediante certas premissas que 
dificilmente encontram suporte 
nessas noções . Trata-se, sem 
dúvida, de uma mudança que altera 
o modo de pensar dos indivíduos 
envolvidos mas que não se faz 
propriamente como uma conver
são", dada a natureza dos cultos e 
as visões de mundo que estão em 
jogo. Para melhor compreender
mos essa questão, vamos analisar 
essa passagem entre cultos 
tomando como base a mudança 
que pareee ocorrer na interpretação 
do rito central no candomblé, que 
é o rito de iniciação: a feitura do 
santo. 

Vamos aqui discutir algumas 
interpretações que hoje se 
confrontam em torno do poderoso 
rito de iniciação no candomblé. 
Macumbeiros e pentecostais 
participam de uma interlocução 
inevitável como atuais e antigos 
protagonistas desse mesmo ritual. 

As interpretações a respeito da 
feitura no santo guardam algo em 
comum e representam algo da 
maior relevância para entendern1os 
a natureza do trânsito entre estas 
correntes religiosas . Adiantemos 
a nossa análise : estamos em 
presença de correntes religiosas 

36 

que partilham de uma mesma visão 
totalizante e hierarquizada do 
mundo e, em conseqüência, utili
zam os mesmos princípios na 
elaboração que fazem da pessoa. 
A relação entre estas visões de 
mundo na hierarquia de valores 
que apresenta e as formas como 
constroem a natureza da pessoa 
são as dimensões que essen
cialmente abordaremos neste 
trabalho. 

Um tema bíblico percorre - e 
não é de hoje - inúmeras inter
pretações desse rito. Trata-se da 
idéia de sacrificio. Tema central 
na tradição judaico-cristã se 
espraia em outros discursos 
religiosos . 

As fontes cristãs de inter
pretação do sacrificio estão q~ase 
sempre presentes como pano de 
fundo nesse confronto religioso 
específico como se encontram 
também presentes embora quase 
despercebidas em fornmlações 
religiosas distantes a princípio do 
cristianismo. 

Teríamos, pois, não somente 
na história recente um confronto 
entre correntes religiosas cristãs e 
cultos de possessão mas, além 
disso, uma permanente inter
locução entre correntes religiosas 
como a história dos vários 
catolicismos populares, entre 
outras manifestações religiosas, 
atestam. 

No confronto que, no presente, 
envolve pentecostais e afro
brasileiros percebe-se não só uma 
herança religiosa em parte comum 
como a elaboração de temas em 
torno dos quais o conflito acontece. 
O que dá a esse a proximidade e a 
vivacidade de uma troca conflitiva 
e sofrida é a interpenetração destes 

campos religiosos através da 
permeabilidade que possuem suas 
fronteiras". É até mais do que isto: 
o partilhamento das mesmas 
dúvidas num discurso religioso 
ambivalente, porque, em qualquer 
dos casos, construído através de 
uma herança comum - neces
sariamente cristã, católica e afro
brasileira. A valorização de certos 
temas, como o tema do sacrificio, 
está em ligação íntima com esse 
universo religioso partilhado e 
também disputado em seus 
sentidos. 

Os objetos rituais e suas 
estranhas qualidades 

Dissemos que os grupos 
religiosos pentecostais partilham 
com os afro-brasileiros de certas 
concepções e valores que se 
encontram profundamente cris
talizados, guardando dimensões 
provenientes do cristianismo e 
deste vasto universo da possessão 
e da mediunidade. Sincretismo é, 
pois, uma palavra chave. No 
entanto, a pern1eabilidade destas 
fronteiras, as concepções em 
comum devem ser analisadas mais 
a fundo. Não pretendemos buscar 
"traços" de cultos e cerimônias 
ignorando o contexto cultural que 
lhes atribui sentido - seria inócuo 
e, como projeto de investigação, 
superado. Queremos exatamente 
analisar o contexto religioso que 
torna o trânsito possível, que dá 
lugar às diferenças e às disputas. 
Contexto na sua dimensão 
englobante que, no entanto, não 
elimina planos de diferenciação de 
sentidos, mas, ao contrário, dá a 
estes possibilidade de emergência 
efetiva. Faz parte do contexto da 
guerra santa uma visão de mundo 
que podemos chamar de encan
tada. É a partir das premissas 



embutidas nessa visão de mundo 
que o confronto entre pentecostais 
e afro-brasileiros adquire a sua 
força. 

Louis Dumont (1985, 1993) 
procurou introduzir nos debates 
antropológicosatemáticadovalor. 
O seu argumento se fez através da 
crítica à ."dificuldade que esta 
disciplina, a antropologia, vem 
historican1ente demonstrando em 
compreender a relação entre fato e 
valor, retirando daí as conse
qüências teóricas e metodológicas 
necessárias . Efeito do pensamento 
elaborado na modernidade, a 
dissociação entre fato e valor 
tern1ina por presidir as análises 
das mais diferentes culturas. O 
argumento de Dumont é no sentido 
de negar essa disjunção, colo
cando-a como efeito do relativismo 
moderno e desencantado. Esse 
esforço em separar o olhar dos 
sujeitos daquilo que estes podem 
ver, julgando assim que as 
atribuições que estes faziam às 
coisas não poderiam ser 
confundidas com as características 
das próprias coisas, está no cerne 
do pensamento moderno e 
relativista. Um mundo de plati
tudes, seria este o mundo das 
coisas; já o olhar inquieto e confu
so julgaria, pensaria, vincularia 
sentimentalmente certas coisas a 
outras, teria preferências que em 
nada alterariam a fidelidade da 
natureza a ela mesma, inde
pendentemente do valor que 
insistíssemos em lhe atribuir. 
Programa longamente cultivado 
no transcorrer da modernidade, na 
constituição do saber científico. 
Garantia de fidedignidade da 
ciência, garantia de desencan
tamento do mundo. Afinal, como 
acreditar que as coisas, em si 
mesmas, seriam positivas , 
negativas, guardarian1 dentro de 
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si virtudes de natureza moral? As 
formas de pensamento assim 
encantadas foram de diferentes 
maneiras reconhecidas no campo 
antropológico - os trabalhos de 
Mauss, a noção de participação 
em Lévi-Bruhl, a compreensão da 
magia em Evans-Pritchard, o 
estatuto das representações em 
Michel Foucault, entre vários 
outros trabalhos e autores , 
reafinnaram a importância deste 
viés analítico. Com efeito, o que 
os sistemas de pensamento ditos 
primitivos apresentam é a 
impossibilidade de romper com a 
natural aderência entre as coisas e 
suas virtudes, ou seja, a impos
sibilidade de perceber o mundo 
das coisas separado do teor moral 
que lhe dá sentido, da hierarquia 
em que se encontra neces
sariamente embebido, como diria 
Dumont. 

O mundo dentro do qual a 
guerra santa se faz é assim 
encantado. O que não é difícil 
de deduzir diante das armas 
empregadas nesta guerra: o 
mundo das coisas possui na 
natureza de suas substâncias 
qualidades que lhe permitem 
utilizar vários de seus materiais 
orgânicos e inorgânicos como 
armas rituais poderosas : as 
ervas, os animais são utilizados 
na medida de suas virtudes 
intrínsecas -estas garantem os 
efeitos desej~dos ; por exemplo, 
paz , amor, união, briga, raiva, 
inveja , maldade, doença , 
morte, casamento, separação 
etc . - naturalmente dependentes 
do estatuto religioso daqueles 
que as modelam como ins
trumentos de cura, de resolução 
de problemas. 

Poder manipular estas 
forças naturais e ao mesmo 

tempo morais é o que pastores 
e pais-de-santo atualmente 
disputam. 

As virtudes consensualmente 
percebidas atravessam o campo 
afro-brasileiro e chegam no campo 
pentecostal. Um exemplo: o sal 
grosso, substância que tem o poder 
de "limpar" fisica e moralmente as 
pessoas. Em terreiros e em algumas 
igrejas pentecostais sua utilização 
é constante. Da mesma forma, 
certas ervas, como a arruda, as 
flores, as virtudes condutoras da 
água, do ar. O caráter benigno de 
certos bichos, maligno de outros: 
galinha preta, trabalho pesado; 
pombo branco, trabalho leve. 
Bichos de dois pés, de quatro pés, 
não só são mais caros como 
encerram mais virtudes necessárias 
para a prática de certos ritos. 
Encruzilhada, lugar carregado, 
como cemitério- cheio de espíritos 
e fluidos negativos. 

As histórias de vida de in
divíduos. convertidos às igrejas 
pentecostais com proveniência da 
macumba revelam a força desta 
visão de mundo. Dona Tereza, 
raspada, catulada, com obrigação 
de um ano, três anos e sete anos, 
que, hoje, diz estar liberta, conta o 
que sua f eitura levou: "Depois do 
banho de erva, eu fui para o roncó. 
No primeiro dia dentro do roncó 
não tinha comida - veio depois. 
Pois, à medida que a mãe-de-santo 
ia jogando os búzios, o santo ia 
pedindo as coisas para ela. Aos 
poucos ia colocando canjica que 
pertencia a Oxalá, pipoca que era 
chamada de flores de O mo lu ... " 

As coisas não perdem estas 
qualidades- o que seria impossível, 
já que implicaria uma modalidade 
de pensamento inteiramente outra, 
centrada no sujeito visto como 
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responsável pela classificação das 
coisas do mundo. O que ocorre é 
uma ênfase no relato a respeito de 
acontecimentos que envolveram 
atividades e coisas pesadas, capa
zes de, pela força que possuem, 
gerar mudanças malignas. 

"Então, o que ela [mãe-de
santo] fez: aproveitou a obrigação 
de um ano e fez um trabalho. 
Dentro de uma lama preta, porque 
lá em Sepetiba tem muita lama. 
Ela fez com mocotó; inclusive, 
quando ela fez isso, ela levou meu 
marido junto e ele ficou apavorado. 
Ela enterrou aquilo com o nome do 
rapaz, com pimenta e com uma 
série de coisas . Enterrou aquilo 
naquela lama para acontecer um 
acidente com o rapaz." 

O trabalho para o mal desta 
forma descrito é sempre realizado 
pelas pessoas que freqüentam a 
macumba e que são feitas no santo. 
A iniciação vai ser valorizada 
nesses depoimentos como o ato 
que confere à pessoa domínio sobre 
estas coisas - é quando se adquire 
fimdam ento . Esta categoria é 
amplamente utilizada no universo 
afro-brasileiro e também se 
apresenta nos relatos pentecostais. 
Um terreiro com fundamento é 
aquele que tem força, que tem 
poder, que tem tradição - que tem 
condições mágico-rituais fixadas 
no mundo - "enterradas", inclu
sive, no espaço do terreiro : 
qualidades que são fisico-morais , 
e, portanto, capazes de provocar 
inúmeros efeitos sobre o mundo. 
Possui um saber sobre as subs
tâncias fisicas e morais que se 
fazem presentes na casa e nas 
pessoas que lhe pertencem por 
intermédio do rito de iniciação. 

A iniciação configura assim 
um tema de grande importância 
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para estes pentecostais con
vertidos. Foi através dela que 
ficaram "presos ao demônio", 
e que adquiriram poderes que 
hoje percebem como poderes 
malignos - a iniciação abriu o 
caminho para o exercício da 
maldade. 

Um tema recorrentemente 
explorado, quando se menciona a 
iniciação, é o tema do sacrifício. 
Talvez seja em .tomo da idéia de 
sacrifício - uma reinterpretação 
cristã deste - que se encontra o 
eixo mais forte da argumentação 
dos convertidos . O tema do 
sacrifício nestes relatos de 
conversão pennite articular numa 
visão cristã a malignidade da 
iniciação com o caráter encantado 
e eficaz de seus efeitos. 

Escatologia nativa 

Um viés cristão desde há muito 
acompanha acusações recorrentes 
ao candomblé. Estas acusações, 
embora disseminadas de modo 
nebuloso na sociedade, só foram 
tomar fonna através do movimento 
umbandista no início do século. O 
movimento que originou a criação 
da umbanda buscava marcar, no 
interior das religiões de possessão, 
um lugar em separado: definia-se 
como "mais evoluído" e, em 
conseqüência, mais distante da 
herança africana, predominante 
nas religiões de possessão. As 
marcas identitárias assim ela
boradas tinham como contra
partida ritual uma negativa: 
umbanda não faz matança. A 
matança de animais se transformou 
num sinal diacrítico importante 
para marcar a diferença entre 
terreiros. Aqueles que a praticam 
são geralmente identificados como 
terreiros de candomblé, vistos 

como mais poderosos na magia 
que fazem, em oposição aos que 
trabalham com coisas " mais 
leves": só ervas, dizem, e portanto, 
considerados mais éticos, porém 
menos fortes . 

Percebe-se que o sentido físico
moral atribuído ao sacrifício de 
animais não só tem uma história, 
como esta história recente está 
nitidamente vinculada a uma 
tradição maior em sua 
abrangência. 

Tema bíblico, o sacrifício ani
mal é objeto de inúmeras 
considerações teológicas . 
Associado desde sempre a pecado 
e a paganismo integra-se a um 
relato mítico que testemunha a 
evolução da humanidade em 
direção à salvação.' Primeiro, o 
abandono do sacrifício humano; 
em seguida, a dispensa de sa
crifício animal. A abolição de 
qualquer sacrifício gerou uma 
forte convicção no judaísmo e entre 
certas vertentes do cristianismo a 
respeito da natureza da atividade 
religiosa. Confom1a a almas, age 
espiritualmente e não macula o 
contato com Deus pela mate
rialidade da came e nem pelo 
constrangimento imposto por 
trocas moralmente inferiores . As 
mais diferentes leituras do 
sacrifício frisavam ora a natureza 
irracional (ou, o que dá no mesmo, 
a presença de uma racionalidade 
ainda não explicitada que será 
depois valorizada pela ciência, 
como o caso da circuncisão, que 
tem valor médico, ainda que os 
judeus não soubessem) de atos 
como este, ora a natureza 
moralmente negativa que 
necessariamente envolviam. É esta 
herança judaico-cristã que será 
em parte apropriada pelo 
movimento umband ista, que 



buscou discriminar os ritos por 
intermédio deste sinal diacrítico, 
o sacrificio animal. 

Trata-se de repertório que 
opera como um fundo onipresente 
na cultura ocidental, fonte cons
tante de acusações as mais variadas 
aos cultos de possessão que 
praticam sacrificios sangrentos. 

A doutrina umbandista difere, 
contudo, do que hoje o pen
tecostalis~o oferece como 
interpretação do sacrificio. A 
atribuição de um caráter "pouco 
evoluído" a certas práticas não 
impedia que os indivíduos as 
vissem como benéficas. As forças 
"de baixo" tinham assim o seu 
lugar. 

No caso dos grupos pen
tecostais, o sacrifício animal é 
também destacado. Passa a ser o 
símbolo maior da potência 
maléfica de seus adversários na 
guerra santa. Vai, portanto, operar 
como eixo articulador das críticas 
no interior deste confronto 
redimensionando as experiências 
rituais e a sua eficácia pretendida. 
Em torno deste novo sentido, 
proliferam depoimentos a respeito 
da eficácia ritual dos cultos de 
possessão. 

Passemos à análise de um 
relato, muito significativo, que tem 
na idéia de sacrifício um de seus 
pontos centrais. Gravado em vídeo, 
com o sugestivo nome de Das 
Trevas para a Luz, feito por uma 
mulher, Guiomar P . de Freitas, 
que se apresenta como missionária 
da Comunidade Evangélica de Vila 
da Penha, no Rio de Janeiro. 2 

O sacrifício animal, no 
testemunho desta missionária, se 
apresenta claramente relacionado 
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a duas fontes: a um bestialógico de 
origem cristã e ao sentido atribuído 
aos atos rituais pelo candomblé. 
Não nega a eficácia da iniciação, 
mas modifica o seu sentido, 
vinculando-a a dimensões sexu
alizadas e grotescas. 

A animalidade, cujo signo 
maior é dado pela prática de 
sacrifícios sangrentos, se associa 
assim à matéria em decomposição 
e esta à podridão fisica e moral a 
que são submetidos os filhos-de
santo. Neste sentido, remete à 
tradição cristã, que vincula a 
matéria ao corpo e este ao pecado 
em oposição à alma, locus 
privilegiado da relação com o 
sagrado. A primeira cena que, por 
meio de sua fala, nos é narrada em 
seu vídeo, descreve o momento 
primeiro da iniciação por que 
passou no candomblé em que 
interagiu com dois bichos, 
apresentados com seus nomes 
"africanos" orogun e orogô. 

Os bichos são colocados junto 
à inicianda, que se encontra no 
interior de um buraco feito no 
chão, coberto de palha e com água 
apodrecida: 

... e põe água e chega a terra 
dentro da água e da palha, 
vinte e quatro horas depois 
ela está podre, está trans
bordando, então deixa um 
espaço sem acabar de com
pletar a água porque daí 
pra clma vai acabar de 
completar com os bichos 
que o bichinho produz, e os 
bichinhos são pra puri
ficação do filho-de-santo, 
ficam no alto da cabeça do 
filho-de-santo. Nenhum 
daqueles bichinhos cai no 
chão. Eles são elétricos, 

agarram na gente. Então o 
calor do corpo dá pressão 
neles, mas eles andam, mas 
seguram na gente. É como 
um imã, ai eles passeiam, 
vão passeando por todo o 
corpo, passeiam em tudo, a 
gente fica em pé esperando 
eles limparem, andam, 
passam na boca, passam 
em tudo, caminham por 
todo o corpo da gente. 

Em outro momento do relato, 
esses bichos penetram em todos os 
orifícios corporais, com destaque 
dado às "partes íntimas" e ao fim 
do ritual devem ser retirados destas 
e comidos: 

.. . nas partes íntimas ele 
tem que melar, ele tem que 
dar bicho n.o corpo do filho
de-santo todinho, tem que 
dar muito bicho, mas muito 
bicho mesmo, e ali durante 
esse período de sete dias 
vai apodrecendo e eles 
cobrem a gente, entram até 
pela boca da gente, tem que 
tirar com cuidado porque 
não pode matar nenhum 
deles, eles passeiam e ficam 
enrolados, aquelas placas. 
Durante sete dias aquele 
sangue vai apodrecer no 
corpo do filho-de-santo e 
depois de sete dias a mãe
de-santo entra na cama
rinha, ela deita o filho-de
santo e do corpo do filho 
ela tira nove bichinhos 
daqueles das partes íntimas 
e bota na palma da mão 
dela, daqueles nove 
bichinhos a mãe-de-santo 
tira três e põe na boca do 
filho-de-santo pra ele 
comer. 
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A associação entre o podre, o 
sexo e a comida é feita através dos 
animais. Associação que é feita no 
plano físico: os bichos ligam 
efetivamente o que está podre com 
o sexo e com o ato de comer, 
concretizando assim uma recor
rente metáfora que relaciona a 
animalidade e o sexo com os 
poderes de baixo e com o sacrifício 
desde os tempos primordiais da 
barbárie. A natureza destes bichos 
os leva a penetrar nos orificios 
humanos, a ingerir substâncias 
decompostas relacionando , 
portanto, estes vários domínios e 
seus sentidos. 

O clímax da miciação, no 
relato de nossa missionária, 
associa os mesmos aspectos de 
forma mais intensa e con
clusiva. A feitura da cabeça 
envolve velhas imagens da 
demonologia cristã juntamente 
com o sentido bem pouco 
cristão que é atribuído a esse 
ritual, num evidente reco
nhecimento da interpretação 
vigente no candomblé. 
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Aí a mãe-de-santo pega a 
navalha e o punhal- o bode 
é um animal muito san
guíneo e violento pra 
sacrificar, então tem que 
ter muita força pra poder 
dar conta de golpear ele -, 
aí pega o punhal de sete 
polegadas e leva assim na 
ponta da orelha do animal, 
o sangue dele, durante sete 
dias, já desceu todo pra 
cabeça, o animal tá todo 
deformado também, e ali a 
mãe-de-santo pega a 
navalha e leva na cabeça 
da gente e abre a nuca até 
a testa de uma ponta a outra 

da orelha: a ponta do meio 
do cruzamento do corte no 
alto da cabeçá a mãe-de
santo aprofunda a navalha 
um tantinho assim, aí 
coloca a navalha na 
bandeja e pega com a mão 
e rasga . tudo pra trás , 
quando · ela rasga dá um 
pique no animal, as sete 
primeiras gotas do sangue 
do animal caem dentro da 
cabeça da gente, a mãe-de
santo volta com o couro, 
passa a pemba de exu ali, a 
gente fica quietinho e 
adormece todo , porque o 
golpe da navalha é uma 
desgraça pra arder. Aí 
quando o sangue do ani
mal está no alto da cabeça, 
a mãe-de-santo volta tudo 
no lugar e ali dá o golpe no 
animal, o resto do sangue 
vai cair todo sobre o filho
de-santo, fica jogado ali até 
cair a última gotinha, ai a 
mãe-de-santo chama o 
santo no filho-de-santo , 
então ele entra deva
garinho que é pra não dar 
choque no cérebro, porque 
o sangue do bode percorre 
todo o cérebro da pessoa, 
dali ele entra numa porção 
adaptada de um demônio 
na cabeça da pessoa. 

O bode, um das repre
sentações animais mais antigas 
do demônio - ao mesmo tempo 
é o demônio e tem parte com o 
demônio , isto é, suas qua
lidades físicas integram di
mensões demoníacas , é, assim, 
assentado na cabeça do fi lho
de-santo . Assim termina o 
ritual da iniciação de Guiomar. 

Com um rito de alteração nos 
componentes que integram a 
sua pessoa, estabelecendo um 
vínculo entre ela e o demônio 
através do sangue do bode que 
passou a integrar o seu corpo, 
"percorrendo o seu cérebro 
todinho" . O rito de iniciação 
tem sua eficácia assegurada. 
O problema é a natureza dos 
entes que são postos em relação 
com a pessoa. O sacrifício de 
animais , a matança no seu 
sentido mítico de origem cristã, 
parece penetrar o horizonte 
interpretativo do rito- sem des
considerá-lo inteiramente, mas 
produzindo uma alteração no 
seu sentido . 

Outro encontro peculiar. Com 
efeito, se apresenta aqui nessa 
configuração particular do dis
curso religioso uma associação 
entre o rito candomblecista e uma 
interpretação evangélica que, sem 
negar sentido ao rito do candomblé, 
consegue, no entanto, provê-lo de 
uma dimensão até aqui pouco 
explorada. 

Combater o sacrifício, as 
armas do combate 

Para melhor entendennos esta 
questão, é interessante comparar 
esse relato com o que seria uma 
interpretação católica da iniciação 
no candomblé. Compartilhamos, 
certamente, com a missionária do 
nojo que estes atos provocam: 
ingere-se o indevido, associa-se o 
que deve ser mantido em separado 
e, sobretudo, ignora-se, nesses atos 
rituais descritos com essa minúcia, 
a ordem moral (porque natural) 
que deve presidir a relação com 
esses animais e com substâncias 
como o sangue, a matéria apo
drecida, que ganham nesse uso a 



que estão submetidos um caráter 
maligno. 

Há, contudo, uma diferença de 
perspectivas. Este sacrificio pode 
ser considerado benéfico, apesar 
do nojo que provoca, ou melhor, 
porque provoca nojo, se for 
compreendido no quadro inter
pretativo do sacrificio ascético que 
a vertente católica do cristianismo 
produziu . A epígrafe que 
escolhemos para esse texto tem no 
sacrificio de Santa Catarina de 

facilmente associáveis a uma 
animalidade grotesca e a um primi
tivismo irracional. Longe tanto das 
umbandistas quanto das 
pentecostais, essas interpretações 
parecem não dar lugar ao sacrificio 
animalenquantoexpressãodeuma 
natureza maligna. 

É interessante chamar a atenção 
para o grupo social que mais se 
preocupou em difundi-la: os 
intelectuais e os antropólogos, 
estudiosos dos cultos afro-bra-

Siena a junção desses dois sileiros , que facilmente se 
aspectos, aparentemente para
doxais : quanto maior o auto
sacrifício maior a eficácia 
pretendida. O modelo do sacrificio 
de Cristo, que ofertou o seu próprio 
corpo, é o limite da eficácia ritual 
baseada na ascese católica. O 
sofrimento, ainda que envolva 
planos escatológicos, jamais 
conseguirá atingir o ápice 
representado pela Paixão. Mas, 
em ponto menor, é justificado e 
bem-vindo, já que tem um poder 
purificador inegável. Temos, 
porL:'lnto, duas vias para interpretar 
o sacrificio animal. É do interior 
da vertente protestante que 
emergem estes grupos pente
costais, protestantismo que sempre 
buscou abolir os ritos, que não 
reconhece a eficácia ritual da 
Paixão, renovada permanen
temente através do sacramento da 
Eucaristia, um rito claramente 
sacrificial, presente numa tradição 
que permite associar o Bem e o 
Mal, o puro e o impuro , a 
espiritualidade e a carne. 3 

É preciso, pois, reconhecer na 
interlocução religiosa com o 
campo afro-brasileiro uma 
presença significativa, qual seja, 
uma interpretação católica do rito 
de iniciação, capaz de recuperar 
como positivas as práticas 
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posicionaram contra a inter
pretação umbandista do can
domblé, inclusive. 

Com efeito, estamos supondo 
que a leitura benevolente e muitas 
vezes generosa da iniciação no 
candomblé assim se fez em parte 
devido a certas premissas católicas 
embutidas nestes discursos . 
Apresenta-se na leitura do 
candomblé uma ênfase no caráter 
ascético que este teria- o sacrificio 
é assim algo que envolve mais de 
uma dimensão: nele encontramos 
os princípios éticos e morais que 
presidem a constmção de uma 
comunidade solidária, africana, 
que realiza junto com seus ritos os 
valores essenciais à vida social : o 
sacrificio pessoal em prol da 
solidariedade do grupo . A 
dedicação ao santo como forma de 
vida ascética que beneficia a 
comunidade negra dos africanos 
no Brasil. Ao contrário daqueles 
apegados à imagem do sacrificio 
animal e suas ressonâncias pagãs, 
o grande antropólogo Roger 
Bastide vai atribuir à umbanda o 
papel maligno . Reunião de 
indivíduos sem un1a organicidade 
que lhes seria dada pela 
participação no sagrado, os 
umbandistas, estes sim, estariam 
sujeitos a todos os pecados do 

mundo. A perda do caráter ascético 
imposto pela dimensão sacrificial 
é que faz dos cultos de possessão 
"embranquecidos" presas fáceis 
de sexualidades trânsfugas e do 
exercício da magia como forma de 
dominação.4 

O reconhecimento deste modo 
oferecido ao candomblé pelos 
intelectuais e antropólogos difere, 
pois, daquele que encontramos 
entre seus freqüentadores e dos 
seus opositores atuais . 

Talvez seja importante esta
belecer os pólos desta diferença: 
de um lado, o sacrifício do 
candomblé adquire uma leitura 
"simbólica" pela equivalência que 
se procede entre os seus atas 
sacrificiais e o sacramento da 
Eucaristia - ambos conferem (e 
lembrem o ato inaugural do sacri
fício da cruz) aos seus 
participantes virtudes que se 
relacionam com um modo de vida 
ascético, de certo modo exterior 
aos pecados do mundo. 

Vejamos melhor essa 
operação. Estamos afinnando que 
a leitura de Bastide e outros é 
favorável ao sacrificio animal na 
medida em que se faz " re
lativizando" o valor atribuído às 
coisas - em lugar de percebê-las 
dotadas de virtudes próprias e 
nessa medida serem capazes de 
promover efeitos na ordem do 
mundo, as coisas passam a ser 
" símbolos", e a eficácia dos 
símbolos não se passa no plano do 
real , mas atua somente na 
confonnação das mentes . 

Enquanto sacrificio simbólico, 
as substâncias que provocam nojo 
ao invés de invocar o diabo trazem 
à cena um movimento ascético, de 
autodomínio, de contenção do 
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corpo, como deixa claro o 
sacrifício de Santa Catarina de 
Siena. Mas, como enfatiza 
Herrenschmidt quando analisa o 
sacrifício no catolicismo, é 
somente nessa corrente cristã que 
a dimensão "simbólica" convive 
com a pretendida eficácia do rito. 
O catolicismo guarda nos seus 
sacramentos, principalmente na 
Eucaristia, uma natureza dupla -
é símbolo de um sacrifício e é 
tan1bém um ato sacrificial efetivo, 
capaz de alterar o estatuto das 
pessoas que dele participam. Essa 
duplicidade, supomos, facilita o 
trânsito entre os religiosos que 
habitam o espaço ocupado por 
essas crenças. 

Há, no entanto, um problema 
ainda não resolvido. Falamos do 
valor que se inscreve nas coisas e 
também da eficácia dos ritos. Des
crevemos um ritual em que o 
sentido da iniciação no candomblé 
adquire tinturas claramente 
diabólicas. Que alterações se 
procederam? O que pennite esse 
trânsito tão diferente desse, 
católico, inspirado numa via 
ascética e na espiritualização dos 
sentidos? 

O que nos ocorre, em primeiro 
lugar, é reafirmar a premissa 
inicial deste texto: nessa leitura 
pentecostal, feita pela missionária 
Guiomar, o que mudou não foi a 
natureza do discurso em relação à 
premissa que destacamos : a 
missionária não " relativizou" o 
valor atribuído às coisas pelos 
candomblecistas. Longe disso. O 
seu discurso parece construído 
amplificando sentidos previamente 
ex istentes, reforçando certas 
analogias provenientes do campo 
cristão. 

No território umbandista, por 
exemplo, como já nos referimos, a 
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abolição do sacrifício animal se 
fez mediante uma justificativa 
partilhada por todos e também 
por candomblecistas: as ervas são 
"mais leves", menos "pesadas" 
que o sangue. Essa hierarquia que 
opõe o "leve" ao "pesado" possui 
um vasto campo de analogias 
amplamente disseminado. O 
"pesado" pode ser entendido como 
o mais "forte" e também como o 
mais maligno e mai~ diabólico. 
Nenhum desses sentidos é ex
cludente. Mas é no discurso 
pentecostal que esse campo de 
analogias vai ser operado 
enfatizando-se um sentido entre 
esses presentes e associados - o 
" maligno" reconhecidamente 
" pesado" vai adquirir mais 
relevância, passa a ser o elemento 
destacado entre as virtudes 
reconhecidas. 

Para finalizar, uma hipótese. 
Sempre se imaginou nos meios 
religiosos e acadêmicos, pela força 
do sincretismo afro-católico, que 
haveria pouco espaço no plano 
simbólico às conversões evan
gélicas. A nossa análise tenta 
mostrar a via que parece estar 
tornando isto possível. Como 
vimos, a aceitação do candomblé 
nas camadas mais intelectu
alizadas parece se fazer por meio 
de uma "espiritualização" do 
sentido de seus ritos, retirando 
desses a sua dimensão eficaz. Essa 
interpretação espiritualizada 
parece não estar entre as 
alternativas acionadas pelas ca
madas populares que participam 
da chamada guerra santa. Seria, 
possivelmente, preciso o par
tilhamento de uma perspectiva 
mais desencantada ordenando 
suas visões de mundo para que 
esta interpretação fosse plausível. 

A forte emergência de um 
discurso sobre o mal está cer-

tamente relacionada, no interior 
da campo cristão, à crescente 
perda de espaço da Igreja 
Católica. 5 O que queremos 
ressaltar, contudo, é o que esse 
recuo do catolicismo parece 
expressar - não tanto em termos 
de uma relação de causalidade -
mas em termos da visão de mundo 
que parece acompanhá-lo. 

Com efeito, a ênfase inter
pretativa que o pentecostalismo 
atribui aos ritos se dá no sentido 
de reforçar a analogia com o mal. 
É o poder dessa analogia que 
parece aumentar a cada dia. Dito 
de outra forma, é como se 
estivéssemos, hoje, diante de um 
movimento cuja potência emerge 
de um grande pessimismo cósmico 
6 que parece se infiltrar cada vez 
ma1s nas visões religiosas do 
mundo. 

Isso, certamente, gera uma 
circularidade de efeitos na relação · 
como catolicismo- contribui, tam
bém, para a presença de um 
cristianismo estranho ao cato
licismo e a intensificação do com
bate aos cultos afro-brasileiros. A 
possibilidade de trânsitos reli
giosos, como vemos, está dada; o 
sentido desses, contudo, parece 
decorrer desse pessimismo cós
mico crescente. 

Notas 

*Este texto corresponde a um resultado 
parcial de um projeto que integra a pesquisa A 
dança dos sincretismos, coordenado por Pierre 
Sanchis. Conta com a participação dos seguintes 
estudantes bolsistas do CN Pq e da UERJ: César 
Sabino, Claudia Fonseca, Patricia Guimarães e 
Patricia Moreira. Sou grata a Tania Vi arma pela 
sua colaboração. 

L O texto de Marcel Detierme (1979) 
aborda a categoria de sacrificio analisando-a de 
fonna a dar relevo a sua centralidade do ponto 
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de vista do cristianismo e as dificuldades que 
esta categoria introduziu no pensamento 
antropológico, acriticamente submetido a um 
certoevolucionismoque acompanhava a suposta 
evolução do sacrificio nas teologias judaico
cristãs. 

2. Este vídeo não é o único. Uma das 
formas de proselitismo mais utilizadas é a 
gravaçãoetambémapublicaçãoeaapresentação 
em programas de rádio de testemunhos de "ex"
macumbeiros das mais variadas procedências. 
Uma outra fita interessante é de um "ex"
macumbeiro que se apresenta como ex-miss 
gay e ex-travesti. 

3. O teXto de Herrensclunidt(l979)analisa 
do ponto de vista antropológico as diferenças 
entre o sentido dos ritos promovidos pelo 
judaísmo e as tradições cristãs e católicas de 
modo a valorizar o "desencantamento" e 
esvaziamento dos ritos, dotando-os do que seria 
simplesmente uma dimensão "simbólica" com 
aqueles outros que guardam no sentido que 
possuem a suposição de sua eficácia. Em torno 
desta polaridade, simbólico e eficaz, este autor 
destaca o lugar ambíguo do rito católico, que 
permite um duplo viés, favorecendo, assim, a 
possibilidade de interpretações contraditórias 
que não se anulam mutuamente. 

COMPRE NO ISER 

4.Desenvolvoestainterpretaçãodotrabalho 
de Bastide num texto em vias de publicação. 

S. Como bem observam Luiz Eduardo 
Soares e Pierre Sanchis analisando a perda de 
espaço da Igreja. Compartilho do ponto de vista 
desenvolvido por estes autores no sentido de 
perceberestaguerra santa como um movimento 
tendencialmente desenvolvido num plano "hori
zontal", vale dizer, sem ter como um interlocu
tor forte a Igreja Católica, que nitidamente 
ocupa um espaço superior na hierarquia entre os 
cultos. 

6. Retirei esta expressão do texto Pagan 
and Christian in Age of Anxiety de Dodds, 
muito sugestivo, aliás, para as questões que 
aqui são tratadas. 
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O QUE O BRASILEIRO PENSA 
DA ECOLOGIA 

Um retrato em preto e branco do Brasil na era 
verde, descrito por Samyra Crespo e Pedro Leitão. 

Indispensável pra quem trabalha com 
a questão do meio ambiente . 

• 
VIDEOS DO ISER 

Leve cidadania pra casa, implante a 
coleta seletiva ou reúna-se com diversas tradições 
religiosas. Programe uma nova visão de mundo 

na sua TV Conheça nosso catálogo 
e adquira os VÍDEOS DO ISER. 

Aluguel e compra. 

CoMUNJCAÇÕEll DO JsF.R 4 5 43 



I 
São Sebustião/Oxóssi 
e São i)orge/Ogum 
do Rio de Janeiro: 
relações entre arquétipos 

Bartolomeu Tito F. de Medeiros 
Doutorando do Museu Nacional/lJ FRJ 
e Pesquisador do GEC-ISER 



Neste artigo, proponho
me a estudar algumas 
passagens ou transições 
dos santos católicos 
São Sebastião 
e São Jorge, tanto rw 
candomblé como na 
umbanda, dentro do 
contexto de relações que 
marcam a devoçlio e as 
festividades com que 
ambos são celebrados no 
Rio de ]a11eiro. 



Partindo das representações de 
cada um dos santos, construídas 
ao longo dos séculos pelo 
catolicismo, o oficial e o vivido 
pelo povo, e obtidas através dos 
componentes históricos e dos 
lendários-míticos, consideraremos 
diversas relações metafóricas e 
metonímicas que ocasionam os 
sincretismos. Trabalharemos com 
os conceitos de trânsito e tran
sitividade, examinando diversos 
tipos de tradição católica para as 
afro-brasileiras, e vice-versa. 

Por outro lado, os processos de 
construção seletivada personagem 
- do mundo da violência repres
sora e coatora (policiais) e da 
violência transgressora (ban
didos), em relação a São Jorge e 
do mundo gay em relação a São 
Sebastião, que serão abordados 
sem um · aprofundan1ento maior, 
dades os limites do artigo -
propiciam o desenvolvimento de 
redes de relações e processos 
simbólicos que influem nos 
respectivos sincretismos. 

Examinando nosso tecido 
relacional 

Enveredamos pelo caminho 
teórico-metodológico das relações, 
muito mais do que o do estudo das 
identidades. Assim procedemos 
porque o contexto das passagens e 
transições, no quadro religioso 
brasileiro, é mais bem enfocado 
pelo viés do nosso universo 
relacional. 

Porquanto, se se olha a 
realidade sincrética religiosa 
através do ângulo da identidade, 
surgem dificuldades e impasses, 
alguns ainda hoje insuperados. O 
estudo às vezes não progride, 
fechando-se o círculo nas questões 
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do tipo "quem sincretiza com 
quem, quando e em que con
dições", ou na pesquisa histórica 
das origens, fazendo-se a 
arqueologia das "equivalências 
míticas", ou por que condições e 
até que ponto a "máscara colo
nial" foi responsável pelas 
misturas. 

Perguntas como ~'tal santo 
católico e tal o rixá são o mesmo ou 
diferentes?"tambémnão ajudaram 
a avançar nos estudos do 
sincretismo. Pois os termos deste 
(isto é, as religiões nele envolvidas) 
têm sido concebidas como 
realidades completas, acabadas, 
em sua morfologia. Os fiéis têm 
sido tomados na qualidade de 
pessoas com idéias claras a respeito 
dos santos católicos e das entidades 
do candomblé e da umbanda. A 
própria noção de mistura remete a 
elementos definidos que se 
mesclan1, nos compostos químicos 
e biológicos. 

Empregando-se o enfoque 
relacional, ver-se-á, por exemplo, 
que tal santo e tal orixá são a 
mesma entidade ou diferentes, 
dependendo do contexto de 
relações sociais ou simbólicas que 
se estabelecem, em dado momento. 
O Brasil relacional não se posiciona 
entre o "sim" e o "não", o "bom" 
e o "mau", porém entre esses dois 
termos e o "mais ou menos", já 
argumentava o Mestre DaMatta. 
Freqüentemente, nossos dilemas 
se colocam entre três termos de 
referência, e não dois . 

Neste sentido, supomos não 
ser real a oposição entre o 
relacional assimétrico ou hie
rárquico e o individualismo 
igualitário, no caso brasileiro. E, 
mesmo que o fosse, não explicaria 
todo o horizonte ou tecido 

relacional de nossa realidade so
ciocultural. 

Nosso contexto psicossocial 
não só apresenta tipos diver
sificados de hierarquia ou 
relacional assimétrico, mas expõe 
também diferentes modos de 
relacional igualitário: certamente, 
não tipos, mas situações 
relacionais igualitárias, quase 
sempre transitórias. 

Destas situações, algumas 
convivem com tipos diversos de 
hierarquia ou relacional hierár
quico. Dou como exemplo as 
experiências de diálogo inter
religioso e interétnico que se 
·estabeleceram nos sertões do Brasil 
Colônia, nos séculos XVII e XVIII, 
entre beatos, caboclos e ameríndios 
destribalizados e/ou peões das 
fazendas de gado e das "entradas". 
A efetivação deste diálogo na base 
da pirânlide social entre estas 
camadas pobres dispersas no inte
rior do nosso território progrediu, 
muitas vezes, até a concentração 
de fiéis em tomo de um ou outro 
beato, seja na fase peregrina destes, 
seja principalmente na fase de 
sedentarização e fixação num 
santuário, ermida ou "cidade 
santa", como no episódio de 
Canudos. 

A relação que se estabelece 
então entre fiéis e beatos , 
autênticos líderes carismáticos, é 
de tipo hierárquico, baseada na 
experiênciasubjetivado "encontro 
com o santo", da apreensão do seu 
valor, de sua santidade, e da 
conseqüente adesão a eles. 

Tal relação convive, ao 
mesmo tempo, com uma or
ganização de vida igualitária 
muito forte, de cunho cole
tivista, entre os seguidores , 



porém centrada na autoridade 
carismática do beato. 

A fase de sedentarização do 
movimento religioso caracte
rizado tem demonstrado, pois, 
a tríplice ocorrência simultânea: 
primeira, a de uma profunda 
ligação de tipo hierárquico com o 
líder, o "santo"; segunda, a de 
uma marcante relação igualitária 
na vida e organização cotidiana 
dos fiéis ; e, por fim, a relação de 
uma oposição - latente nos 
primeiros momentos da expe
riência do grupo, mais aberta e 
manifesta depois - às hierar
quias e poderes da sociedade 
"oficial" circundante, oposição às 
vezes transformada em resistência 
heróica, como a História tem 
registrado. 

Temos exemplos do relacional 
igualitário, também, nas disputas 
entre grupos de iguais concorrentes 
entre si . Neste denominador 
comum específico se enquadra a 
Guerra dos Pentecostais contra o 
Afro-Brasileiro, como escreveu 
Luiz Eduardo Soares ( 1993 :42ss ), 
acentuando que " os grupos 
populares voltam-se para seus 
sócios de infortúnio, criando suas 
próprias redes de solidariedade e 
competição, aliança e disputa". 

Se de fato a religiosidade é a 
principal das linguagens que 
aproxima as classes subalternas, 
inclusive nas situações de guerra 
religiosa, como enfoca Soares, por 
outro lado, esta mesma linguagem 
exprime relações de aproximação, 
através da miscigenação rei igiosa, 
do duplo ou polipertencimento 
religiosos, sejam simultâneos, 
sejam sucessivos. Em ambos os 
casos, dá-se a transposição para o 
nível simbólico, de formas do 
relacional hierárquico e do 
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igualitário, presentes na sociedade 
brasileira. 

Falei em transposição para o 
simbólico; mas se trata, realmente, 
de movimentos constantes de 
vaivém deste para o social, e vi ce
versa. O social ora condiciona o 
simbólico, ora é por este con
dicionado, como já se tem escrito 
e pesquisado a respeito, no Brasil 
contemporâneo. 

Quem eram São Sebastião 
e São Jorge? História, 

lenda e Iconografia cristãs 

Para penetrannos na tipologia 
destes santos, seu culto e seus 
diversos simbolismos, precisamos 
distinguir o que existe de histórico, 
de lendário, e levantarmos alguma 
notícia sobre suas iconografias. 

A Bibliotheca Sanctorum, 
fruto de volumosa pesquisa e 
compilação do Instituto João XXIII 
da Pontifícia Universidade 
Lateranense, de Roma, traz vinte e 
cinco páginas dedicadas a São 
Sebastião, o Terceiro Padroeiro 
deRoma(l968, vol.XI:776-801) . 

A historicidade . de São 
Sebastião está confinnada. Porém, 
as fontes históricas realmente 
dignas de fé, conforme a 
Bibliotheca, s.e reduzem a duas: a 
crônica chamada Depositio 
Martyrum, que contém apenas as 
referências do nome, martírio (sem 
especificar o tipo), lugar da 
sepultura (em Roma, nas 
Catacumbas) e o culto. A segunda 
fonte é uma passagem do texto 
Comentário ao Salmo 118, de 
Santo Ambrósio, bispo de Milão, 
morto em 394. O bispo escreve 
que Sebastião era milanês de 

nascimento e o motivo de sua 
mudança para Roma e incor
poração na guarda pretoriana do 
Imperador Diocleciano teria sido 
o desejo de testemunhar, com o 
martírio, a fé cristã e poder ajudar 
melhor os cristãos perseguidos por 
aquele monarca. 

Sintetizando, o que se sabe de 
histórico: o martírio em Roma e a 
sepultura nas Catacumbas - que 
eram uma grande depressão do 
terreno perto do centro da cidade, 
onde os cristãos sepultavam 
ocultamente os martirizados, para 
não serem profanados seus corpos 
- na data de 20 de janeiro, dia 
mesmo de sua festa. Diocleciano 
reinou de 284 a 305. 

Contrastando com a pobreza 
de dados históricos, a fama e a 
veneração a este santo se 
difundiram amplamente na Idade 
Média, chegando até os nossos 
dias. Muito contribuiu para esta 
popularidade não só o Padroado 
sobre Roma, mas a obra de caráter 
e estilo legendários Passio S. 
Sebastianni (Paixão de São 
Sebastião), surgida na segunda 
metade do século V, em Roma. A 
narrativa é um tipo de romance 
histórico, com finalidades cate
quéticas . É rica de referências 
miraculosas , descrições de 
suplícios, de muitas conversões de 
funcionários imperiais e da 
nobreza romana, de discursos 
veementes postos na boca do santo, 
em defesa da fé cristã. 

Foi esta obra que divulgou a 
versão do martírio pelas flechas, 
atiradas no corpo nu do Mártir, 
amarrado numa árvore. Havia 
tantas flechas em seu corpo, diz a 
Passio, que o militar parecia mais 
um ouriço. Crendo-o morto, os 
arqueiros imperiais deixam-no no 
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local. Os cristãos, ao chegarem 
para dar -lhe se pu ltu ra, encontram
no ainda com vida, Entregue então 
aos cuidados de uma nobre dama 
romana, cristã e viúva de um 
mártir, recupera a saúde. 

Aconselhado pela comunidade 
a deixar Roma, Sebastião não 
aceita. Ao contrário, aproveitando 
a presença de Valeriano e 
Diocleciano na cidade, numa 
ocasião em que ambos iam no 
séquito imperial prestar culto no 
templo de Hércules, o Santo Mártir 
enfrenta-os diante da multidão, 
protestando fortemente contra a 
perseguição aos cristãos. Surpresa, 
confusão e raiva de Diocleciano 
pela atitude do ex-membro da sua 
guarda pessoal. Deu ordens para 
que Sebastião fosse morto a 
pauladas e seu corpo jogado num 
esgoto, para que não o 
encontrassem. Mas, uma cristã de 
nome Lucina teve um aviso do 
mesmo, em sonhos, indicando o 
local do seu corpo, e o fez sepultar 
nas Catacumbas, perto da Via 
Apia, onde já haviam sido 
escondidos, durante algum tempo, 
os restos mortais de São Pedro e 
São Paulo. 

No ano 326 foi construída uma 
basílica em homenagem à 
"memória dos Apóstolos" (Pedro 
e Paulo), nas Catacumbas , 
incluindo no edificio a sepultura 
de São Sebastião. Pouco tempo 
depois, a basílica e as Catacumbas 
receberam o nome do Mártir. No 
século seguinte, o Papa Sisto lll 
funda um mosteiro de monges junto 
à basílica, a fim de hospedar os 
peregrinos que vinham de longe 
venerar a memória do santo. 

Além da Passio , influíram 
demais no crescimento do culto a 
Sebastião a aposição do nome do 
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Mártir nas Catacumbas, na basí
lica construída "em memória dos 
Apóstolos"eaelededicada. Muito 
importante foi, também, a 
autoridade de Santo Ambrósio. 
Este divulgou, igualmente, o título 
de "Defensor da Igreja", dado ao 
santo pelo Papa Caio, seu 
contemporâneo em Roma. Sua 
fama se solidifica mais ainda pela 
proclamação dele como Terceiro 
Patrono de Roma, depois de São 
Pedro e São Paulo . . 

Tais eventos vêm confirmar, 
mais uma vez, a menor importância 
dos fatos históricos, se comparados 
com outros fatores, de fundo 
lendário ou devocional, na eclosão 
da devoção aos santos e heróis da 
fé, pelo catolicismo vivido, 
cotidiano. No caso de São 
Sebastião, temos a força intrínseca 
de uma obra, aPassio, que, embora 
tendo muito mais de lenda e mito 
do que de história -ou talvez por 
causa disso mesmo -, possui 
também várias características 
pertinentes: 

- é de fundo pedagógico e 
apologético do santo e do 
cristianismo em geral ; 

- relaciona a atividade 
missionária do santo com famílias 
importantes do patriciado romano 
e do funcionalismo imperial da 
época constantiniana, atribuindo 
ao Mártir a conversão de membros 
relevantes destas, no passado; 

- o apelo aos valores do vigor 
fisico, lealdade, coragem, virtudes 
militares e " masculinas ", 
sobremodo destacadas num 
contexto social que valorizava 
muito os dotes fisicos e o poder 
militar, este um dos ma10res 
suportes do império; 

- para os cristãos, a narrativa 
de milagres, o desejo e a busca do 
martírio conferiam um alto apreço 
aos portadores dessas qualidades: 
o mártir era transformado 
instantanean1ente num "herói", à 
semelhança dos heróis do 
paganismo, modelo superior da 
vivência cristã; 

- um aspecto de ordem 
geográfica: seu sepultamento nas 
Catacumbas, célebres na época da 
sua morte entre os cristãos de 
Roma, local do esconderijo 
temporário dos restos de Pedro e 
Paulo, durante a perseguição de 
Valeriano, em 258; 

-algo que diz respeito também 
a São Jorge, de ordem cronológica 
não fundamental , mas que detém 
algum peso: Sebastião e Jorge são 
mártires " tardios", ou seja; mortos 
na última grande perseguição do 
Império Romano; mais próximos, 
portanto, da paz constantiniana, 
cuja memória se guardaria com 
mais facilidade . 

Acrescente-se a tudo isto a 
fama de milagroso que São 
Sebastião foi adquirindo, tanto em 
Roma como na França, onde existe 
uma tradição de que teria nascido 
emNarbonne. Tal fama está ligada 
particularmente à proteção contra 
a peste, que este santo divide com 
Santo Antônio, São Roque, Santo 
Onofre e outros, na Idade Média. 
ABibliotheca atribui esta proteção 
do santo ao fato de uma epidemia 
violenta em Roma, em 680. 
Fizeram-se então grandes rituais 
públicos de pedidos ao Mártir para 
cessar a peste. Contida quase que 
de repente a doença, foi ele 
proclamado o autor da cura. Pelos 
séculos subseqUentes, continuou
se a invocar o santo neste particu
lar, em toda a Europa. Neste 



sentido, a figura de São Roque foi 
mui te ;..ssociada à de São Sebastião 
na arte pictórica, por conta desse 
comum patronato contra as 
epidemias. De modo que a ico
nografia dos dois às vezes se 
confundiu, no período medieval, o 
que aconteceu sem dúvida na Itália, 
onde São Roque gozou de muita 
popularidade, também . Esta 
confusão entre os dois santos pode 
ter penetrado no Nordeste 
brasileiro, através da pregação dos 
missionários capuchinhos itali
anos, no século XVII, onde 
divulgaram a devoção a São 
Sebastião, invocado "contra a 
fome, peste e guerra". Daí foi um 
passo para a construção das 
relações metafóricas entre estes 
santos e Santo Onofre, no 
Nordeste, além de São Roque e o 
orixá da varíola e dos ventos 
pestilenciais, Obaluaiê. 

Sobre São Jorge, a mesma obra 
crítica Bibliotheca Sanctorum 
(1968: 512-531) traz o resultado 
das pesquisas de diversos autores, 
enfatizando, de um lado, a quase 
total ausência de fontes históricas 
fidedignas, e, de outro, o enom1e 
culto prestado a este santo no Norte 
da África e Oriente Médio, antes 
das invasões muçulmanas, 
restaurado posteri-ormente em 
alguns lugares pelos cruzados, e 
na Europa. Confirmação disso são 
as inúmeras igrejas, basílicas, 
paróquias, cidades européias e do 
Oriente Médio, e Ordens de 
Cavalaria e Militares , a ele 
dedicadas. 

São Jorge teve seus feitos e 
martírios também decantados 
numaPassio Georgii, documento 
apócrifo, legendário, como o de 
Sebastião, inserido nos Decretos 
Gelasianos, datados do ano 496. 
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Mais importantes do ponto de 
vista histórico são os relatos de 
peregrinos e visitantes cristãos da 
Terra Santa e Palestina em geral, 
nos séculos VI e VII, país de 
nascimento do santo, conforme a 
Passio, que atestan1 a veneração 
do seu sepulcro em Lida, depois 
chamada Diospolim pelo 
imperador romano Sétimo Severo 
(Lida, hoje, é a cidade árabe de 
Ludd, conforme esclarece Da 
Camino, p. 88) . Digna de registro, 
tan1bém, é a memória da basílica 
cemiterial a ele consagrada, cujos 
restos arqueológicos ainda hoje 
podem ser vistos, em Jerusalém, 
atribuídos por alguns escritores à 
época constantiniana; destruída 
pelos muçulmanos, foi reedificada 
em outro estilo, porém deixando 
indícios do anterior, pelos 
cruzados. O documento escrito 
mais antigo referente a Jorge é 
uma epígrafe grega, datada pelos 
estudiosos como do ano de 368, 
que fala de uma "casa dos santos 
e triunfantes mártires Jorge e 
companheiros", templo que teria 
sido dedicado ao santo algumas 
dezenas de anos após sua morte. 

A redação mais antiga da 
Passio estánaBibliotecaNacional 
de Viena, atribuída por estudiosos 
austríacos aos inícios do século V. 
Publicada pelo historiador 
Detlefsen em 1958, conforme a 
Bibliotheca, não contém a lenda 
do dragão e da salvação da princesa 
donzela. J\li.ás, a referência à 
princesa salva das garras do 
monstro é posterior ainda às 
versões da luta, e remete ao período 
da Europa cristã aventureira das 
Cruzadas e da instituição da 
Cavalaria: para esta e aquelas, o 
santo era modelo e patrono. 

A lenda do dragão parece ter 
sido fruto de uma interpretação 

falsa de urna pintura do Imperador 
Constantino, encontrada, ao tempo 
das cruzadas, em Constantinopla, 
descrita pelo historiador da corte, 
Eusébio de Cesaréia . Nela, 
Constantino é representado tendo 
o dragão ("inimigo do gênero 
humano) a seus pés, o ventre da 
fera ferido por uma lança. Um 
sermão panegírico de São Jorge, 
feito por Santo André de Creta em 
1189,atribuiaestearepresentação 
constantiniana. A figura do 
dragão, na pintura, relembra a 
simbologia bíblico-apocalítica de 
Satanás, "a serpente antiga" . 

Claro que a imaginação popu
lar tomou conta da narrativa, que 
foi enriquecida no Egito, onde o 
santo teve muitas igrejas e 
mosteiros a ele dedicados. Aí, a 
lenda ganhou requintes de beleza, 
detalhes e difusão, facilitada 
talvez, escreve a Bibliotheca, por 
conta de wna cena muito difundida 
no país, que apresentava o deus 
Hórus, purificador do Rio Nilo, 
como um cavaleiro com a cabeça 
de falcão, vestido de uniforme 
militar romano, no ato de 
transpassar um crocodilo atrás das 
patas do cavalo. 

A qualidade de ordem dos 
suplícios-porRizzardodaCamino 
chamadas de "provas", às quais dá 
um conteúdo simbólico esotérico, 
inspirado nas provas iniciáticas 
dos mistérios antigos, sobretudo 
os ligados à lenda grega de Perseu 
e Andrômeda, e os mistérios de 
Osíris , deus egípcio (cf. Da 
Camino: 41-51 ; sem ano da 
publicação). Tais relações de 
contigüidade ou contágio entre o 
martírio do santo e os mistérios de 
Perseu e Osíris vêm também 
reforçadas pela Bibliotheca. As 
"provas" são em número de sete, e 
em algumas delas São Jorge morre 
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e ressuscita, como em alguns 
mistérios gregos. Foram divul
gadas na Idade Média, dentro da 
biografia do santo, pela Legenda 
Aurea, escrita pelo frei dominicano 
Santiago de La Vorágine ou De 
Varazze, em 1264, dentro de uma 
simbólica completamente cristã. 

Estes dados focalizados rapi
damente chamam a atenção para 
detalhes importantes da dinâmica 
da evolução do cristianismo em 
sua tradição católica, nitidamente 
inclusiva: 

Primeiro, os santos já chegam 
ao Brasil sincretizados. São fruto 
de fusões, justaposições, super
posições e de confusões também, 
anteriores : São Jorge é metáfora 
de Constantino, sofreu contágios 
com os mistérios de Perseu, de 
Osíris, dada sua popularidade no 
Egito, e serviu de personagem 
emblemática para a instituição da 
Cavalaria e das Ordens Militares 
mais importantes, como a Ordem 
da Jarreteira britânica, a dos 
Cavaleiros Teutões alemães, a de 
Calatrava de Aragão, na Espanha, 
e a Sagrada Ordem Militar 
Constantiniana de São Jorge, esta 
ultimamente pertencente à casa 
real napolitana. 

Em segundo lugar, São Se
bastião, · por sua vez, vem a ser 
cognominado o "Apolo" e o 
"Adônis" cristão do Renascimento, 
época em que pintores, escultores 
e gravadores, a partir dos italianos 
- que para isto receberam licença 
expressa do Cardeal Barônio -
tiram ao santo as indumentárias 
de soldado ou tribuno romano e as 
de arqueiro ou nobre medieval, 
entre outras, e passam a repre
sentá-lo nu, jovem imberbe, 
belíssimo de rosto e corpo, uso 
que ficou consagrado desde então. 
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Ambos têm, portanto, uma 
"história anterior" de variadas 
concepções, significados e 
atribuições. Relações de seme
lhança em alguns contextos, 
relações de contigüidade em 
outros, atribuiçõ~ de papéis e 
tarefas em casos de epidemias, 
perigos etc. o fascínio pelos heróis 
e deuses greco-romanos a des
pertar em escritores e pregadores 
cristãos a necessidade de conseguir 
substitutos dentre o~ heróis da fé 
já santificados pelos martirológios 
das dioceses e mosteiros, subs
titutos logo aceitos e divulgados 
pela imaginação piedosa dos fiéis 
em suas devoções ... Temos aí 
alguns dos ingredientes para 
explicar estes processos sin
créticos. 

Neste sentido, contrariamente 
à perspectiva com que se encaram 
os sincretismos na qualidade de 
realidades opostas à pureza, como 
fusão versus separação; enfim, 
como "antagônico ou oposto a uma 
detemlinada situação anterior de 
pureza, separação ou outras", 
escreve Ferreti (1991 : 75-81), eu 
afim1aria que os processos sin
créticos convivem com situações 
de pureza, de separação; ainda 
mais, os de evitação, de "vista 
grossa", também. Convivem 
interagindo, se inter-relacionando, 
em situações simultâneas ou 
sucessivas . Por isso que um santo 
e um orixá podem ser uma entidade 
única num contexto e ser dife
rentes, noutro. 

As diversas relações acima 
elencadas teriam desencadeado 
processos de aproximações e 
assimilações mútuas, tanto com 
as religiões pré-cristãs e as do 
"mundo bárbaro", quanto, no caso 
brasileiro, com as ameríndias e 
africanas, através das sim i-

)aridades simbólicas. Estas pro
piciaram as passagens mais 
acessíveis entre elementos e 
entidades do cristianismo e os das 
várias religiões referidas, a partir 
das famílias de afinidades sim
bólicas, desenvolvidas entre elas. 

Portanto, a construção dos 
perfis, arquétipos e atribuições de 
São Sebastião e São Jorge foram 
se mesclando com elementos das 
religiões pré-cristãs, européias, 
asiáticas e africanas - estas 
últimas mais no caso de São 
Jorge, como vimos. De modo que 
os santos católicos não vieram 
"puros", com identidades claras e 
distintas, para o Brasil. Ao 
contrário, foram trazidos para cá 
com suas "histórias misturadas", 
produtos de diversos perfis e 
arquétipos superpostos e 
justapostos, no tempo e no espaço. 
Chegaram "contan1inados" com 
outros personagens, cristãos e pré
cristãos. 

Ao chegarem, foram ocorrendo 
os contatos, as intercomunicações, 
e os entrechoques destes perfis, 
arquétipos, atribuições, histórias, 
com as características semelhantes 
dos orixás africanos de várias 
procedências e religiões distintas . 
Neste particular, acho que nunca 
mais deveríamos falar ou escrever 
sobre as religiões tradicionais 
africanas no singular, homo
geneizando-as, reduzindo-as a 
uma pretendida supremacia ou 
superioridade nagô, como se 
fôssemos ainda muito devedores 
ou intelectualmente dependentes 
do evolucionismo linear e 
positivista do século passado e 
inícios deste. 

Além de procedêúcias e 
religiões distintas, orixás e vodus 
vieram também "contaminados" 



com múltiplas influências, seja por 
conta dos povos africanos entre si, 
seja pelas hegemonias sucessivas 
das civilizações egípcia, greco
romana, cristã-constantiniana, 
cristã-romana e, por fim, mu
çulmana - apenas para citar as 
mais evidentes que "varreram" 
política e culturalmente o extenso 
Norte da África; os muçulmanos 
estenderam sua influência até o 
Sudeste, pelo menos. 

No Brasil Colônia, povos mi
gradores de três continentes são 
obrigados a conviver, ao sabor da 
dialética dos jogos e dominações, 
massacres, guerras de conquista e 
resistência, utilizações dos 
serviços forçados de ameríndios e 
negros ... Mas, também, de toda 
uma rede que se foi tecendo aos 
poucos, de relações de contatos 
infom1ais, mais ou menos espon
tâneos : o comércio informal, o 
sexo, os favores mútuos, sempre 
interesseiros, criando igualmente 
dependências mútuas entre 
sinhazinhas, senhoras e mucamas 
inteligentes e espertas, por 
exemplo ... As redes de soli
dariedade dos negros entre si, se 
aquilombando sob a égide de uma 
linguagem religiosa comum a todas 
as etnias - a católica -, e isto no 
século XVII... A solidariedade 
entre beatos, monges itinerantes 
aos quais já nos referin1os, e entre 
estes, os índios destribalizados, 
peões das fazendas de gado nos 
sertões, ou reunidos em alde
amentos "alternativos", sob 
inspiração dos "movimentos de 
santidade", estes constituindo a 
primeira manifestação sincrética 
religiosa no Brasil : um tipo de 
messianismo ameríndio. 

Através das ocorrências destas 
relações, algumas por contágio, 
outras por semelhanças; marcadas 

CoMUNJCAÇÕJ'j oo !sER 45 

umas pela sedução e fascínio das 
religiões dos dominadores; outras 
pela necessidade de resistir à 
dominação ou transformar a 
catequese recebida numa lingua
gem mais inteligível, mais cabível 
dentro de seus horizontes de com
preensão, mais próxima de sua 
experiência de vida cotidiana, que 
possibilitasse deixá-los viver em 
paz, cultivando seus mitos e suas 
visões de mundo; que possi
bilitasse, enfim, viver momentos 
de felicidade intensa, em meio à 
atmosfera muitas vezes hostil e 
opressora, sem ter de renunciar a 
suas crenças antigas. 

Assim, reinterpretou-se o novo, 
fez-se um acordo intemo com a 
nova fé. Claro que não se tratava 
de atitudes plenamente cons
cientes, intelectualizadas, mas, 
sim, o próprio instinto vital, o 
impulso por viver e, princi
palmente, sobreviver impelia - e 
continuava impelindo - indiví
duos, grupos e coletividades a 
desenvolver estes mecanismos 
mais ou menos conscientes, mais 
ou menos inconscientes. 

Mas a resultante desses pro
cessos, ontem e hoje, não foram 
conjuntos religiosos acabados, 
consistentes . Tem-se a nítida 
suposição, ao estudar-se o quadro 
religioso brasileiro, em suas 
vertentes não-fundamentalistas e 
não-segment4rias - estas últimas 
encontradas principalmente no 
universo . protestante -, que 
estamos diante de conjuntos 
fluidos, fragmentados; de trânsitos 
contínuos, desta para aquela 
tradição religiosa; de poliper
tencimentos, sejam simultâneos, 

. . 
seJam sucessivos. 

Os santos na devoção 
dos cariocas 

Tendo em vista este contexto, 
retomamos a São Sebastião e São 
Jorge, desta vez no Rio de Janeiro. 
Compreendo aqui nessa desig
nação o município propriamente 
dito e as cidades vizinhas que 
constituem o Grande Rio. 

Baseamos as pesquisas sobre 
as devoções a estes santos 
observando as festas principais 
com que o Rio de Janeiro festeja 
e homenageia estes santos, durante 
dois anos seguidos, além de outras 
festas nos subúrbios da cidade. 
Complementamos esta observação 
com diversas séries de entrevistas, 
mantidas com devotos católicos e 
com o povo de santo da umbanda 
e do candomblé. Com respeito a 
São Jorge, o trabalho de campo 
estendeu-se por dez meses, 
visitando sua igreja no centro do 
Rio, uma ou duas vezes por 
semana, colhendo informações dos 
freqüentadores, funcionários e 
membros da Immndade. Em outras 
igrejas visitadas sistematicamente, 
foi possível enriquecer os dados 
sobre este santo e também sobre 
São Sebastião. São Jorge me levou 
ainda a freqüentar um grupo de 
amigos da "turma do Estácio", 
diversas vezes, e a visitar quartéis 
da Polícia Militar do Rio de 
Janeiro, entre 1991 e 1992, 
guari tas da PM no centro e policiais 
militares isolados , além de 
membros do Esquadrão de 
Cavalaria, a fim de penetrar neste 
mundo das relações entre o santo e 
o ethos da masculinidade, das 
virtudes e valores viris. 

Como São Jorge é patrono dos 
que empregam armas em suas 
atividades, era indispensável ouvir 
tambémasexplicaçcesemotivações 
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das devoções dos chamados 
"bandidos", no Rio. Fui encontrá
los na prisão da Ilha Grande, onde 
passei uma semana conversando, 
levantando suas histórias de vida, 
em fevereiro de 1991 . De manhã, 
conversava com eles fora do 
presídio; à tarde, dentro do mesmo. 

Nos contatos com militares e 
"bandidos" perseguia a tentativa 
de equacionar a relação entre a 
devoção, a violência coatora e a 
transgressora, e a ética. Per
guntava-me como era possível se 
ter devoção num contexto de 
violência, coatora ou trans
gressora. A discussão deste último 
ponto foge aos limites deste artigo, 
que tem como finalidade principal 
as relações sincrétiéas religiosas . 
No entanto, a alusão a esta 
problemática não deixa de trazer 
elementos para compreender 
melhor a relação de São Jorge com 
o orixá do ferro, que fabrica as 
armas que fazem a guerra: Ogum, 
como é sincretizado no Rio e em 
quase todo o Brasil. 

Com relação a São Sebastião, 
se mencionará rapidamente o fato 
de que, em nossa pesquisa, toda 
uma linha de estudo se abriu a 
partir da descoberta de uma relação 
devocional do mundo gay carioca 
para com este santo. 

O padroeiro do 
Rio de Janeiro 

O dia 20 de janeiro é feriado 
municipal, no Rio: é a festa da 
Fundação da Cidade e do seu 
Patrono, que lhe deu o nome: São 
Sebastião. 

Devoção popularíssima em 
Portugal, sobretudo a partir do 
Rei D . João III, chamado "o 
Colonizador do Brasil" por ter 
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iniciado o sistema das Capitanias 
Hereditárias e o Ciclo Litorâneo, 
ou do açúcar. Este monarca 
mandou buscar em Roma um braço 
do Mártir, como proteção contra 
as epidemias no reino, conforme a 
edição do Fios Sanctorum, do Pe. 
José Antônio Vieira (1869:393-
401). 

Quase contemporâneo do Rei 
Colonizador, Estácio qe Sá devia 
prestigiar muito São Sebastião, 
porque, apesar de lançar os 
fundamentos da "muito leal e 
heróica Cidade de São Sebastião 
do Rio de Janeiro" em 1 o de março 
de 1565, batizou-acomonomedo 
santo e entregou-a à guarda deste. 
De fato, foi sob a proteção de São 
Sebastião que os portugueses 
expulsaram os franceses da Baía 
de Guanabara. 

A primeira capela é fundada 
em 1567, próximaentãodomarco 
da cidade. Transferida esta para o 
Morro do Castelo, é inaugurada a 
nova igreja, em 1585, por Mem de 
Sá, onde foran1 colocados os restos 
mortais do fundador do Rio. 

Em 1840, os capuchinhos 
italianos são trazidos de volta ao 
Brasil , de onde haviam sido 
expulsos sucessivamente por 
Pombal e na regência de D. João 
VI. Chegando ao Rio em 1842, 
aceitam ocupar o templo semi
destruído de São Sebastião, no 
Castelo. Restaurado pelo governo 
imperial em 1861, continua 
prestando serviços religiosos e 
caritativos à cidade. 

Emitido em 1921 o decreto de 
demolição do Morro, designou-se 
o dia 20 de janeiro de 1922 para a 
trasladação solene das relíquias 
históricas do velho templo: a 
imagem de São Sebastião, os restos 

mortais de Estácio de Sá e o marco 
simbólico da fundação do Rio, 
para o convento provisório dos 
frades, na Tijuca. 

A descrição desta solenidade, 
feita por Augusto Maurício ( 1946: 
57), definida por este como "de tal 
imponência que jamais será 
esquecida por quantos a 
assistiram", é típica das sole
nidades híbridas da República 
Velha: um misto de desfile militar 
e procissão católica, nas quais o 
culto aos "heróis nacionais", 
promovido pela "religião civil", em 
grande parte instaurada pelo 
positivismo no Brasil, se reúne com 
o catolicismo oficial, já então de 
índole romanizada, reforn1adora, 
reforçado nesta época por correntes 
ideológicas e teológicas do cato
licismo guerreiro e do catolicismo 
de neocristandade ( cf. Azzi, 
1981:31ss). Tal junção constituiu 
w1m síntese original, bem brasileira, 
de combinar o cívico-militar e o 
religiosocatólicoeoutros,emrituais 
públicos, incluindo até os elementos 
esportivos e recreativos. 

Parece-nos patente a relação 
de contigüidade entre os simbolos 
cívicos da cidade e o seu Padroeiro 
religioso. A narrativa usa até a 
expressão "sala contigua", para de
signar o recinto ao lado da capela 
provisória, escoll1ido para abrigá-los. 

Em 1931 é inaugurado o 
templo definitivo, na Rua Had
dock Lobo, chamado pelos cario
cas da época de "Templo da 
Cidade" (Palazzolo, 1966:2 91 ss). 

O enfoque da junção ou união 
no ritual, fruto da negociação 
muitas vezes tensa neste período, 
entre a hierarquia católica ro
manizada e o Estado republicano 
leigo, no Brasil, na qual a Igreja 



legitima publicamente o Poder 
Civil e este, por sua vez, legitima 
a Igreja perante o povo- a gosto 
ou a contragosto - é uma fonte 
importante para o desvelamento 
do nosso mundo relacional, de 
reciprocidades paradoxais e, às 
vezes, agonísticas, engendrando 
normas retesadas, dificeis, de 
sincretismo entre a Religião Civil 
brasileira e o catolicismo roma
nizado oficial da Primeira 
República. 

Assim, vamos encontrar o povo 
se apinhando desde as cinco horas 
da manhã na igreja dos capu
chinhos da Rua Haddock Lobo: 
participando das missas de hora 
em hora, ofertando flores 
vern1elhas diante do andor, posto 
em local bem visível, na entrada 
do templo. Aí, os devotos recebem 
aspersões abundantes de água
benta, enquanto no altar-mor, após 
o ténnino de cada missa, são 
benzidos coletivamente os objetos 
sacros adquiridos no pátio da 
igreja. Todos · erguem ansiosos 
fitas, medalhas, imagens, san
tinhos, bótons, que têm nas mãos . 

Velas, a maioria brancas , 
muitas vern1elhas, algumas poucas 
da cor verde de Oxóssi, na 
umbanda, são acesas em amplos 
queimadores, fora dos recintos do 
templo da Tijucaedeoutras igrejas 
paroquiais dedicadas ao santo, 
como a de Parada de Lucas, na 
Zona Norte do Rio. 

Às 13h:30 a procissão deixa a 
igreja dos capuchinhos, rumando 
para a Catedral, no centro do Rio. 
Uma pequena multidão, menor do 
que a que ficou no templo, 
acompanha o carro/andor, pre
cedido este por um carro de som, 
"puxando" cânticos e orações . 
Muitos preferem fazer o caminho 
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até a Catedral ou o Largo do 
Russel de ônibus, evitando assim 
o percurso de uns oito quilômetros, 
da Tijuca ao centro. O número de 
participantes vai aumentando, 
sobretudo do bairro do Estácio em 
diante. Ao lado do santo vão dois 
frades, que sempre têm muito o 
que fazer. Atendem simpa
ticamente o povo: uns pedem que 
toquem na imagem terços, fitas e 
outros objetos devocionais, bolsas, 
carteiras, e até crianças pequenas. 

O locutor do carro de som -um 
frade também - vai destacando 
vários edifícios por onde passa o 
cortejo, fazendo de cada un1 motivo 
de prece: o Hospital da Polícia 
Militar, o Presídio da Rua Frei 
Caneca, onde ocorre uma parada e 
longas preces, todos estendendo a 
mão direita em direção ao prédio; 
o Hospital do Câncer, onde acon
tece um tempo maior de orações, 
de cujos quartos doentes, fim
cionários e visitantes acenam, 
batem palmas e se incorporam às 
preces "puxadas" pelo locutor. 

Neste percurso, fui gravando 
entrevistas com os portadores de 
"Sebastiãezinhos" e os "Sebas
tiães" adultos: garotinhos e 
garotinhas, rapazes e homens 
jovens vestidos com calções 
vern1elhos, presos ao corpo pela 
cintura e por uma fita vern1elha, a 
tiracolo. Alguns homens trazem 
apenas a fita sobre o dorso nu ou 
a camiseta,. ·A maioria paga 
promessas .ligadas a curas de 
diversas doenças. Os adultos cwn
prem promessas por curas ou por 
"momentos dificeis que passaram 
na vida, e o santo ajudou". 

A procissão chega à Catedral 
por volta de 15h:45 . O cardeal 
está terminando sua missa, iniciada 
às 15 horas . A multidão se 

aglomera, destacando-se os trajes 
e estandartes coloridos das várias 
agremiações religiosas de leigos 
das paróquias do centro, aí con
centradas. Forma-se o cortejo em 
direção ao Largo do Russel, onde 
se encontra a estátua do Padroeiro 
da cidade. Abaixo dela, está o 
palco montado pelaRIOTUR, com 
amplo sistema de som. 

O cortejo ritual toma nova 
configuração, dentro do modelo 
das procissões tradicionais. Atrás 
do andor, sempre comprimido pela 
multidão, vem o Governo Argui
diocesano ladeando o cardeal, que 
leva as relíquias de São Sebastião, 
com os seminaristas à frente . O 
prefeito e outros membros do 
Governo Municipal se incorporam 
ao cortejo, junto aos representan
tes do clero. 

A multidão aumenta cada vez 
mais no Largo do Russel, também 
chamado Praça Luís de Camões. 
Todos se acotovelan1, tentando um 
lugar o mais perto possível do 
palco, montado ao ar livre. À 
entrada do carro-andor no recinto, 
todos prorrompem em delírios de 
palmas e vivas, revezando-se com 
acenos das mãos, acompanhados 
de cantos de louvor, incentivados 
pelo animador ao microfone. 
Quase que de repente, todos se 
calam: está sendo anunciado o 
início do teatro sacro: o Drama de 
São Sebastião . 

A visão panorâmica do Russel 
exibe a enorme profusão do 
vermelho nas roupas dos devotos. 
Considerada a cor do santo, a 
população católica da cidade se 
veste de vermelho ao se deslocar 
para a grande comemonição do 
centro e as festas dos bairros e 
subúrbios . 
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Nas festas dos terreiros de 
umbanda que homenageiam 
caboclos da linha de Oxóssi, às 
vezes o vermelho se mistura ao 
verde das guias e, mesmo, das 
roupas. O verde é a cor oficial de 
Oxóssi na umbanda; no can
domblé, é geralmente o azul-claro. 
O verde também se nota neste ou 
naquele devoto , nas festas 
católicas: às vezes, nas próprias 
camisas, bicolores, ou nas guias 
que atravessam o ombro esquerdo, 
passando por debaixo do braço 
direito. Neste ponto, já adentra
mosotemadosincretismo. Porém, 
antes, esboçarei uma rápida des
crição da festa e da devoção a São 
Jorge. 

São Jorge do Rio: 
o santo dos homens 

Na tentativa de apresentar 
eventos etnográficos mais 
elucidativos, mostrarei dados 
colhidos tanto nas duas festas do 
santo observadas em 1991 e 1992, 
em sua igreja do centro, na Praça 
da República, como nas visitas à 
mesma igreja e a outras do centro 
do Rio, entre o segundo semestre 
de 1991 e o ano de 1992. Causou
me admiração o ethos masculino 
que a devoção e os símbolos ligados 
a São Jorge despertam, inclusive 
nas mulheres . Delas, colhi dois 
exemplos que relato a seguir. 

Numa das visitas à igreja do 
santo, perguntei na lojinha por que 
as cores de São Jorge são ver
melhas. "É a cor dele", res
ponderam as jovens vendedoras. 
"Mas, por que é vermelha?", 
insisti . "Porque ele é guerreiro; é a 
cor da guerra. "Nesse ínterim, uma 
das duas jovens passava batom 
nos lábios. "Mas, o batom é 
vermelho, também. E não é mate-
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rial de guerra", provoquei. "É de 
guerra, sim", atalhou a moça; "é a 
guerra da conquista, do ganhar 
espaço", respondeu . É o 
espírito de conquista, de luta, 
inadmissível em camadas 
tradicionais no país- "guerra é 
negócio para homens!" -, 
fazendo seu caminho no mundo 
feminino , legitimado pelos 
movimentos de libertação da 
mulher e pelos variados femi
msmos. 

Outro exemplo obtive no 
templo da Escrava Anastácia, em 
Madureira. Conversando com um 
informante ocasional sobre a 
guerra no Iraque e a situação 
econômica no Brasil, no início de 
1992, a senhora falou : "Ah, se eu 
fosse homem! Se fosse, eu iria 
para a farda! Eu gosto muito de 
farda. Pois, olhe, eu nasci em 23 
de abril!" É o dia de São Jorge. 

As visitas à igreja da Praça da 
República com a Rua da 
Al:ffindega, sobretudo nos dias 23 
de cada mês, demonstram uma 
enorme freqüência de homens, e 
homens jovens, muitos com corte 
de cabelo à moda militar. Entram, 
rezam na igreja grande, que tem 
uma imagem de São Jorge de pé no 
altar-mor; vão depois para a capela 
anexa, onde fica a imagem enorme, 
eqüestre, do santo. Aí se demoram 
mais, normalmente, indo depois 
ao queimador, na entrada do 
templo, oferecer algumas velas e 
rezar de novo, enquanto aquelas 
ardem. As posturas são contritas e 
atentas . 

Num dos almoços em com
panhia do grupo do Estácio, 
liderado pelo Sr. Paulo Ribeiro, 
este apresentou-me a um amigo 
seu, devoto do santo, como todos 
os que estavam à mesa. Ouvi deste 

um depoimento comovente sobre 
a relação pessoal do mesmo com 
São Jorge. Em sua honra, havia 
mandado cunhar um medalhão 
com a efigie do santo em ouro, que 
guardava em casa. Na rua, usava 
sempre um de prata. Afirmou que 
experimentava várias vezes o 
valimento concreto do santo em 
ocasiões desafiantes da vida; que 
conversava com ele como se 
estivesse visível; que visitava 
freqüentemente a igreja da Praça 
da República; que não perdia sua 
festa. Enquanto falava, seus olhos 
brilhavam de emoção. 

A festa, ou melhor, as festas de 
São Jorge refletem esta popularidade 
e convergência dos "opostos", ou 
mais ou menos opostos. 

Na Praça da República, ela 
começa com a alvorada festiva à 
zero hora do dia 23 de abril. A 
banda do Corpo de Bombeiros, 
localizado perto da igreja, 
normalmente toca, enquanto fogos 
pipocan1 no ar. Às cinco horas da 
manhã, outra alvorada, desta vez 
com os clarins do Batalhão de 
Cavalaria da Vila de Santa Cruz. 
Logo tem início a primeira missa. 

As velas brancas e vermelhas, 
bentas nesta primeira celebração 
litúrgica, são muito disputadas nas 
vendas organizadas por senhoras 
da Irmandade de São Jorge, 
espalhadas no pátio ao lado da 
igreja. Indagando que importância 
tinha serem bentas na primeira 
missa, responderam: "Ah, elas têm 
força maior, porque são da 
primeira", o que configura uma 
atitude mágica, componente ·da 
devoção. 

Vendedores de artigos reli
giosos, de comidas e bebidas, 
postados nos gradis do Campo de 



Santana, na Rua da Alfândega ou 
nas calçadas ao lado da igreja, me 
informavam que, na alvorada das 
cinco horas, haviam visto chegar 
alguns dos bicheiros famosos do 
Rio, rodeados de seguranças: 
sal ta vam dos "carrões", entravam 
na igreja, sem obedecer às enormes 
filas,faziamsuaoraçãoevoltavam 
aos carros. Todos vestidos rigoro
samente de vermelho e branco. 

Este traje pude conferir nos 
homens e mulheres ligados ao jogo
do-bicho e a diversas escolas de 
samba: calça, paletó, chapéu e 
sapatos imaculadamente brancos, 
camisa social e lenço na lapela, 
além de meias vennelhas . Roberto 
da Matta ligou este traje ao 
personagem Zé Pelintra, da 
um banda. 

As mulheres acompanhantes 
tan1bém se vestem de vem1elho ou 
vermelho e branco. Observei e 
conversei com pessoas agru
padas , pertencentes a várias 
comunidades de umbanda, 
rigorosamente de branco e 
vermelho, mais esportivas e 
simples, com as guias ao pescoço 
ou por fora da canusa ou vestido. 

Em 1992, um grupo fazia pro
paganda de um "pagode de São 
Jorge", que iriaacontecernasexta
feira seguinte, no Estácio. Outro 
distribuía panfletos convidando 
para a carreata de São Jorge, a 
realizar-se no domingo seguinte 
pela manhã em Madureira, 
patrocinada pela escola de samba 
Império Serrano e os "banqueiros" 
do bairro. 

Ao longo do lado direito da 
igreja, na praça, uma fila de pais e 
mães-de-santo, com seus tabu
leiros, contendo búzios e baralhos 
de santo; enfeitados com imagens 
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de santos católicos sincretizados 
na umbanda, atendiam clientes o 
dia inteiro; esta prática é comum 
nas festas de igreja do Rio, inclu
sive na da Glória do Outeiro. 

Dentro da igreja, em local bem 
visível, está posta a imagem 
eqüestre para a visitação pública. 
Retirada da capela onde fica- hoje 
transformada em local de venda 
de artigos religiosos e mágicos -, 
facilita as visitas ininterruptas, que 
penetram no templo por duas 
longas filas . São tão grandes, que 
em 1991 demorei duas horas e 
meia, do lado de fora. Dentro da 
igreja, vêem-se militares da PM e 
do Corpo de Bombeiros - São 
Jorge é padroeiro oficial do Corpo 
de Bombeiros e do Esquadrão de 
CavalariadaPM- com suas fardas 
de gala; dois deles sempre 
montando guarda de honra ao 
santo. Outros PMs, com fardas de 
serviço, perambulam pelo recinto 
e pelo lado de fora, seguindo ordens 
dos "ministros" da irmandade, 
metidos em suas roupas pretas e 
murças vermelhas. 

O movimento da igreja e no 
entomo continua o mesmo, as 
missas com intensa participação, 
o clima de oração e devoção 
impressiona, dentro do templo, o 
silêncio contrastando vívamente 
com o sistema de som lá fora, os 
pregões dos vendedores, a zoeira 
dos bicheiros, sambistas e amigos, 
nos bares improvisados . De vez 
em quando, qma notícia se espalha 
de boca em boca: é um cantor ou 
cantora famosa, atores de TV que 
chegam e entram para fazer sua 
devoção ao santo. À noite, um Te
Deum cantado por córal e presidido 
por um bispo auxiliar da 
Arquidiocese, encerra a par
ticipação da Igreja oficial na festa . 
Nesta, um membro da alta 

hierarquia comparece apenas de 
noite. Coincidentemente, a esta 
hora o movimento na rua está mais 
fraco, perdeu o "agito" da manhã. 

O templo continua aberto até 
às 22 horas. Os últimos devotos, 
vendedores e bêbados se retiram. 
O silêncio e a calma voltam a se 
fazer na Praça da República e na 
Rua da Alfândega. São Jorge 
cumpriu mais uma vez sua missão, 
neste dia. Em nome do santo, gente 
de escolas de samba diversas bebeu 
junta: "É, aqui todos se juntan1. 
Esquecem o carnaval e se 
encontram! " Soldados da PM 
passaram ao largo de bicheiros, 
respeitando-se mutuamente os 
espaços geográficos de uns e 
outros. Um toca-fitas roubado do 
carro de um devoto, estacionado 
nas proximidades, logo foi achado 
e entregue ao dono, em 1991. É 
uma situação paradisíaca que se 
cria, se vivencia, sob o olhar 
bondoso e forte do santo . 
Divergentes dessa ''pax romana" 
só um grupo de evangélicos, que 
passou por entre as filas, bradando: 
"Isso é uma profanação! Só Jesus 
Cristo salva!" Mas, ficaram um 
tempinho ali, embora só para 
protestar. 

Oxóssi e Ogum: 
migrações e passagens, 
variações e dispersões 

Oxóssi é palavra de língua 
angolana , esclareceu o in
formante-interlocutor Luís, 
carioca, ex-candomblecista, 
feito por Eboni Dila, re
gressado ao catolicismo e ex
seminarista. O nome iorubano 
de Oxóssi é Odé, o caçador, 
explica. Com este nome ele 
teria sido venerado no antigo 
reino do Keto, onde era o rei 
mítico, conforme crença que 
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circula entre o povo de santo nagô, 
na Bahia, escreve Pierre Verger. 
Ainda segundo a mitologia nagô, 
Odé é filho de Iemanjá com 
Oxalá e irmão de Ogum, com o 
qual tem algumas semelhanças, 
mas também enormes diferenças. 
Mais uma vez, os extremos se 
tocam e as reciprocidades entre 
opostos acontecem e se com
plementam era alguns pontos, e 
geram fricção em outros . 

Oxóssi é o deus da caça, o 
o rixá-caçador mais cultuada no 
Brasil. Seu culto desapareceu 
praticamente na África, afirma 
Verger (1981 :112-115). É igual
mente provedor da comida. À 
semelhança de Ogum, vive mais 
fora de casa. Por isso, seu culto 
é realizado muitas vezes ao ar 
livre e seu lugar de assen
tamento é situado fora do bar
racão , em muitos terreiros , 
como o de Ogum. O senso de 
liberdade e independência é 
forte, tal qual o do irmão, dizem 
certas descrições de arquétipos . 
Seus axés : o arco e a flecha, 
que são de ferro, material sobre 
o qual Ogum reina . Assim, 
Oxóssi é livre , autônomo , 
desobediente à mãe (cf. Araia, 
1983 :25ss). 

Uma lenda muito difundida, 
freqüente em livros e relatos 
de informantes, conta que !e
manjá proibira seu filho Oxóssi 
de continuar com suas ativi
dades de caçador, temendo 
artimanhas de Ossâim, orixá 
das plantas, ervas medicinais e 
sagradas, que vive nas matas . 
Oxóssi, muito independente, 
não fez caso da proibição 
materna e permaneceu na mata. 
Até que uma noite não voltou 
para casa. Ogum foi procurá
lo e soube que o irmão havia 
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encontrado Ossâim e este o 
enfeitiçara, levando-o para 
viver com ele . 

Quebrado o encantamento, 
Oxóssi regressou a casa, mas 
foi rejeitado pela mãe, tempera
mental. Com raiva, retornou · à 
floresta, continuando com Ossâim, 
de quem aprendeu os segredos 
das plantas medicinais, 
conforme Luís, com 'variantes 
pequenas em Verg~r· e Araia . 

A narrativa, como se en
contra nestes autores e no 
informante, é contextualizada 
numa visão de mundo mo
de r na , que apela para a 
autonomia individual, em 
oposição à imposição materna, 
contra a qual Oxóssi se insurge 
e também Ogum, que repre
senta o valor moderno da 
solidariedade, contra o auto
ritarismo . É uma versão 
moderna de um mito surgido 
num quadro social marcado por 
tensões entre o desejo e luta 
pela supremacia masculina e a 
estrutura matrilinear ou , 
sobretudo, matrilocal, como foi 
estudada por Turner , por 
exemplo, examinando os 
conflitos entre a matriline
aridade e a patrilocalidade, no 
povo Ndembu (cf. , p. ex. , 
Turner, 1974 e 1982). 

Temos aí a interpretação, 
num horizonte de significados 
capitalista ocidental , de uma 
situação de oposição entre 
papéis sociais no sistema tribal 
tradicional africano. De um 
certo viés, pode-se enxergar 
neste processo uma leitura 
anacrônica do mito . De outro 
ângulo, porém, pode-se argu
mentar pela legitimidade da 
leitura moderna, tendo como 

fato consumado o ingresso -
ainda que forçado - de 
sociedades e etnias afr icanas, 
embora fragmentadas, despe
daçadas pelo projeto escra
vocrata, em sistemas eco
nômicos e sociopolíticos ca
pitalistas ocidentais, de estru
turas complexas e dinâmicas. 
Tais sociedades, ao aceitar e/ 
ou tolerar os elementos reli
giosos , míticos e rituais dos 
descendentes dos africanos, 
incorporando-os à sua plu
ralidade cultural, reinterpretam 
tais elementos , dentro do seu 
quadro referencial de sig
nificados , construídos a partir 
de sua organização sócio
econômica e política. 

Deste modo, não só os afro
brasileiros tiveram e têm de 
reinterpretar suas crenças; o 
Brasil moderno - ou apenas 
modernizado , como preferem 
chamar alguns estudiosos -
também o faz ; não apenas com 
as crenças vindas da África, 
mas igualmente com os 
conteúdos simbólicos do cato
licismo tradicional popular, 
para que este também seja 
compreendido e praticado 
pelas camadas médias , esco
larizadas . 

No candomblé, a umao de 
Oxóssi e Ossâim é interpretada no 
sentido místico e naturalista a um 
tempo: união dos animais, da caça, 
com a vegetação e a floresta. In
clusive, a postura de São Sebastião 
nas imagens e estátuas, prin
cipalmente desde o Renascimento, 
amarrado ao tronco de árvores, 
que representan1 Ossâim e seu 
reino, acrescido do fato de ser 
atravessado por flechas , ins
trumento dos caçadores e parte 
importante do axé de Oxóssi, con-



tribui com muita força para induzir 
uma assimilação com este orixá, 
através da relação metafórica. 

Na velhice, Oxóssi separa
se de Ossâim e fica junto com 
Obaluaiê, segundo Luís . É por 
isso que em muitas casas de 
candomblé, quando se arreia 
comida para Oxóssi, também 
se arreia para Obaluaiê. Mas, 
neste . particular, temos 
igualmente diversas variantes 
do mito entre os autores e 
informantes por nós consul
tados , entre Oxóssi, velhos e 
filhos deste orixá. 

Estas e outras variantes, que 
resultam das misturas de povos 
e etnias africanas em regime 
de escravidão, de crenças per
seguidas, proibidas de se 
manifestarem livremente, a 
religião dos dominadores exer
cendo pressões e, ao mesmo 
tempo, um fascínio enorme ... 
Tais crenças se decompuseram 
em infinidades de versões 
incompletas, fragmentadas, até 
a época do esforço de 
reconstrução e restauração , 
efetuado pelos candombl és 
nagôs na segunda metade do 
século XIX, enquanto as 
tradições bantos continuavam 
seu caminho de maior abertura 
para a mestiçagem com 
elementos católicos e ame
ríndios. As viagens de reci
clagem às regiões iorubas da 
África, iniciadas então naquele 
contexto, e continuadas até 
hoje- incentivadas em algumas 
metrópoles e estados - con
tribuíram para a ordenação 
maior dos rituais e corpos 
doutrinários . Acrescente-se a 
esta contribuição nativa a obra 
de sistematização das mito
logias , rituais e crenças, feita 
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por cientistas sociais nacionais 
e estrangeiros - alguns destes 
se filiando a determinadas 
comunidades ou estirpes 
espirituais, acrescentando, 
assim, à condição de antro
pólogos ou sociólogos, a de 
teólogos sistematizadores. 

Pode-se dizer, porém, que 
este esforço unificador teve 
êxito na criação de um "corpo 
de doutrina" coerente em apenas 
algumas poucas famílias 
espirituais de candomblé, no 
Brasil. A maioria dos adeptos, no 
entanto, persiste se movendo num 
quadro de fluidez de crenças, 
assimiladas pelos iniciados na 
casa e que são transmitidas 
para terreiros de outros 
estados, através das redes de 
filiações espirituais e, além 
disso, da expansão da rede de 
comunicações e prestação de 
serviços religiosos de babás e iás 
para outros babás e iás, nas 
reciclagens ou aprofundan1entos 
buscados aqui e ali. Destes 
contatos vão surgindo super
posições de concepções e de 
crenças, além de enriquecimento 
dos rituais com novas variantes, 
incorporadas às antigas e 
costumeiras. 

Oxóssi tem no seu arquétipo 
do candomblé, ainda conforme 
Luís, a vontade de sempre 
andar pelo mundo; " mania" de 
uma certa errância, no que era 
censurado por Iemanjá, como 
vimos, mas apoiado pelo irmão, 
Ogum. Por isso, se dava muito 
bem com outro innão seu, Exu. 
Ogum, no entanto, tenta retirar 
Oxóssi da companhia de Ossâim, 
segundo Luís, o que configura um 
apoio não total, uma reci
procidade um tanto tensa . 

A força, a persistência, a 
personalidade forte de Ogt:m é 
a grande diferença em relação 
ao temperamento vivaz, 
mutante, de Oxóssi . Enquanto 
Ogum é um chefe que se obstina 
no que quer, seu irmão mítico 
representa uma responsa
bilidade mais leve, aliada à 
liberdade, a compromissos não 
muito envolventes . 

Já mencionamos que as 
condições da conquista e da 
evangelização não são ex
plicações suficientes para dar 
conta desta realidade religiosa 
fragmentada. Se fossem, 
teríamós hoje um quadro de 
comportamento religioso mais 
consistente, mais homogêneo, 
após tantos esforços que se 
fizeram de se organizar as 
crenças em unidades mais 
uniformizadas, em diversas 
tradições religiosas . Lembra
mos aqui a cruzada da hie
rarquia católica no Brasil da 
Primeira República, as ten
tativas das diferentes nações 
do candomblé , os vários 
fundamentalismos evangélicos 
pentecostais e neopentecostais 
de hoje, o neofundamentalismo 
católico a tua!. .. Enquanto isso, 
a dispersão religiosa segue em 
frente, o arquétipo de Oxóssi 
se impondo com mais força que 
o de Ogum em nosso ethos, 
apesar dos esforços em 
contrário das diversas tra
dições religiosas mais atuantes 
no país . 

Assim, nosso povo plu
riétnico, plurinacional , como 
querem os indianistas, e 
pluricultural convive também 
com esta pluriformidade 
crescente de variações de ritos 
e crenças, dentro das mesmas 
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tradições, enquanto o trânsito 
continua acontecendo ao 
interno e ao externo delas . Uma 
constatação até simplória, mas 
evidente, se impõe : nossa 
realidade psicossocial urbana 
está bein mais para Oxóssi do 
que para Ogum, do ponto de 
vista das escolhas religiosas. 

Na umbanda, Ogum e 
Oxóssi presidem cada uma das 
"linhas": são elas "grandes 
exércitos de espíritos que 
obedecem a um chefe", na 
maioria delas um o rixá, conforme 
Ortiz (1991 :82ss). Nesta religião 
-melhor dizendo, tradição religiosa 
- os orixás são reinterpretados no 
sentido de se transfom1arem em 
essências sagradas que não 
descem, não incorporam, mas 
agem no mundo através de suas 
falanges e seus guias . As falanges 
obedecem aos sete chefes de cada 
linha. Na de Ogum, todos mantêm 
o nome deste orixá, acrescido do 
nome que designa sua natureza ou 
atributos. 

Já a linha de Oxóssi é cons
tituída de caboclos; por isso, ele é 
representado nos terreiros pelos 
caboclos chefes de legião ou 
falanges ( cf. Cacciatore, 
1988:202). Um dos nossos inter
locutores umbandistas, pai-de
santo, possui terreiro dedicado ao 
caboclo Tupinambá, da linha de 
Oxóssi . Sua festa maior é 
celebrada próximo ao dia de São 
Sebastião. Os caboclos de Oxóssi 
têm como instrumento de axé uma 
pequena espingarda, além do arco 
e flecha unidos. 

Entre São Sebastião e Oxóssi 
não há plena correspondência ou 
equivalência mítica, assim como, 
rigorosan1ente falando, não há 
entre nenhum santo católico e 
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qualquer dos onxas ou outras 
entidades assimiladas pelo sin
cretismo afro-brasileiro. Rubem 
Cesar insiste nas três faces dos 
santos, no Brasil. "Modificam-se 
no passar do catolicismo oficial 
para o catolicismo popular e 
novamente na passagem para o 
afro-brasileiro; ou vice-versa" 
(Fernandes, 1989:37). Mas, no 
afro-brasileiro se podem distinguir 
também várias faces, se se 
aprofunda a investigação dentro 
das tradições religiosas que o 
constituem, habitualmente . 
Mesmo que tomássemos o can
domblé nagô, o candomblé banto, 
os cultos dos vodus, os grupos 
jejes, a umbanda, a pajelança do 
Norte,ajuremadoNordeste,como 
se fossem grupos religiosos 
homogêneos, teríamos este exato 
número de variantes, de faces, 
correspondentes aos tipos re
feridos. No entanto, tal homo
geneidade, se já existiu, não mais 
existe, dentro do contexto de 
variações e dispersões do nosso 
universo religioso. 

São Jorge e 
São Sebastião do Rio: 

contigüidade, ambigüidade 
e transitividade paradoxais, 
na construção seletiva de 

uma personagem 

Afirmei que, do ponto de 
vista das escolhas religiosas, 
nossa realidade psicossocial 
urbana está mais para Oxóssi que 
para Ogum. Do ponto de vista das 
relações ao nível do mundo da 
rua, porém, Ogum impõe seu 
espaço, seu "reinado", às vezes 
respeitando, às vezes invadindo o 
espaço dos grupos que têm pontos 
de semelhança com Oxóssi. 

Na umbanda, Ogum corres-

ponde ao astro Marte, o planeta 
vermelho, segundo Ortiz 
(1991:80). Ora, Marte representa 
a guerra, a luta. Nessa disputa 
pela sobrevivência, joga-se às 
vezes com armas que respeitam os 
espaços dos outros , às vezes 
também com armas que os 
violentam e destroem. 

São Jorge, figura emblemática 
das relações guerreiras e cavalhei
rescas, na Antigüidade cristã e na 
Idade Média, tem sido considerado 
o padroeiro de todos os que usam 
e empregam armas. Na realidade 
social do Rio, tomou-se venerado 
por corporações armadas 
representantes da ordem e da lei, 
ao mesmo tempo que por 
corporações armadas repre
sentantes da desordem. 

No corpo-a -corpo das ruas, dos 
morros, "nós pomos São Jorge na 
frente", disseram-me vários 
oficiais da PM. Lema que recorda 
o "Saint George for England", 
do monarca inglês Eduardo III, no 
século XIV. 

Ao mesmo tempo, os 
"bandidos" do Morro de São 
Carlos festejaram o dia do santo, 
em 1992, disparando tiros para o 
ar. Em outros lugares deve ter 
sucedido idêntico comportamento. 

Portanto, a devoção religiosa é 
o elemento de comunicação entre 
estas duas categorias que 
"trabalham" com armas. Há os 
combates homem a homem, nas 
ruas e morros; há o elemento da 
devoção conferindo uma relação 
de contigüidade ao nível 
simbólico-religioso, entre os dois 
grupos. 

Soube de um oficial da PM 
que pôs um azulejo com a pintura 



de São Jorge na frente da casa; 
justificou o ato, dizendo que "em 
casa que tem a imagem de São 
Jorge na parede da frente , 
vagabundo não entra, porque eles 
respeitam o santo." Bem, res
peitam e temem, também, a arma 
que talvez o dono da casa possua! 
O interessante é a verificação da 
imagem na casa como veículo 
desta comunicação entre estes 
corpos sociais que se digladian1, 
mas mutuamente se necessitam. 
A imagem diz muito mais para 
membros dos dois grupos do que 
se possa verbalizar entre pessoas 
que a eles não pertençam. 

Paralelamente, detentos em 
processo de fuga me confessaram 
sua devoção ao santo desde a época 
da tentativa de fuga bem-sucedida, 
que conseguiram - diziam-me -
graças ao santo. As tatuagens que 
muitos internos dos presídios do 
Rio usam, os medalhões, os anéis 
que mandam cunhar, todos com a 
efigie do santo, demonstram a 
extensão da devoção e da 
apropriação que fazem de uma 
imagem do Mártir, que constroem 
utilizando elementos que estão de 
acordo com as percepções e 
valores que visualizam no 
exercício de sua atividade e 
justificam os comportamentos : 
entre os policiais, a visão do dragão 
como simbolizando o mundo do 
crime, que é preciso esmagar, 
destruindo os criminosos; entre os 
"bandidos", uma certa visão da 
sociedade enquanto injusta por
que lhes negou oportunidades. 
Ou , então, o medo paranóico 
que lhes acomete por ter de 
partilhar sua sorte com outras 
pessoas que lhes ofereçam 
perigo ou ameacem a inte
gridade física dos compa
nheiros de infortúnio . São 
Jorge oferece a p roteção para 
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vencer dragões e conseguir sair 
incólume da prisão. 

Outra construção seletiva da 
personagem, com relação a São 
Sebastião, acontece como pano de 
fundo e justificativa para a devoção 
do mundo gay do Rio de Janeiro -
e, até certo ponto, internacional -
para com este santo. 

A ponta deste iceberg foi, para 
mim, o fato de me terem iden
tificado o travesti Laura de Vison, 
de vestido longo, peruca e outros 
atavios femininos, na procissão 
de 1992. Estava em companhia de 
alguns rapazes, um deles 
funcionário, na época, do Museu 
Nacional. Conversei diversas 
vezes com este funcionário, o qual 
me apresentou um antropólogo 
norte-americano em viagem de 
pesquisa no Museu, que me disse 
estar também neste grupo, e me 
proporcionou diversos exemplos 
de depoimentos de escritores e 
artistas homossexuais que se 
declararam admiradores ou 
devotos do Santo Mártir, como 
Mishima, romancista japonês, 
JeanGenet, Claude Debussy, autor 
de um Oratório do Martírio de 
São Sebastião, proibido de ser 
executado nas igrejas pelo 
Arcebispo de Paris, no início do 
século, porque o personagem da 
obra não era o santo católico, mas 
sim um deus grego, e por conta 
das referências eróticas - li numa 
capa de disco desta música -
contidas no texto. 

Por que esta predileção e 
identificação devotas? Penso que 
a iconografia do santo, inaugurada 
no Renascimento, tem muito a ver 
com o desencadear deste processo. 
Pintores e escultores renas
centistas, a começar pelos da Itália 
- muitos deles homossexuais 

notórios, como suas biografias 
registram -, iniciaram o desnu
damento do Terceiro Padroeiro de 
Roma, adornando-lhe o fisico com 
requintes de beleza anatômica 
masculina, ao mesmo tempo que 
tais representações lembram -
ainda hoje - personagens belos e 
de sexualidade ambivalente da 
mitologia greco-romana, como 
Adônis, ou deuses em cujo culto 
ocorriam rituais de cunho homos
sexual, como Apolo. 

Indagamos a pessoas do grupo 
da "turma do Estácio" por que 
São Sebastião, sendo também 
soldado e guerreiro, não tinha a 
mesma simbologia de virilidade e 
machismo que o Santo do Dragão. 
Respondiam-me que São Sebas
tião, apesar de representado como 
um homem forte, vende uma 
imagem de fragilidade, de 
passividade, inclusive; forte, mas 
indefeso, prisioneiro que está no 
tronco, o corpo crivado de flechas . 
Além disso, a "fragilidade" foi 
definida pelo funcionário 
informante, não no sentido fisico 
dotenno, mas "psicológico", como 
uma sensibilidade: "São Sebastião 
é representado nu. Mas, o nu não 
traz conotação machista. É um 
corpo belo de homem, mas com 
muita sensibilidade, que dá a idéia 
de uma carência. Ele é carente e 
sensível, ao mesmo tempo. Esta 
imagem de sensibilidade está 
ligada à postura, à beleza viril 
mas não machista, não 
' durona ' ... São Sebastião é 
aquele que ganha as pessoas 
com a palavra, que convence 
com a palavra, não com a luta 
violenta, como São Jorge." 

Deste modo, fragmentos da 
personalidade do santo, do seu 
perfil, como são transmitidos 
pela Passio e repetidos nas 
pregações , teatros, procissões, 
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são captados e apropriados 
pelo grupo de devotos homos
sexuais, como parte da cons
trução da personalidade do 
santo . Uma construção sele
tiva, feita sob medida para 
estes que o invocam como 
protetor do grupo. 

Nesta construção, as infor
mações, colhidas em diversas 
circunstâncias, são selecionadas 
e, se necessário, reinterpretadas 
dentro da ótica própria do grupo, 
a partir do viés específico que se 
quer salientar, para vir a fortalecer 
e fundamentar mais o significado 
da devoção, da identificação e do 
auxílio buscado nos momentos 
preCISOS. 

Hélio Silva ( 1993: 32, 81, 
157ss) aprofunda a conceituação 
de ambigüidade , tentando 
demonstrar o caráter ambíguo do 
travesti: "de sua posição social, 
das posições que impõe a seus 
interlocutores e outros atores com 
as quais interage ... " . Ambi
güidade, evasiva, fluidez são quase 
sinônimos no trabalho conceituai 
deste autor, que examina a 
sociedade brasileira a partir deste 
ângulo. 

Neste artigo, examinamos a 
fluidez de crenças, mitos, lendas, 
em nosso universo religioso. No 
caso do Santo Mártir, este aspecto 
da devoção demonstra uma 
destacada e paradoxal am
bigüidade . Esta convive 
justamente com a exposição 
artística do seu corpo nu, na qual 
estão juntos o esplendor da força 
física juvenil masculina e uma 
certa languidez, estampada em 
belos rostos viris. 

Interpretada pelos infom1antes 
como " sensibilidade" e 
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"sensibilização", tal languidez é 
indisfarçável nas representações 
do santo, que correram o mundo. 
Esta, aliada à passivida~e que a 
situação do Mártir prisioneiro e 
flechado enseja, reforça a imagem 
de uma ambigüidade propícia a 
uma identificação entre os atores 
sociais homossexuais de todos os 
tipos e classificações. 

No tocante à devoção no Rio 
de Janeiro, pode-se perceber uma 
relação entre a devoção do mundo 
homossexual carioca, a valoração 
conferida por este ao Santo 
Padroeiro e a valorização do 
travesti e das outras realidades do 
mundo gay, no Rio, objeto 
freqüente da curiosidade nacional 
e internacional, seja através do 
turismo, seja por reportagens, 
escritos, teses, filmes etc . 
abordando suas diversas facetas . 
A própria nudez exposta da bela 
estátua do Russel, monumento 
oficial da cidade ao Santo Patrono, 
remete a uma relação de índole 
metafórica entre a devoção, o 
mundo gay e a cidade do Rio de 
Janeiro: a nudez do santo exibe 
uma relação de semelhança com a 
nudez característica do carioca: 
nudez no carnaval, nudez nas 
praias, facilidade em reduzir ao 
núnimo a indumentária nos dias 
de calor, no verão principalmente, 
considerado "a mais carioca das 
estações", conforme artigo recente 
do Jornal do Brasil. Alie-se a isto 
a proverbial cultura do exi
bicionismo e narcisismo existente 
na cidade, o alto apreço em que se 
tem o pôr à mostra fonnas fisicas 
perfeitas, femininas e masculinas, 
a defesa que deste uso se faz em 
comentários, matérias jorna
lísticas etc. dentro do princípio: o 
que é belo deve ser exibido, não 
escondido. A nudez do Padroeiro, 

pois, de certo modo retrata, 
assimila e funciona também como 
justificativa da tendência para a 
nudez, entre os habitantes do Rio. 
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COMPRE NO ISER 

... 
RELIGIAO E SOCIEDADE 
Leia RELIGIÃO E SOCIEDADE. 
Há mais de 20 anos a revista 
mais conceituada quando 
se fala em sociologia 
e antropologia da religião. 
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-RAIZES DO -DESPERDICIO 
Junte 1 O dos mais conceituados 
autores em variados campos do 

conhecimento humano. 
A preocupação comum: 

o desperdício em seus 
muitos matizes. 

RAÍZES DO DESPERDÍCIO, 
uma visão abrangente e 

ousada sobre uma das mais 
graves questões do 

ser humano. 
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Deste passado (tempo mítico?) 
falo como ex-aluna. E, como já 
aprendi que a memória social é 
construída e seletiva (Pollak, 
1992), reconheço de saída a 
parcialidade do viés da experiência 
pessoal . Por isso mesmo é 
importante explicitar algumas 
lembranças, já que elas in
terferiram na concepção da 
pesquisa atual. 

Creio poder dizer que para 
aqueles alunos dos anos 70, 
sucessores imediatos da famosa 
geração 68, que conheceram um 
IFCS traumatizado, compulsori
amente transferido para o Largo 
de S. Francisco, o forte não era a 
religião, e sim a política. 

Direta ou indiretamente, 
respirava-se política mesmo que 
não se fizesse necessária ou 
propriamente atividades políticas . 
Afmal, tratava-se de um IFCS "sob 
intervenção", cuja direção estava 
nas mãos de quem gozava da 
confiança do governo militar. 
Professores jovens "substituíam" 
velhos mestres expurgados e a eles 
se referiam respeitosamente cada 
vez que tinham oportunidade. 
Alusões a alunos afastados por 
motivos políticos também eram 
freqüentes , até porque algw1s deles 
conseguiram voltar naqueles anos 
aos bancos escolares, despertando 
a admiração e a curiosidade dos 
(um pouco) mais jovens. 

Este era o pano de fundo. E, 
como que " remando contra a 
corrente", buscava-se neste 
cenário tornar legítima a 
possibilidade de fazer ciência 
(Ciências Sociais) nos chamados 
"anos de chumbo" . Várias 
alternativas foram construídas e 
já destacadas em estudos que 
tratam dos caminhos das Ciências 
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Sociais pós-64 e pós-68. Destaco 
duas que, a meu ver, têm relação 
com o objeto deste trabalho: uma 
paradoxal espécie de "acade
mização do marxismo " e o for
talecimento da vertente do 
"relativismo antropológico". 

No primeiro caso, a ordem do 
dia era voltar à teoria. A ausência, 
incompreensão .ou a má aplicação 
do materialismo histórico deve
riam explicar os .fracassos de 
" reformistas" ou " revolucio
nários", que não lograram fazer 
face aos desdobramentos do golpe 
de 1964 . Neste contexto, o 
reconhecimento da cientificidade 
desta teoria implicava não só uma 
hierarquia de temas de estudo (na 
qual a religião em si enquanto 
objeto sequer aparecia), mas 
também promover naqueles que 
se dispunham a conhecê-la uma 
"desalienação" e um certo tipo de 
adesão pessoal a um novo 
"coletivo". Isto é, uma ruptura 
com a "ideologia dominante", da 
qual as crenças religiosas herdadas 
das relações familiares faziam 
parte . 

No segundo caso, embora a 
religião pudesse se tornar um 
objeto legítimo de estudo, aprender 
o métier significava também 
construir o "distanciamento 
analítico" através do exercício da 
alteridade relativizadora. Ou seja, 
na busca de compreensão da lógica 
do outro e do estranhan1ento das 
próprias crenças e valores chegava
se a um tipo de universalismo que 
por si só dificultava a afirmação 
de valores e instituições religiosas 
particulares, principalmente se elas 
fossem missionárias (coloniza
doras?), brancas e ocidentais . 

Assim , seja pela via dos 
pressupostos do materialismo 

histórico, seja através dos óculos 
do relativismo antropológico, 
tomava-se difícil naquela época 
"ver" a religião dos alunos do 
IFCS. Pode ser até que a religião 
tivesse algum lugar nos corações e 
mentes dos muitos alunos do IFCS 
dos anos 70, porém é certo que não 
tinha visibilidade. Talvez porque 
não se perguntava por ela, ou até 
mesmo porque fosse" escondida", 
podemos dizer que a religião dos 
alunos fazia parte do " indizível" 
naquele "espaço de ciência" . 

Nos anos 70, o aluno "pai-de
santo" que se tornou personagem 
do livro de Yvone Maggie , 
intitulado Guerra de Orixás 
(Zahar, 197 5 ), era exceção à regra. 
Chan1ava a atenção dos outros 
estudantes e tornou-se um 
privilegiado mediador e "infor
mante de pesquisa". 

Cristãos ou católicos mar
xistas, por sua vez, não conheci 
entre os alunos do IFCS dos anos 
70. Creio que cariocas da geração 
correspondente à dos sociólogos 
mineiros Herbert de Souza, o 
Betinho, e Pedro de Oliveira 
estavam no exílio, ou na clan
destina Ação Popular, onde, 
tomando-se "marxistas, Ieninistas 
e maoístas", já não se definiam 
mais como cristãos . 

Quanto aos protestantes, o pro
fessor Jether Ramalho foi o único 
que conheci ali naqueles anos, já 
que entre os alunos não lembro de 
nenhum que se apresentasse como 
evangélico, seja de denominações 
históricas ou de pentecostais . 

Nos anos 90 evidenciam-se 
algumas mudanças . Vejamos o 
cenário. 

No cotidiano, podem-se obser-



var algumas cabeças raspadas e 
outras . que exibem penteados 
"afro", denotando adesão a uma 
das tantas correntes do "movi
mento negro", e nas sextas- feiras 
destacam-se as roupas brancas e 
guias coloridas daqueles alunos 
que se incluem no "povo do santo". 

Nas salas de aula, segundo 
minha própria experiência e 
comentários de vários colegas 
professores, já nas pnme1ras 
disciplinas do ciclo básico, 
destacam-se alguns jovens 
desembaraçados com o uso da 
palavra, que acabam relatando que 
suas habilidades não resultam da 
competência advinda de bons 
colégios, leigos ou religiosos, da 
Zona Sul da cidade do Rio de 
Janeiro, mas foram adquiridas no 
âmbito ·das Pastorais renovadas 
da Igreja Católica ou - e talvez 
aqui esteja a maior novidade
adquiridas nas Igrejas evangélicas 
tradicionais e pentecostais. 

Nos intervalos entre as aulas, 
nos amplos corredores do histórico 
prédio do IFCS (pelos quais 
transitam não só os alunos de 
Ciências Sociais, mas também de 
História e Filosofia), através dos 
cristais, do I Ching, do tarô, das 
runas, são oferecidas facetas de 
várias tradições religiosas e 
culturais embaladas em linguagem 
de "nova era". 

Também a presença de um 
grupo de alunos moçambicanos 
enriquece o painel religioso do 
IFCS . Vindos através de um 
Convênio de Cooperação entre 
Governos/Universidades, e da 
Fundação Ford, estes estudantess 
não se diferenciam de outros alunos 
negros apenas pelo sotaque 
"português de Portugal" (o que, 
aliás, intriga quem os vê - negros-
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conversando pelas ruas do centro 
da cidade do Rio de Janeiro 
próximas ao IFCS). Mas se 
diferenciam também porque, 
enquanto os brasileiros adeptos 
do candomblé e do "movimento 
negro" exibem as marcas de sua 
"negritude ideológica" através de 
adereços de uma África sim
bolicamente reinventada, os 
moçambicanos, oriundos de vários 
locais, trazem a historicidade de 
uma África contemporânea e 
multifacetária, resultado de 
diferentes encontros culturais . 
Assim, os moçambicanos se 
diferenciam também entre si : 
enquanto uns reafirmam os 
universos religiosos de suas 
culturas e etnias particulares, 
outros trazem consigo sincretismos 
singulares advindos da subor
dinação de suas crenças nativas 
às religiões cristãs, sobretudo ao 
catolicismo da metrópole 
portuguesa, e outros ainda com 
convição atestan1 a progressiva 
presença do islamismo na África. 

Sinais dos tempos: na 
religião e na ciência 

Que significa "fazer ciência" 
nas vésperas do século XXI, 
quando se anuncia, e se denuncia, 
uma "crise dos paradigmas" da 
modernidade? E até que ponto a 
crítica do racionalismo iluminista 
favorece automaticamente a ex
pressão da subjetividade religiosa? 

No que diz respeito à An
tropologia, é significativo o texto 
de Roberto Cardoso de Oliveira 
intitulado "A Categoria de 
(Des )Ordem e a Pós-Modernidade 
na Antropologia" (1988), onde o 
autor se propõe a refletir sobre o 
movimento histórico da disciplina 
desde os primeiros momentos de 
sua constituição até os dias a tu ais . 

Para tanto, como constitutivos da 
Antropologia, destaca três 
paradigmas: o racionalista, 
localizado na Escola Sociológica 
Francesa, o estrutural-funcio
nalista, tão caro à Antropologia 
britânica e o culturalista, da 
Antropologia norte-americana. 
Enquanto "paradigmas susten
tadores das Escolas consolidadas 
nas primeiras décadas do século", 
o autor os classifica como 
"paradigmas da ordem". Neles 
teriam sido "domesticadas" a 
subjetividade, o indivíduo e a 
história. 

E prossegue Cardoso de Oli
veira: com todas as suas diferenças, 
os três paradigmas da ordem 
"sustentam um amplo e único, 
ainda que multifacetado, discurso 
fortemente marcado pelo caráter 
cientificista" (p.64). 

Um quarto paradigma desta 
tradição disciplinar é apresentado 
como "da desordem". Roberto 
Cardoso de Oliveira o classifica 
como hermenêutico, diz que com 
ele se nega o cientificismo, se 
valoriza o interpretativismo e se 
reformulam aqueles três elementos 
que haviam sido domesticados 
pelos paradigmas da ordem. "A 
subjetividade ( .. . ), liberada da 
coerção da objetividade, toma sua 
fom1a socializada, assumindo-se 
como intersubjetividade; o in
divíduo, igualmente liberado das 
tentações do psicologismo, toma 
sua forma personalizada (portanto, 
indivíduo socializado), e não teme 
assumir sua individualidade; e a 
história, desvencilhada das peias 
naturalistas que a tomavam exte
rior ao sujeito cognoscente, pois 
dela se esperava que fosse objetiva, 
toma sua forma interiorizada e se 
assume como historicidade" 
(p .64). 
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O convite à intersubjetividade, 
individualidade e historicidade, na 
boca de um dos expoentes da 
Antropologia no Brasil, forneceu 
um álibi para discussões 
acaloradas sobre religiões no curso 
de Ritual e Simbolismo que 
ministrei para os alunos de 
Ciências Sociais do IFCS no 
primeiro semestre de 1993. Neste 
curso, após as aulas dedicadas às 
contribuições teóricas, os alunos 
escolheram temas para pesquisas 
exploratórias através das quais 
pudessem refletir sobre a literatura 
estudada. Vários grupos esco
lheram alternativas religiosas 
como tema de investigação, e nas 
apresentações dos trabalhos 
entrelaçaram-se estranhamentos e 
identificações entre "sujeitos" e 
"objetos". Para ilustrar, relato 
duas situações. 

Um dos grupos se propôs a 
pesquisar as diferenças rituais 
entre umbanda e candomblé. 
Compondo-se por livre associação, 
ali se reuniram: 

• uma aluna evangélica, 
participante do Movimento Jovem 
da Igreja Batista; 

• uma aluna católica, com 
trabalhos em Pastorais de Favela 
e da Juventude; 

• uma aluna católica, com 
participação na Pastoral da 
Juventude e no Movimento Ne
gro; 

• uma aluna católica " de 
batismo", isto é, não praticante; 

• outra aluna que se define 
como "nústicade Saint-Germain", 
opção na qual se pode retirar "um 
pouco de cada religião para formar 
uma própria"; 

• e, finalmente, entre os seis, um 
aluno que se autodenonúna ateu . 
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Entre eles talvez pudéssemos 
destacar dois pólos. Em um pólo 
estaria o último aluno citado, que 
é de família católica (com as 
clássicas incursões eventuais em 
terreiros de umbanda) .Apresenta
se com um perfil próximo a uma 
parcela dos anos 70 , sua escolha 
do Curso de Ciências Sociais se 
deu após participação política nas 
eleições presidenciais de 1989, e 
definindo-se como· "ateu ", 
reafim1a seu intere.sse exclusi
vamente científico pela religião . 

Em outro pólo estaria a primeira 
aluna citada: recebeu uma 
socialização católica e foi a 
primeira de seu núcleo familiar a 
se converter à Igreja Batista, 
logrando posteriom1ente, com seu 
"trabalho religioso", a conversão 
da mãe e de duas innãs. Acrescente
se o fato desta aluna- atuante em 
articulações da Juventude Batista, 
aplicada nos estudos, e uma das 
duas representantes estudantis no 
Laboratório de Pesquisa Social do 
IFCS - ter transformado sua avó 
materna - que já foi católica e 
protestante, e hoje é "mãe-de
santo" - em " informante" em um 
dos terreiros escolhidos para o 
trabalho de campo do grupo. 

Ao invés de rupturas com o 
mundo da religião, como nos anos 
70, através destes exemplos 
destacam-se hoje as continuida
des. Entre estes alunos estariam 
presentes as clássicas com
binações (catolicimo + religiões 
mediúnicas), os recorrentes 
trânsitos··(católico ... umbanda .. . 
candomblé ... evangélicos ... ) e um 
pouco das novidades atuais, ou 
nova bricolage (mística de Saint
Gennain), também presentes na 
sociedade. Frente a tal configu
ração, podemos indagar até que 
ponto este espaço universitário 

poderia ser pensado simplesmente 
como um flash do campo religioso 
brasileiro, sem qualquer tipo de 
especificidade advinda do fato de 
se tratar de uma população jovem 
que cursa Ciências Sociais. Mas, 
vejamos o outro exemplo. 

Duas alunas se reuniram para 
investigar os rituais de iniciação e 
consagração dos "pais de santo" 
no candomblé. As duas eram 
adeptas e, como estudantes de 
Antropologia, se dispuseram a 
"estranhar o familiar". 

Em dado mon).ento da apre
sentação, uma delas pediu licença 
paraexpressar sua "subjetividade" 
e confessou: "Nunca mais eu vou 
pesquisar minha própria crença. 
Não quero mais racionalizar e 
explicar meus símbolos ... prefiro 
vivê-los. Abro mão da pesquisa." 
Assistimos, assim, a uma inte
res sante inversão do antigo 
expediente presente em muitas das 
introduções dos trabalhos antro
pológicos. Nestes trabalhos pro
blematizam-se as condições de 
pesquisa, explicitando os cami
nhos trilhados para atender os 
requisitos que levam a alcançar o 
"distanciamento analítico", sem o 
qual a pesquisa se inviabilizaria. 
Para tanto, não raramente, "abre
se mão" de crenças e valores 
pessoais em favor da pesquisa. 
Novo em uma sala de aula seria, 
então, uma renúncia explícita e 
consciente à pesquisa em favor da 
vivência do candomblé que, em 
certo nível, é resistente ao pes
quisador em iniciação científica, 
pois é lacônico, socializa por meio 
de uma linguagem simbólica e, 
enquanto tradição religiosa, trans
mite oralmente seus "segredos" 
apenas para os iniciados . 

Outros exemplos poderiam 



mostrar a riqueza desta "amostra" 
que se tornou o curso. Não se trata 
de relatá-los um a um, mesmo 
porque seria impossível reproduzir 
aqui as discussões havidas durante 
a apresentação dos trabalhos . Mas 
é preciso ressaltar - entre tantos 
pesquisadores e crenças pesqui
sadas - que todo um esforço foi 
necessário para garantir na sala de 
aula a vigência da identidade -
"estudantes de Ciências Sociais 
em formação profissional" - ali 
partilhada. 

Partilha esta talvez um pouco 
mais fácil outrora do que hoje, em 
um tempo em que se tornou 
legítimo, acadernican1ente falando, 
propor alterações e maior flexi
bilidade nas nonnas que regem a 
relação pesquisador/pesquisado. 
Afinal, é Roberto Cardoso de 
Oliveira, fundador - como já 
afinnou Marisa Peirano ( 1991) -
de uma das nossas "linhagens 
antropológicas", que propõe que 
pesquisador e pesquisado sejam 
pensados enquanto "individu
alidades explicitamente reco
nhecidas, uma vez que a própria 
biografia deste último pode ser a 
autobiografia do primeiro", pois 
quando alguém pretende "apre
ender a vida do outro (indivíduo, 
grupos ou povos), o faz em termos 
de historicidade, num tempo 
histórico do qual o próprio 
pesquisador não se exclui". 

Religião entre alunos de 
Ciências Sociais: retratos 

Posteriom1ente, quando, em 
reunião no ISER, eu comentava 
esta experiência de sala de aula, 
Pierre Sanchis, coordenador do 
nosso Projeto Integrado, intitulado 
ADançadoSincretismonoBrasil, 
levantou a questão sobre um pro
vável "vício" naquela "amostra". 
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Os alunos que teriam procurado o 
curso de Ritual e Simbolismo não 
seriam justamente aqueles 
pertencentes a instituições reli
giosas e/ou os mais interessados 
no assunto? Desta forma, eles não 
espelhariam necessariamente as 
tendências ou virtualidades do 
conjunto dos estudantes de Ciências 
Sociais do IFCS nos anos 90. 

Boa ponderação. Com todas as 
resistências de quem não se sente 
à vontade com questionários, 
cruzamentos e tabulações, parti
mos, eu e quatro alunos, 1 para um 
survey. Durante os meses de 
setembro e outubro de 1993, 
aplicamos 102 questionários entre 
os mais de 300 alunos matri
culados naquele semestre. 
Procuramos distribuir nossos 
entrevistados pelo ano de ingresso 
e por sexo, de maneira compatível 
com o perfil mais geral dos 
estudantes, ou seja, entrevistamos 
mais mulheres do que homens, e 
mais alunos que ingressaram nos 
três últimos anos. 

Para a aplicação do ques
tionário, guardando as proporções 
assinaladas, utilizamos as in
dicações dos próprios entre
vistados, que respondiam à 
indagação: para quem você acha 
que deveria ser aplicado este 
questionário? Por quê? As 
indicações nos permitiran1 uma 
considerável variação, pois tanto 
seguiram o sin1ples critério de 
rede de amizades , como 
também explicitaram classi
ficações " nativas" em dois 
pólos: quais seriam os estu
dantes claramente classifi
cados como religiosos ou ateus . 

Se, ainda assim, em sã 
consciência, não podemos garantir 
representatividade estatística desta 

"amostra", creio que já possuímos 
um mapa das alternativas exis
tentes em termos de afirmação ou 
negação da religião entre estes 
alunos. 

Uma pnme1ra leitura das 
informações pode fornecer os 
seguintes dados: os "sem religião" 
(autodefinidos como ateus, 
agnósticos, céticos etc.) são 44% 
e os "com religião" (que declaram 
adesão às diferentes tradições 
religiosas) constituem 56%. 

Os resultados dos questionários 
mostraram que, de fato, há maior 
negação da religião (44%) no 
Curso de Ciências Sociais do que 
parecia haver na disciplina Ritual 
e Simbolismo. 

Ainda assim, entre estes 102 
entrevistados, a quantidade de 
alunos de Ciências Sociais que 
explicita seu pertencimento 
religioso não deixa de ser 
impactante para quem guarda na 
memória as imagens e o código 
dos anos 70. Afinal seriam 56%! 
O que teria mudado: a clientela 
das Ciências Sociais ou a religião 
na sociedade? 

Explorando um pouco mais os 
dados através de tabelas e tortas 
feitas por um dos alunos/ 
pesquisadores ( cf. Brasil Fonseca, 
1994), percebemos certa apro
ximação destes resultados com 
outros indicadores sociais já bem 
conhecidos quando se trata de 
religião em uma sociedade em que 
há concentração de riqueza, poder 
e saber. 

Quanto à cor, no conjunto dos 
entrevistados os brancos repre
sentam 67,6 %, enquanto aqueles 
que se classificam como negros 
totalizam 32,4%. Mas, tais pro-
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porções se modificam quando 
relacionamos autoclassificação da 
cor com religião. Neste contexto, 
entre os "sem religião" os brancos 
representam 81, 1% e os negros ou 
pardos, 18, 9%, enquanto, entre os 
"com religião", 61, 7%são brancos 
e 38,3% se classificam como 
negros ou pardos. 

Quanto ao sexo, no Curso de 
Ciências Sociais do IFCS, 57,7% 
dos estudantes são mulheres e 
42,2% são homens. Na pesquisa 
entre os "sem religião" os homens 
são 62,2% e as mulheres 31,7%. 

Quanto ao grau de escolaridade 
dos pais, o resultado foi o seguinte: 
25,3% possuem instrução pri
mária, 34,3%secundáriae40,4% 
superior. O maior número de 
famílias com nível de instrução 
superior está entre os " sem 
religião" (52,9%). 

Quanto ao local de moradia, 
32,4% residem na Zona Sul/ 
Tijuca, 40,2% moram na Zona 
Norte/Centro, e 11,8% na Zona 
Oeste. Mas, entre os "com religião" 
a maioria (46,4%) reside na Zona 
Norte/Centro, apenas 28,6% na 
Zona Sulffijuca e 16, 1% na Zona 
Oeste. 

Por estes números, poderíamos 
inferir que entre os "com religião" 
predominam negros, mulheres, 
famílias com menor grau de 
instrução e que vivem em bairros 
considerados de menor poder 
aquisitivo. 

Estas evidências poderiam 
mesmo questionar a pertinência 
de qualquer comparação com os 
anos 70, porque não dispomos de 
informações comparáveis sobre o 
perfil sócio-econômico dos alunos 
do Curso de Ciências Sociais 
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daqueles anos. Sem dúvida, nestes 
vinte anos se modificou o perfil 
daqueles que chegam aos Cursos 
de Ciências Sociais. Em vários 
foruns de discussão acadêmica, já 
ouvimos profissionais de hoje 
usarem a experiência e a própria 
"vivência" como parâmetros 
comparativos. Geralmente, dizem 
que "antes" lia-se mais (em 
português, espanhol, e princi
palmente inglês e fran'cês). E, no 
que respeita mais qiretamente à 
religião, a memória "coletiva" diz 
que antes éramos mais ilumi
nadamente secularizados. Mas, 
certamente, quando fazemos este 
ou aquele comentário, não estamos 
falando de "todos" os nossos 
contemporâneos. E, provavel
mente, há em nossas lembranças 
algum tipo de "esquecimento" ( cf. 
Pollak, 1989), através do -qual 
nosso presente (de profissionais 
da área) colore nosso passado (de 
estudantes). 

Assim, a meu ver, seria por 
demais apressado relacionar certa 
"democratização" ou " prole
tarização" ( com todas as aspas 
que a ambigüidade destes termos 
exige) com os 54 %atuais de alunos 
"com religião" . Contudo, se 
formos cuidadosos com as com
parações e com as conclusões, as 
informacões sobre cor, gênero, 
local de moradia e grau de instrução 
dos pais nos ajudam a conhecer 
um pouco mais desta "população 
entrevistada" e perceber mu
danças, tanto na clientela das 
Ciências Sociais, quanto na 
sociedade. Ou seja, para além de 
considerar a possibilidade de 
relacionar diferentes níveis de 
exclusão social com a afirmação 
de religiosidade, nos propomos a 
explorar mais as informações 
recolhidas para buscar com
preender as maneiras atuais de 

afirmar, dissimular ou negar 
pertencimento ao universo reli
gioso naquele espaço de soci
alização para e nas Ciências 
Sociais. Vejamos, pois, as religiões 
declaradas : 

• Católica: 33% (sendo os 
atuantes 22% e os "não pra
ticantes" 11 %). 

• Evangélicas: 11% (sendo 
que, entre as várias denominações, 
predominam as pentecostais). 

• Espírita: 8%. 

• Candomblé: 4%. 

As proporções não chegam a 
causar muita surpresa. Afinal, 
guardam certa correspondência 
com a composição do campo 
religioso atual, 2 mas a freqüência 
às atividades religiosas pode 
confirmar, de certa forma, di
ferenças entre o grupo estudado e 
o que se conhece sobre a reli
giosidade da população brasileira 
em geral . 

Entre os alunos entrevistados, 
a maioria dos católicos participa 
semanalmente de encontros e 
atividades religiosas, o que é 
bastante diferente no conjunto da 
sociedade, onde "quem é 
batizado católico é", e em que 
é minoritária a parcela que tem 
assiduidade semanal à missa e 
aos sacramentos. 

Os espíritas do IFCS declaram 
exclusividade de sua opção 
religiosa, afastando-se também do 
histórico duplo pertencimento. 

O candomblé também é 
declarado com pertencimento 
exclusivo e seus adeptos têm 
atividades religiosas regulares, 
acrescentando-se ainda a conexão 



com o Movimento Negro. 
Já os evangélicos confirmam o 

quejáésabidoegeral: 100%deles 
declaram freqüência semanal. 

Podemos dizer, pois, que há 
um certo descompasso entre estes 
alunos (com religião) e os 
diagnósticos sobre as formas de 
religiosidade predominante deste 
fmal de século. Entre eles foi 
recorrente a afirmação dos 
vínculos formais com Igrejas, 
denominações, terreiros, comu
nidades, contrariando uma ten
dência enfatizada por vários 
autores, segundo a qual uma 
emergente " nova consciência 
religiosa" se caracterizaria por um 
aumento da religiosidade com 
diminuição de pertencimento 
institucional . 

Entre estes estudantes de 
Ciências Sociais, poderíamos dizer 
que há não só maior aproximação 
entre pertencimento religioso e 
compromisso de participação em 
atividades religiosas , como, 
através de sinais externos , 
veiculam-se identidades religiosas 
positivamente valorizadas . Para 
compreender melhor o que isto 
significa em um espaço uni
versitário, lembramos que estes 
entrevistados que se declararam 
" com religião " têm como 
contrapartida um outro conjunto 
significativo de estudantes de 
Ciências Sociais que se declara 
"sem religião". 

Entre aqueles que se declaram 
"sem religião" há um , por assim 
dizer, "núcleo duro" (34, 7%), que 
se declara "ateu" . Ali predominam 
aqueles que, ao negar a religião, 
tal como se fazia nos anos 70, 
falam da política. 

O lugar "natural" da política 
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na Universidade é o chamado 
Movimento Estudantil. Nas 
instâncias de direção do 
Movimento Estudantil do IFCS 
estão os "organizados". Isto é, até 
onde pude saber, no Centro 
Acadêmico de Ciências Sociais 
estão estudantes ligados ao PSTU 
(Partido Socialista Trabalhadores 
Unidos, sucessora da Conver
gência Socialista e que abriga 
rachas do PLP - Partido Frente 
Socialista). Estes, minoria com 
significativa visibilidade, parecem 
ter, literalmente, "trocado" a 
religião pelo pertencimento a 
agmpamentos políticos.3 

Também participando regular
mente neste mesmo movimento 
estudantil estão outros "ateus" 
(como veremos posteriormente, 
com graus diferentes de dúvidas e 
abertura para a questão religiosa) 
e ainda os que se declaram 
"cristãos engajados" ou "cristãos 
marxistas", geralmente oriundos 
das Pastorais ligadas a setores 
progressistas da Igreja Católica. 
Circulando-os há a "massa", com 
graus diferentes de participação. 

Esta participação varia de 
acordo com o tema em questão, 
encolhendo ou alargando fron
teiras. Ou seja, se para os 
"organizados" o "Movimento 
Estudantil" é uma constante, para 
os demais , nem tanto . As 
informações ob.tidas não permi
tiram relacionar maior ou menor 
grau de participação em atividades 
classificadas como "Movimento 
Estudantil" e filiação religiosa ... 
É preciso aprofundar este ponto. 

Quando nos afàstamos um 
pouco do Movimento Estudantil 
como espaço único da política, 
reencontramos a religião como 
motivação ético-política ou, pelo 

menos, inspiração moral no 
momento de explicar a escolha do 
curso universitário . Vejamos 
algumas motivações que levam o 
estudante a cursar Ciências 
Sociais. · 

Em primeiro lugar, para 28,4% 
dos entrevistados a escolha por 
Ciências Sociais aparece associada 
com a participação em moVimentos 
sociais-sindicatos, partidos e 
movimento secundarista - ou a 
interesse por "problemas sociais". 
Não foi possível precisar nume
ricamente quantos destes teriam 
iniciado sua participação em 
movimentos sociais ou despertado 
seu interesse por problemas sociais 
através de entidades eclesiais ou 
paraeclesiais. Mas temos várias 
evidências que indicam - pelo 
menos para uma parcela sig
nificativa -que tal participação se 
fez através do pertencimento a 
"grupos de Igreja" . 

Mas a religião não apareceu 
apenas indiretamente entre outras 
motivações citadas .4 Explici
tamente, as motivações religiosas 
perfizeram 9,8%. Examinando 
internamente estes 9,8% de 
"motivações religiosas", temos: 
católicos, 40 %; evangélicos, 40%; 
candomblé, I O%; outros, 10%. 

Católicos e evangélicos ci
taram, respectivamente, suas 
experiências nas Comunidades 
Eclesiais de Base católicas ( CEBs) 
e naAliançaBíblica Universitária, 
instituição evangélica que a tua com 
estudantes secundaristas e 
universitários. No caso do can
domblé, a escolha do curso pode 
ser associada à participação no 
"Movimento Negro". 

O mais interessante é ver 
pentecostais dizerem que, influ-
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enciados por seus pastores, 
procuraram o curso para "atuar 
melhor na sociedade". Ou, como 
disse um estudante: "Foi o trabalho 
religioso que despertou minha 
parte social." Retórica ou não, 
esta formulação deve ser levada 
em conta para o entendimento 
acerca das motivações da atual 
clientela de Ciências Sociais . 

Religião entre alunos de 
Ciências Sociais: 

movimentos 

Contudo, estes retratos (reli
giosamente tão institucionais), 
quando cotejados com a observação 
do dia-a-dia, evidenciam uma 
ausência: onde estariam os repre
sentantes universitários da 
chamada " nova consciência 
religiosa", clientela potencial das 
mesas de tarô, I Ching, mapa as
tral etc.? 

Primeiramente: onde sempre 
estiveram. Explicando melhor: 
estão nas franjas constitutivas do 
catolicismo vivido em uma espécie 
particular de sincretismo. Sin
cretismo não pensado como falta 
ou falha de um catolicismo que 
deveria ocupar todos os espaços 
das representações e práticas dos 
seus fiéis, mas resultado de 
processos que incluem encontros " 
periféricos, múltiplos e constantes 
- entre crenças e práticas sem 
pretensão ou necessidade de se 
integrar harmoniosamente no 
sistema católico.5 

Ontem, as cartomantes, a 
brincadeira do copo, as simpatias 
da chuva, as simpatias ... Hoje, as 
runas, o tarô, as massagens ... 
Maneiras de indagar o futuro e de 
agir sobre o presente. Práticas 
adivinhatórias e terapêuticas 
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descobertas , inventadas e 
reinventadas a partir de uma 
circulação (de idéias e objetos) 
cada vez mais rápida e de maior 
amplitude geográfica. Enfim, 
reconhecendo a imensa porosidade 
do catolicismo em relação à 
sociedade, por que ,. em um tempo 
de new age, "nova era" ou 
esoterismo - os católicos, sempre 
includentes, ficariam imunes a esta 
onda que envolve a sociedade? 

Em segundo lugar: estão entre 
os "sem religião" que se definem 
como religiosos. Ou seja, também 
existem entre os alunos entre
vistados os legítimos represen
tantes da negação institucional da 
"nova era" que transitam auto
nomamente entre alternativas 
religiosas . Definindo-se como 
"deístas", "místicos" ou "espi
ritualistas" , afirmam: "Não tenho 
religião, sou espiritualista"; "Sou 
religioso sem -religião"; "Eu tenho 
uma religiosidade, não é 
institucional"; "Acredito numa 
força superior que transcende as 
relações materiais, acima de mim, 
mas ela não está nas instituições". 

Em terceiro lugar: estão entre 
os que se .colocam, no momento, 
em pleno trânsito. Dizem: "Já 
procurei religião, hoje sou 
agnóstico"; "Não penso nisto"; 
"Indecisa"; "Sem definição, com 
curiosidade para o espiritismo"; 
"Em transição"; "Sou agnóstica". 

Contudo, o que se pode 
observar é que, mesmo nestas 
situações de indefinição, eles 
podem fazer parte de uma clientela 
de práticas terapêuticas ou 
adivinhatórias, já que socialmente 
nem sempre elas se apresentam 
enquanto alternativas religiosas 
stricto sensu, mas como parte de 
um estilo de vida (definido como 

naturalista ou ecológico ou 
alternativo) ou simplesmente como 
técnicas curativas. 

Em quarto lugar: estão entre os 
ateus (já não se fazem ateus como 
antigamente? Ou nunca 
pesquisamos a subjetividade dos 
ateus comuns mortais?). Seguem
se algumas formulações : 

" Sou ateu em busca de 
religião"; "Procuro um Deus, me 
digo ateu"; "Ateu que vê qualidade 
na religião"; "Ateu aberto para 
discussão". 

A questão seria saber até que 
ponto aqueles que estão ligados a 
outras instituições religiosas 
"minoritárias" em relação ao 
catolicismo reagem a esta onda 
mística. Oespiritismo(l0,9%)eo 
candomblé (8,9%) são - ao lado 
do esoterismo (8 ,9%)- os sistemas 
religiosos que mais depertam a 
curiosidade dos alunos do IFCS. 
São incluídos, pois, como parte da 
própria onda. Seus adeptos, por 
sua vez, têm formas (passes , 
búzios, consultas) para lidar com 
as aflições do cotidiano, mas, 
eventualmente, podem recorrer a 
outros oráculos, reclassificando
os a partir de sua própria lógica. 

Ao que parece, apenas os 
evangélicos se auto-excluiriam das 
"novas" práticas. Ainda que a 
Igreja Universal do Reino de Deus 
tenha promovido uma espécie de 
sincretismo, ao incluir bênçãos 
especm1s às rosas e água, e ao 
enfatizar o exorcismo, as 
fronteiras dos "crentes" ainda são 
bem demarcadas, o que os obriga 
a se definir por oposição ao 
esoterismo, espiritismo e religiões 
afro-brasileiras. 

Portanto, tanto entre os 



católicos, quanto entre os "sem 
religião", eventualmente entre 
espíritas e praticantes do 
candomblé, podemos localizar 
potenciais usuários ou adeptos de 
um conjunto de possibilidades 
terapêuticas ou expedientes 
adivinhatórios que têm como 
denominador comum a ênfase no 
"autoconhecimento e a busca de 
umDeusinterioracadawn".Neste 
sentido, embora diferentes e até 
concorrentes entre si, no que diz 
respeito às relações no interior do 
campo religioso, tais práticas 
podem ser vistas enquanto 
conjunto, já que são entendidas 
como reação às "crises" (de sentido 
e de equilíbrio pessoal e sócio
ecológico) do nosso tempo, 
apresentando-se como oposição, 
ou oposição complementar, ao sta
tus quo das religiões instituídas. 

Embora este diverso e com
plexo conjunto de alternativas 
religiosas (ou para-religiosas) que 
se dá a conhecer hoje pennita 
várias modalidades de adesão e de 
consumo, sua existência não in
terfere apenas na produção de 
"religiosos sem religião", mas 
também nas formas de velhas 
instituições religiosas se 
reproduzirem e de novas se 
conformarem. Neste contexto, a 
religiosidade dos alunos de 
Ciências Sociais do IFCS não pode 
ser pensada nem como resíduo em 
um mundo secularizado, nem como 
retorno a um mundo "encantado". 
Trata-se de construção de iden
tidades religiosas no presente, em 
que o sentimento de pertencimento 
só pode ser entendido através da 
reconstituição das diferentes 
trajetórias religiosas destes jovens 
nas quais existem velhos e novos 
itinerários com várias com
binações. 
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Como combinações recorrentes 
naconfonnaçãoe história do campo 
religioso brasileiro, pudemos 
reencontrar entre estes estudantes 
de Ciências Sociais as seguintes: 
catolicismo+umbanda; catolicismo 
+ candomblé; catolicismo + 
espiritismo. Já como itinerários entre 
Igrejas, podemos destacar: da 
Presbiteriana à Assembléia de Deus 
ou à Batista; da Católica à 
Evangélica (histórica ou pen
tecostal); da Católica ao Candomblé; 
da Católica à Espírita; da Católica 
tradicional a ateulagnóstico/cético. 

Por outro lado, existem também 
entre estes estudantes algumas 
combinações novas, há pouco 
tempo impensáveis, tais como o 
desejo expresso por um dos 
entrevistados de articular o 
catolicismo "comprometido com 
a libertação dos pobres", que tem 
lugar nas Comunidades Eclesiais 
de Base (CEBs) , com a 
espiritualidade proposta pela 
Renovação Carismática Católica, 
que - via de regra - é classificada 
como reação conservadora. 

Como itinerários "novedosos" 
podemos destacar: de católico, um
bandista ou metodista wesleyano 
a agnóstico; de católico ou pro
testante a místico; de católico de 
família a católico atuante na Igreja 
progressista ou a evangélico. Tais 
itinerários tão movimentados, para 
uma população jovem em que 90% 
têm entre 18 e 25 anos, evidenciam, 
sem dúvida, a presença forte das 
denominações evangélicas moti
vando trânsitos religiosos. 

Cabe pensar que a negação ou a 
afirmação religiosa não revela ape
nasun1momentodetrajetóriasindivi
duais (compostas de combinações e 
itinerários), mastambémdistintaSma
neiras de relacionar religião e política. 

Para além dos casos clássicos 
de "politização", assim anunciados 
- de católico de família a católico 
de CEBs; de católico de família a 
cristão marxista; de evangélico de 
família a evangélico progressista 
(Aliança Bíblica Secundarista) -, 
temos dois exemplos que mostram 
outras virtualidades desta relação. 

Entre os entrevistados, havia 
um ex-católico (como ele mesmo 
se definiu: com formação meio 
católica e meio umbandista) que 
se tornou ateu no IFCS (com 
militância partidária como mar
xista-leninista), passando poste
riormente para a Igreja Metodista 
Wesleyana (que já é pentecostal, 
na qual se batizou com o Espírito 
Santo) e hoje está na Assembléia 
de Deus, onde, desligado do 
Partido dos Trabalhadores e do 
Movimento de Bairro, se coloca 
entre aqueles que querem 
" renovar", aumentando os 
vínculos da denominação com 
problemas sociais. 

Enquanto isso, outro aluno assim 
se expressou: "Quando entrei para o 
IFCS era ateu, meu pai sempre foi 
comunista. Depois da Antropologia, 
vi que existem outras formas de 
religião. Era muito marxista, para 
mim religião sempre era igual a 
poder. Hoje participo de um grupo 
de agentes pastorais negros (APN) 
na Baixada." 

Juventude, religião, 
ciências sociais: mais 

perguntas do que 
respostas 

O estudo das trajetórias 
religiosas dos alunos- destacando 
combinações sincrônicas e 
itinerários diacrônicos - parece 
contribuir para uma melhor 
compreensão acerca das maneiras 
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atuais de relacionar estudo das 
Ciências Sociais, religião e 
política. De certa forma, nos 
aproximamos mais do estado geral 
do campo religioso brasileiro 
quando pensamos em "ciclo da 
vida religiosa". 

Nesta perspectiva, este 
conjunto de alunos pode ser 
pensado através da categoria 
Juventude - juventude univer
sitária. Trata-se, mais preci
samente, de indagar como se 
constrói no espaço universitário a 
categoria Juventude. Certamente, 
não seria o caso de tomá-los como 
se fossem uma unidade social, um 
grupo constituído, dotado de 
interesses comuns e relacionar 
estes interesses a uma idade bio
logicamente defmida (Bourdieu, 
1983: 112). Mas trata-sede buscar 
marcos socializadores no interior 
da Universidade, e em um curso de 
Ciências Sociais, pertinentes para 
a periodização de certas trajetórias 
individuais e grupais. 

Sabemos que estes ' )ovens" 
que chegam ao IFCS são diferentes 
entre si em tennos de renda e 
instrução familiar, cor e local de 
moradia. Tais diferenças em 
termos · de extração social 
produzem experiências e estilos 
de vida diversos e, certamente, 
várias "juventudes". As perguntas 
sobre preferências em termos de 
musicais e programas de televisão 
revelaram uma enonne dispersão. 
Foram 74 os livros citados como 
resposta sobre "um livro que leu e 
marcou sua vida"; foram 57 os 
autores que aparecem como "seu 
escritor preferido"; um pouco 
menos foram os músicos que 
totalizaram 5O; e como programas 
de televisão foram apontados 24. 6 

Porém, se não podemos dizer 
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que a convivência de, no mínimo, 
quatro _anos homogeneíze suas 
chances de profissionalização ou 
seus gostos, podemos perceber 
que · com alguns semestres de 
socialização se interioriza um 
código sobre "o que pode/ou deve" 
e "o que não pode/ou não deve" ser 
dito ou almejado por um estudante 
de Ciências Sociais. 

Se O Pequeno P,ríncipe de 
Saint-Exupéry, Poliana, Meu Pé 
de Laranja-Lima só são citados 
por quem está nos primeiros 
semestres, a Bíblia pode atravessar 
todo o curso, o que me leva a 
concluir que apenas os autores, 
livros, músicos e programas de 
TV cuja escolha está baseada em 
opções religiosas podem escapar 
ao crivo da socialização na 
disciplina em questão. Isto pode 
ser explicado pelas mudanças no 
campo religioso ou pela ênfase na 
subjetividade hoje legitimada 
cientificamente, como já foi 
indicado neste trabalho. Mas a 
estes fatores se conjuga outro: a 
condição de juventude univer
sitária, na qual está presente um 
sentido de transitoriedade que 
exacerba o direito à dúvida. 

A rigor, tal possibilidade de 
exercitar a capacidade de duvidar, 
de experimentar e de desvendar 
mistérios não é atributo exclusivo 
de um ou outro grupo/classe so
cial 7 e certamente não são apenas 
os socialmente classificados como 
jovens que fazem da dúvida o 
elemento mobilizador em busca 
de certezas . Mas, a meu ver, o 
cenário em que se constroem como 
jovens conta. Trata-se de uma 
Universidade pública e gratuita; 
talvez em uma Universidade 
católica encontremos (por 
oposição?) menos jovens 
religiosos. 

No IFCS, os alunos se cons
troem como "jovens univer
sitários" a partir da diferença de 
posição (e não necessariamente de 
idade biológica) em relação aos 
professores e funcionários·. Sabem 
que estão de passagem em vários 
sentidos, e a eles -principalmente 
-é que está reservado o direito de 
perguntar. Assim, fazem daquele 
espaço de convivência tan1bém um 
lugar privilegiado para indagar e 
conhecer opções religiosas . Ali é 
possível se beneficiar da ambi
güidade (entre o interesse pessoal 
e o sociológico) para fazer 
perguntas e obter respostas : 

"Não tenho definição, mas 
tenho curiosidade com o es
piritismo"; "Sou judeu, mas quero 
conhecer o catolicismo e o 
candomblé"; "Sou ateu, aberto 
para discussão"; "Sou ateu, tenho 
militância partidária e interesse 
por religiões afro-brasileiras". 

Outros dizem que têm 
curiosidade e interesse por "nova 
era", islamismo, seitas cabalís
ticas, budismo, crenças esotéricas. 
Embora somente 5% dos 
entrevistados digam explici
tamente que querem transfom1ar 
este interesse e curiosidade em 
objeto de estudo sistemático 
(explicitaram-se interesses pelo 
estudo do candomblé, da Igreja 
Universal do Reino de Deus e de 
"religiões orientais voltadas para 
a cultura"), todos se vêem no 
"direito sociológico" de perguntar. 
Como queixou-se um dos 
entrevistados, que é diácono da 
Assembléia de Deus: "Dizem que 
o crente é chato porque só fala de 
religião. Mas as pessoas aqui só 
me perguntam sobre isso." 

Creio que é possível pensar 
neste espaço universitário 



promovendo uma certa inversão 
do que se passa "no mundo": lá 
fora os crentes são proselitistas; 
no IFCS, querem ser discretos para 
apreender o habitus e aprender o 
métier ... Enquanto os outros, que 
os interpelam, lá fora podem 
partilhar de uma certa visão da 
"alienação", "fundamentalismo" 
ou até ridicularização do estilo de 
vida dos crentes, ali podem "se 
abrir para discussão", protegidos 
pela legitimidade da curiosidade 
científica, o que reafirmaria certa 
tendência "sincrética"8 do mundo 
atual. 

Tais infommções podem trazer 
de volta a questão da clientela do 
Curso de Ciências Sociais pen
sada, agora, enquanto portadora 
de virtualidades. 

A relação candidato/vaga para 
ingresso no curso evidencia o 
desprestígio da carreira na 
hierarquia das profissões e, ao 
mesmo tempo, garante a já citada 
diversidade entre os alunos. Como 
vimos, entre os alunos entre
vistados, o pertencimento a 
instituições religiosas está mais 
presente entre aqueles cujos pais 
têm menos escolaridade, moram 
em lugares mais desvalorizados e 
têm menor prestígio por questões 
de raça ou gênero. Ou seja, as 
características da "clientela" do 
IFCS podem ter tornado visível 
naquele espaço um tipo de 
pertencimento religioso que no 
conjunto do mundo universitário 
seria "residual". 

Apresenta-se aí uma das 
virtualidades: o Curso de Ciên
cias Sociais poderia ser ele mesmo 
um lugar de " passagem" em 
direção à " modernidade secu
larizadora". Se não para todos, 
pelo menos para uma parcela 
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deles. Socialmente desprivi
legiados e "com religião", apre
enderiam ali outra chave de leitura 
do mundo, deixando-se socializar 
como "cientistas sociais", podendo 
tornar-se profissionais nas 
Universidades, nas ONGs, em 
organismos estatais ou para
estatais (situações em que o per
tencimento religioso poderá ser 
modificado, secundarizado ou até 
anulado). Outros-e os evangélicos 
anuncian1 este projeto mais clara
mente - serão funcionários 
religiosos e deste lugar esperam 
fazer uso das técnicas de 
investigação e do exercício da 
crítica sociológica. Outros ainda 
terão diferentes profissões por 
escolha ou "seleçãosocial" .. . Tudo 
isso sem nos determos para 
analisar as possibilidades dos 
alunos que a partir deste ano 
começam a voltar para 
Moçambique ... 

De fato, não se trata de 
enumerar todos os percursos 
possíveis , mas, apenas, evitar 
tanto cair na tentação do pro
fetismo sociológico que decreta 
- através de certa idealização 
do passado- o fim da profissão, 
quanto fazer a apologia da 
inevitabilidade da emergência 
de um cientista social com fé . 

Geertz (1988) chama a 
atenção para a relação .entre a 
formação da . profissão e o 
contexto histórico, lembra que 
a Antropologia foi formada no 
"encontro coloniai" e aponta 
para suas perspect ivas a partir 
da "descolonização". Afirma 
que "o fato de quase todos os 
etnógrafos serem figuras de 
Universidade é tão comum a 
ponto de confundir a idéia de 
que as cotsas poderiam ser 
diferentes" . 

Deixando de lado outras 
implicações das continuidades e 
mudanças da clientela do Curso 
de Ciências Sociais, podemos 
afirmar que a religiosidade dos 
estudantes de Ciências Sociais do 
IFCS deve ser entendida como 
algo que está inscrito e é 
característico do campo de pos
sibilidades de nossa época: no que 
diz respeito à religião, às Ciências 
Sociais e às mudanças da 
gran1ática política do mundo. 

Lidamos - ao mesmo tempo -
com a renovação de paradigmas, 
como nos lembra Roberto Cardoso 
de Oliveira, e com um sistema de 
posições, oposições e complemen
taridades presentes no campo 
religioso brasileiro. E devemos 
recordar ainda que nossas 
disciplinas estão inscritas em um 
contexto mundial que "alterou 
radicalmente a natureza do 
relacionamento entre os que 
perguntam e os que são pergun
tados e se tornan1 objeto do olhar" 
(Geertz, 1988). E o mesmo autor 
adverte: "O mundo ainda tem seus 
compartimentos, mas as passa
gens entre eles são muito mais 
numerosas e muito menos 
seguras." 

De certa forma , mutatis 
mutandis, podemos fazer um 
paralelo interessante. Por um lado, 
temos a entrada de povos outrora 
colonizados no palco da economia 
mundial e da política internacional 
trazendo suas brochuras e seus 
representantes para organismos 
como a ONU ou para as próprias 
Universidades do Norte. Este fato 
interfere no "fazer antropológico" 
e exige -pelo menos- que a tribuna 
seja dividida entre antropólogos e 
antropólogos nativos. Por outro 
lado, não deixa de ser desafio simi
lar ministrar aulas "antropoló-
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gicas" sobre as características do 
catolicismo, do protestantismo, das 
religiões afro, do espiritismo ou 
da "nova era" tendo em sala de 
aula católicos, crentes, gente de 
candomblé, espíritas etc., com suas 
diferentes formas de articular 
religião e política. Há de se saber 
como usar a "tribuna" e ampliar 
as possibilidades de comu
nicação ... 

Notas 

I . Participaram da pesquisa os 

graduandos Alexandre Brasil Fonseca, 

Guilherme Carvalhido Ferreira, Rozicléa 

Estevão do Nascimento e a mestranda 
Ludmila da Silva Cate la. A eles agradeço 
a colaboração e as boas discussões sobre 

"os alunos de hoje" que ativaram minha 
memória e desafiaram nossa compreensão. 

2. Brasil da Fonseca (1994), em seu 

Relatório de Pesquisa embora 

reconhecendo todas as diferenças de datas 

(1989 e 1993), unidades pesquisadas 
(chefes de família e jovens universitários), 

concepção e abrangência (Brasil e IFCS) 
de nossa amostra e da Amostra da Pesquisa 

Nacional por amostra de Domicílios 

(PNAD/IBGE), de 1989 -, aponta para o 

fato da opção pelo catolicismo ser menor 

entre estudantes de Ciências Sociais em 
relação ao que se conseguiu saber sobre a 
sociedade brasileira, já que na PNAD 
85 ,9% declaram-se católicos ( ... ) Os 

evangélicos em nossa amostra superam os 

I 0,8% apresentados pela PN AD em todo 
o Brasil. E os espíritas e candomblecistas 
também estariam mais presentes entre 
estes universitários do que no conjunto da 
população brasileira em que somam 2,1% 

e 0,6%, respectivamente. 

3 . Já a nível de partido, o que se sabe 
é que membros da Democracia Socialista 
(DS) e outros "independentes" se 
articulam enquanto Núcleo do PT da 
UFRJ, que se reúne no IFCS, mas abrange 

alunos da Praia Vermelha, do Fundão e do 
Colégio de Aplicação. Há ainda poucos 
pedetistas que fazem questão de assim se 

apresentar. 

4. A influência de professores de 
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Geografia e História é o terceiro eixo de 
motivação mais citado (14,7%). O quarto 
eixo reúne os da "segunda opção": não 
alcançaram classificação para 
Comunicação ou Direito (13,7%); e o 
quinto eixo de motivação citado foi 
"influência da família" (10,8%). 

5. Fernandes (1991) propõe que o 

sincretismo seja entendido " não como um 

desvio , uma aberração, uma falha na 

formação desta Igreja (Católica), ainda a 
corrigir, através di) uma catequese mais 
eficiente, mas, ao contrário, como uma 
marca própria desta experiência histórica 
de evangelização". 

6. Entre os livros estão desde o Mani
festo do Partido Comunista, O Estado e 
a Revolução de Lenin, escritos de Che e 
até a Bíblia, passando por obras clássicas 

da literatura nacional e universal ou best
sellers de "auto-ajuda". Entre os es

critores destacaram-se Jorge Amado e 
Machado de Assis com uma dezena de 

votos, seguidos de Fernando Pessoa e 
Rubem Fonseca aos quais - por sua vez
seguem Marx, Bourdieu, F lorestan 
Fernandes e Roberto da Malta, seguidos 
de muitos outros entre poetas, autores da 

"boa" literatura brasileira , latino
americana e universal , e outros tantos 
alternativos como Roberto Freire e Paulo 
Coelho. Quanto aos músicos, destacam

se os conjuntos evangélicos, a música 

baiana e o rock como marcas distintivas 

de subgrupos no interior deste universo, 

mais Caetano Veloso (citado 24 vezes) e 
Chico Buarque (12 vezes) . Todavi a, foi 
em termos de televisão que se alcançou 
maior homogeneidade : entre programas 
de entrevistas, esportes, novelas, 

telejornais , filmes, programas humo

rísticos , o Jô Soares Onze e M eia 
destacou-se com 3 2 citações. 

7 . Lembro-me do exemplo que Velho 
( 1992) relatou em que a dona-de-casa do 

Sul do Pará, ao colocar em dúvida o 
"queijo" que ofereceu ao antropólogo, 

colocava dúvida sobre si mesma . Como 

afirma Velho, boa parte das crenças com 

que lidamos cm nossa sociedade e 
sobretudo em nossa época não possui a 

solidez suposta nos manuais. 

8. Sanchiz ( 1994 ), buscando refor
mular a problemática do sincretismo, nos 

propõe uma aproximação do fenômeno 

como uma manifestação universal dos 
grupos humanos quando em contato com 

outros, enquanto "uma tendência a utilizar 
relações apreendidas no mundo do outro 
para ressemantizar o seu próprio 
universo". · 
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SINCRETISMO OU 
ECLETISMO RELIGIOSO? 

NOTAS PARA UM ESTUDO SOBRE A ESPIRITUALIDADE ECOLOGISTA 

Samyra Cre5po 
Pe6qui6adora do MAST/CNPq 

e do GEC-ISER 

Es~ artÍgo baseia-se em dados colhidos em uma área de abordagem da pesquisa qualit.at.iva 
realizada em 1992 (mot.ivada pela proximidade da Rio-92), com set.ore6 ecôloglst.as e simpat.lzan~s 

da causa ambient-al int.it.ulada O que o brasileiro pensa da ecologia.1 O segundo critério de seleção 
adot.ado foi entrevistar somen~ indivíduos formadores de opinião. Os EPet.ores recobert-os pela 

pesquisa foram seis: ambientalistas militan~s e/ou dirigentes de entidade, técnicos governamentais, 
cientist-as, líderes de moviment-os sociais, empresários e parlamentares. Foram realizadas 72 entre

vistas, t-otalizando 12 em cada set.or. Nesta área de abordagem foram formuladas quest.ões,_em 
ro~iro de perguntas semi-est.ruturadas, que visavam obter Informações dos entrevistados sobre os 

seguin~s pont.os: a) razões éticas e/ou religiosas motivando a defesa do meio ambien~; 
b)confissão religiosa/crenças; c) cosmovisão; visão ddhomem e da história. 



A idéia central deste artigo é 
caracterizar, ainda que pro
visoriamente, o que seria uma 
"espiritualidade ecologista" e 
dialogar com alguns conceitos que 
tentam dar conta do fenômeno da 
emergência de diferentes formas 
de indivíduos/grupos sociais se 
relacionarem com o sagrado, hoje, 
no Brasil dos anos 90. Tem apenas 
o caráter de comunicação de uma 
pesquisa, ainda em andamento, 
parte de um projeto maior, 
denominado "A Dança dos 
Sincretismos no Brasil Con
temporâneo", do Grupo de Estudos 
do Catolicismo (GEC), do ISER, 
coordenado por Pierre Sanchis . 

Uma breve discussão 
teórica 

1. A condição pós-moderna 
como referência 

Em termos teóricos, nosso 
estudo situa-se entre as análises 
do campo religioso no Brasil que 
procuram entender sobretudo o 
fenômeno da "nova consciência 
religiosa". Não é um fenômeno 
fácil de ser abarcado concei
tualmente. Com ele, arrastam-se 
outras discussões importantes e 
associadas, como a que tenta 
entender o "renascimento re
ligioso" contemporâneo frente a 
uma "sociologia da secularização", 
que parecia, nos anos 60, ter 
explicado definitivamente por que 
o homem se afastara de Deus e das 
religiões. 2 A saída para tal "im
passe" tem sido apostar em duas 
explicações, as quais assumo em 
parte neste artigo: a de que a 
secularização, tal qual foi 
esculpida no projeto iluminista e 
no movimento histórico mo
dernista, 3 está em declínio; mas 
que uma outra modalidade de 
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secularização, cada vez mais 
poderosa à medida que se adensam 
os fatos que caracterizam uma 
consciência/ condição pós-mo
dema, produz/multiplica versões 
secularizadas, portanto de novo 
tipo, do que seria o homem religioso 
contemporâneo. 

Em breves palavras, nos orienta 
na análise a idéia de que uma 
espiritualidade do tipo ecologista, 
a qual pretendemos aqui caátc
terizar, se inscreve no fenômeno 
maior da nova consciência 
religiosa, que por sua vez emerge 
e toma fom1a a partir dos anos 7 O, 
época em que os autores que tratam 
do tema são concordes em afirmar 
como o período em que o que 
chamamos de "condição pós
modema" deixa de expressar-se 
exclusivamente no campo estético 
para abranger outros importantes 
domínios da vida social. Falamos 
em condição pós-moderna e 
propositalmente evitamos o tenno 
pós-modernidade pois, como 
muitos autores, não acreditamos 
que tenhamos superado a era in
dustrial/capitalista - que não 
inventou o moderno mas imprimiu
lhe todas as características que 
conhecemos - e que estejamos no 
"pós-tudo". 

Em nosso entendimento, o 
conceito de condição pós-moderna 
é muito mais apropriado para falar 
de uma " revolução de senti
mentos", de uma mudança pro
funda nas mentalidades provocada 
pelo surgimento da indústria cul
tural e das tecnologias da comu
nicação a ele associadas . Reco
nhecendo, portanto, a relativa au
tonomia do "cultural", operamos 
este conceito como capaz de 
chavear uma leitura do processo 
cultural e do seu impacto nas 
sociedades atuais, sobretudo 

naquelas que estão direta ou 
indiretamente referidas à chamada 
cultura ocidental branca e cristã. 

Em termos gerais, o conceito 
de condição pós-moderna remete 
à noção de "desplazamento" do 
homem moderno - do relativo 
descolamento de seus territórios 
existenciais tradicionais e/ou 
herdados: da moral, da religião e 
de certos ethos próprios e às vezes 
exclusivos a determinados grupos 
e subculturas. A relativização dos 
valores ocasionada pela uni
versalização (mas não a homo
geneização) dos processos cul
turais, a maioria iniciados nos 
centros dinâmicos do capitalismo,e 
a reprodução ampliada dos 
mecanismos que atuam no 
mercado de bens simbólicos 
produziram um corolário de 
efeitos: sensações, imagens, fatos 
das culturas alheias, do outro, em 
um clima de "oferta" e com
petitividade. Não vamos tentar 
esgotar aqui o repertório de fatos 
que os bons estudos da sociologia 
e filosofia da cultura não cansam 
de repetir. 4 Queremos apenas 
destacar o processo de au
tonomização do indivíduo nas 
sociedades complexas do tipo 
urbano-industrial e a multi
plicidade dos estilos de vida, de 
comportamentos, apontando para 
uma crescente segmentação dos 
grupos sociais, já apelidados de 
"tribos urbanas", com suas éticas 
particulares e seus nichos próprios 
de consumo, de comportamentos e 
de "experiências". 

Também não se pode deixar de 
enfatizar uma sensação ou cons
ciência coletiva de que vários 
projetos históricos/utopias sociais 
estão em vias de esgotar-se ou já 
se encontram esgotados. Essa 
percepção se alastra e impregna o 



imaginário de todos nós; tanto faz 
se temos por tarefa ou vocação 
lermos/produzirmos versões 
acerca da realidade ou se somos 
hqmens comuns, imersos portanto 
na experiência, nas ações do 
cotidiano, sem necessariamente 
dispendennos o esforço de elaborá
la, traduzindo-aparaalgumcódigo 
erudito de interpretação. 

Essa espécie de frustração de 
toda uma geração, que apostou na 
ação política e nas bases cientificas 
de produção do conhecimento, abre 
brechas para que outros campos 
produtores de sentidos expandam 
sua clientela e, portanto, sua 
influência. Também se faz 
necessário destacar, do fenômeno 
da "aceleração"do tempo, a ex
periência da simultaneidade, que 
produz a sensação de que a história 
se encurta, de que as décadas 
duram cinco anos, de que as 
gerações não são sucessivas, mas 
se superpõem, coexistem, enfim, 
mudam a nossa concepção de 
passado, de futuro e de história. A 
condição pós-moderna é uma 
espécie de balcão atemporal 
(porque diz respeito a uma 
experiência do espaço-tempo ainda 
não elaborada/consolidada na 
cultura), onde se pode olhar para o 
"passado"- está compactada nesta 
categoria toda a saga humana - e 
julgá-lo. 

São freqüentes, hoje, em 
diferentes lugares sociais, os 
discursos sobre a "crise do modelo 
civilizacional", deixando claro que, 
ao contrário de outros momentos 
da história, em que uma ideologia 
da crise se apresentava claramente 
como uma ideologia de embate, 
portadora da verdade, situada 
numa corrente de pensamento que 
pensava/desejava substituir a 
outra, esses discursos críticos são/ 

CoMUNicAçõES oo !sER 45 

estão inteiramente limitados: se 
contorcem nos diagnósticos, afiam 
os instrumentos de condenação do 
passado, descrevem ad-nauseam 
os sinais/efeitos do nosso 
desconforto, do nosso "mal-estar 
na civilização". Enterrados até o 
pescoço em nossa modernidade, 
pensamos poder vê-la e contemplá
la de algum lugar imaginário. A 
este lugar damos o nome de pós
modernidade . Onde começou, 
quando começou, ninguém sabe. 
Mas seus sinais são evidentes. 

Falan10s então desses sinais e 
de dois modos: no primeiro, a fala 
é puro fragmento e assim se as
sume e assim se quer. Neste modo 
de falar, toda totalização é 
impossível e a história se dissolve 
em fragmentos, em "n" pos
sibilidades de reconstituição e de 
apropriação da experiência. No 
segundo modo, prevalece uma 
atitude inconformista e um esforço 
em superar o estado de frag
mentação. Neste segundo modo, a 
história ainda tem lugar. Não se 
trata mais da história linear, nem 
da história do progresso do 
homem . A possibilidade da 
barbárie está dada tanto quanto 
qualquer outra. A tarefa, então, de 
reinventar a utopia, de reconstruir 
as bases de uma "nova civilização" 
está posta. O homem para esta 
tarefa não é aquele encapsulado 
no fragmento, prisioneiro da sua 
(assumida) v~são parcial do 
mundo. O homem para esta tarefa 
é aquele que concebe sua condição 
como potente, como capaz de olhar 
criticamente para a experiência 
humana e voltar-se/engendrar 
novos caminhos. É dessa condição, 
moderna por excelência, que 
apresenta paradoxalmente a 
disposição de romper consigo 
própria, que estamos falando . É 
desse tipo de indivíduo, portador 

desse tipo de consciência, que o 
estudo trata. 

A condição pós-moderna, enfim, 
no que respeita à postura genérica 
que assumimos neste breve artigo, 
pennite fraseologias - bastante 
típicas no universo dos ecologistas , 
como: ''Tantoocapitalismoquanto 
o socialismo são projetos esgotados, 
pois falharam nas suas promessas 
de abundância, liberdade, felici
dade", e depoimentos como este, 
que reproduzimos a seguir, oriundo 
de um dos entrevistados da an1ostra 
do estudo: "O projeto iluminista
racionalista, e antes dele o hu
manismo, desnaturalizou o homem 
e o colocou em guerra com os 
problemas ontológicos. O resultado, 
ou talvez os meios encontrados para 
realizar este projeto, foram o 
materialismo e o cientificismo, que 
lhe deram a ilusão de tudo poder. 
Hoje, a natureza negada, vile
pendiada apresenta a fatura. 
Populações inteiras têm suas terras 
desertificadas, salinizadas e estão 
morrendo de fome . Como na 
Antiguidade e no Medievo pov~s 
migram, se deslocam em função da 
escassez, do esgotamento de 
recursos. O padrão de vida norte
anlericano, ou de parte da Europa 
que ainda é próspera, não é 
generalizável_ para o restante do 
planeta, e não é o paradigma da 
igualdade-liberdade que vai dar conta 
disso. Sem o controle do lixo químico 
e dos resíduos radioativos, ninguém, 
nenhum país, nenhum ser está a 
salvo. Não há garantias para o 
homem moderno, só incertezas. O 
homem volta a perscrutar as estrelas 
como há dois mil anos e a se 
interrogar acerca do seu lugar no 
universo. Eu sou esse homem, fruto 
dessa cultura do erro, da soberba. Se 
não me livro dessa carcaça, desse 
furdo de super-humanidade, nenhum 
deus me responde". 
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2. O ecletismo como matriz 

É corrente, nos estudos sobre a 
nova consciência religiosa, uma 
espécie de inventário de suas 
caracteristicas ou, menos ambicioso, 
de um conjunto de elementos sempre 
encontráveis neste campo ou na 
delimitação do fenômeno. Assim, 
"ecumenismo", "sincretismo", 
"ecletismo", "errância", "trânsito 
religioso", " pluralismo religioso", 
"self-religiosity" etc. são alguns 
conceitos utilizados para nomear ou 
compreender um COI~ unto de fatos, 
cujo ponto nodal está em que 
significativa parcela da sociedade 
parece relacionar-se com o sagrado 
sem o aparato das mediações 
tradicionais (instituições, corpos 
ortodoxos de doutrina, hieraquias 
eclesiásticas, ritos sacramentais de 
forte reforço identitário) . Algo 
aconteceu no âmbito da cultura e na 
esfera do indivíduo que lhe pennite 
escolher .autonomamente a religião 
e/ou prática religiosa e ancorar esta 
relação - com o sagrado - em 
motivações que não apresentam 
nenhum compromisso, quer com a 
permanência/perseverança, quer 
com com os núcleos teóricos/ 
dogmáticos da religião e/ ou filosofia 
religiosa escolhida. 

Essa centralidade no indivíduo 
que crê e na livre escolha das 
modalidades de espiritualidade/ 
religiosidade que desenvolve, tem 
obrigado a sociologia da religião a 
"desligar-se" dos objetos que então 
privilegiou por muito tempo em suas 
análises, como capazes de falar da 
relação homem-transcendência, 
natural-sobrenatural, humano
divino. A maior parte do que 
conheceri1os por sociologia religiosa 
se dedicou a estudar as instituições, 
as comtmidades institucionalizadas 
de fé, os dogmas, as hierarquias 
eclesiásticas, os desenvolvimentos 
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históricos das estratégias de 
conversão. Só muito recentemente, 
o interesse sociológico nesse can1po 
volta-se para o fenômeno da 
diversidade religiosa e para a 
problemática da adesão, do crente. 

A evidência empírica de que as 
religiões tradiciomiis vêm perdendo 
sua capacidade de conquistar novos 
adeptos, e que ao contráriq do que se 
imaginava os indivíduos .que saem 
de wna igreja não caem na "des
religião", nem na "descrença", mas 
simplesmente aderem a wna outra 
crença entre muitas que se ofertam 
todos os dias1 na televisão, no rádio, 
nos cartazes de rua, nos outdoors de 
cinema de bairro, nas bocas demetrô, 
em fonna de livros, "santinhos", 
orações de jomal, pregações na porta, 
nas praças etc., colocaram em xeque 
o paradigma da secularização. Mas 
não apenas isso. Desafiou a 
sociologia a explicar a revivescência 
do sagrado, o " renascimento 
religioso", ou o "reencantamento do 
mundo", como muitos preferem 
chamar. 

Apoiada no instrumental da 
antropologia, mais equipada, não só 
por sua tradição no estudo das 
cosmologias, como pela metodologia 
qualitativa que afinou na coleta do 
material etnográfico em que se 
especializou, a sociologia religiosa 
vem se dedicando, sobretudo nesta 
última década, a entender a razão do 
crente, dos grupos e/ou indivíduos 
que se deslocam continuamente de 
wn campo religioso para outro ou 
que, como é cada vez mais comum, 
crê em mais de uma religião, 
freqüenta mais de uma igreja e, 
fantástico, não se sente nem um 
pouco mal com isso, ao contrário. 

Diferentemente da antropologia, 
no entanto, a contribuição da 
sociologia não se dá na descrição 

das cosmologias que informan1 estes 
gmpos, das representações, das 
fonnas de sociabilidade dos crentes, 
pois isso a antropologia faz muito 
bem. A sociologia procura ver o 
fenômeno da nova consciência 
religiosa a partir da forma 
hegemônica como a sociedade e a 
cultura se organizan1. Este modo de 
enfocar o problema não significa 
negar a microssociedade, muito 
menos a esfera da individualidade, 
nem a particularidade dos grupos, 
das subculturas, crescentemente 
autônomos como já tivemos ocasião 
de enfatizar. Significa sim dar relevo 
à tese de que a autonomia total não 
existe e de que qualquer que seja o 
seu grau de determinação, as 
estmturas da sociedade incidem/ 
infom1am o pequeno gmpo. 

Esta opção teórica tem uma 
implicação bastante significativa na 
hora de se operar certos conceitos. 
No caso, leva-nos quase 
imediatamente a preferir o conceito 
de ecletismo ao de sincretismo para 
entender principalmente dois tipos 
de ocorrência que se dão no can1po 
do que chamamos nova consciência 
religiosa. 

A primeira, é quando um 
indivíduo freqüenta mais de uma 
igreja ou crê em mais de uma 
religião (espírita e católico ao 
mesmo tempo, por exemplo), tendo 
(h i pateticamente) a tarefa de 
compatibilizar religiões que em 
tese se excluem.5 Aqui, estamos 
falando de um fato que, não 
importa a sua dinâmica, está se 
dando ao nível do indivíduo, de 
uma mistura ou justaposição de 
crenças que é operada pelo crente. 

A segunda, é quando o 
indivíduo freqüenta perio
dicamente várias igrejas (não 
importa se ao mesmo tempo), indo 



em busca de bens simbólicos 
específicos, sem decidir-se por 
identidade religiosa alguma, 
declarando-se, contudo, "religi
oso", "temente a Deus", ou 
"espiritualizado". Falamos em 
especial daqueles que declaram 
serem todas as religiões boas e que 
se sentem suficientemente livres 
para buscar em cada uma delas 
aquilo que elas têm de bom.6 

Errância, busca de experiências 
significativas, esperança de 
minorar certos males da vida, do 
cotidiano (doenças, perdas 
materiais etc .) são algumas 
características desse indivíduo 
portador de uma espécie de 
religiosidade livre. Aqui, ainda que 
o fenômeno continue se dando ao 
nível do indivíduo, não há (apa
rentemente) nenhum conflito de 
fé, nenhuma necessidade real 
(posta pelos mecanismos de 
coerção do reforço identitário) de 
compatibilizar filosofias religi
osas, conceitos, práticas . 

Tanto no primeiro como no 
segundo caso, o que temos são 
manifestações do ecletismo cul
tural, portanto teórico e religioso, 
característico das classes médias 
urbanas das sociedades industriais 
em qualquer parte do mundo 
ocidental. Ecletismo que aflora 
quando os indivíduos deixam de 
crer (e viver e morrer por) em uma 
única fonte de verdade, quando os 
indivíduos perdem os critérios 
absolutos que definiam a ética e a 
moral de um povo de uma nação, 
de uma raça, de uma cultura ou 
religião como melhores, como os 
únicos capazes de aspirar o status 
de "bom", "desejado por Deus", 
"civilizado". A relativização dos 
universos culturais, como já 
dissemos, e a organização dessa 
nova cultura, a partir da ótica do 
mercado, orientam o processo que 
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tornam os indivíduos - auto
nomizados - como instância de 
legitimação/deslegitimação dos 
valores, das éticas, dos ethos, dos 
ritos e dos mitos. 

3. O eclético e o sincrétlco 

Fora do campo sociológico/ 
antropológico estrito em que o 
conceito de sincretismo ficou 
marcado/ as possibilidades heu
rísticas do mesmo parecem aglu
tinar-se em dois veios de explicação 
dos fenômenos culturais . 

O primeiro, atrela-se ainda ao 
campo original em que o conceito 
foi cunhado e à idéia de 
equivalência semântica, tradução 
simbólica, amálgama de universos/ 
significados religiosos. Neste caso, 
o conceito de sincretismo serve 
claramente para nomear o produto 
da mistura de coisas aparentemente 
diversas e que resultam em uma 
outra "sincrética". 

O segundo, retira ao conceito a 
capacidade de dar conta de uma 
especificidade cultural, dotando
o em contrapartida de uma enorme 
abrangência teórica, pois nada 
mais, nada menos, postula que 
não há praticamente nenhum 
registro de experiência cultural que 
não seja sincrética, isto é, resultante 
do encontro de uma ou mais 
culturas, de um ou mais universos 
simbólicos em .contato. Aqui, 
sincretismo não especifica mas, 
ao contrário, é o nome da norma. 
Ele nomeia, de maneira contígua e 
contínua, não só o processo inte
racionistado contato/encontro mas 
o produto, sugerindo a ocorrência 
de uma mistura que altera a 
integridade original ou anterior das 
coisas antes de se misturar. Mas 
se tudo é sincrético (o que pode 
levar ao paradoxo de que, então, 

nada é), o que temos são sucessivas 
sincretizações em processo. Evi
dentemente, a contrafacção de tal 
fenômeno são os processos 
(conscientes) de dessincretização 
(como ocorreu recentemente no 
candomblé brasileiro) e dos di
versos "integrismos" que, no en
tanto, são ocorrências delimitadas, 
em termos de dominâncias cul
turais no Ocidente. Já o conceito 
de ecletismo nomeia outra ordem 
de fenômenos. Sem excluir a 
ocorrência do sincretismo, ele faz 
referencia a um mundo onde as 
integridades das ideologias e dos 
sistemas sin1bólicos são perma
nentemente ameaçadas e alteradas 
por um consumo eclético dos 
agentes . O ecletismo implica na 
possibilidade cada vez menor de 
erigir-se (e manter-se) doutrinas 
ortodoxas, posturas dogmáticas e 
aparatos de coerção às cons
ciências . O ecletismo desenvolve
se - aliás é condição precípua de 
seu desenvolvimento-em contexto 
de diversidade ideológico e plu
ralismo teórico e/ou religioso. E 
diferentemente do que ocorreu no 
passado, quando as ortodoxias 
estigmatizavan1 o heterodoxo, o 
eclético é valorizado por sua liber
dade e por sua capacidade de 
identificar em cada doutrina, em 
cada religião, em cada teoria, os 
elementos que lhe convém. 

Enquanto o sincretismo recobre 
o fenômeno da produção dos 
sentidos, o ecletismo diz respeito 
ao consumo, ao "supermercado" 
das ideologias em oferta. O eclético 
não é um crente.'5el no sentido 
tradicional. O eclético é um 
consumidor de crenças, sele
cionando em cada uma delas, em 
processo de bricolage, os ele
mentos que respondem aos seus 
anseios, intuições, racionalidades. 
O eclético não crê em uma religião, 
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mas se sente portador de uma 
religiosidade fundamental, livre, 
melhor expressa no conceito de 
espiritualidade - a crença funda
mental em uma inteligência supe
rior à humana, sobrenatural, que 
em algum grau determina a vida 
do ser humano (destino, história) e 
regula a natureza e o cosmos. 
Eventualmente ele pode ligar-se a 
uma igreja, a uma comunidade de 
fé detem1inada, na sua busca de 
experiências significativas, no seu 
desejo de "territorialização". 8 Mas 
esse seu "religar-se" remete-se a 
uma, entre mil outras possi
bilidades de comunicar-se com a 
esfera da divindade, do trans
cendente. A Igreja, a religião es
colhida funciona, nesse sentido, 
como um e não mais como o único 
veículo da realização de uma 
espiritualidade imanente. 

Certan1ente, assim pensado, o 
eclético não só é wn consumidor 
de produtos sincréticos - apre
sentando, pois, afmidades eletivas 
com sistemas simbólicos mais 
abertos e mais aptos a receber 
novos elementos/atributos- como 
é, permanentemente, agente de 
sincretização, uma vez que é da 
sua natureza combinar, recom
binar, construir e descontruir dis
cursos religiosos (ou não) a respeito 
da humanidade, da divindade, da 
sociedade etc. Em outras palavras, 
isso quer dizer que se trata de um 
consumidor ativo e não passivo. 
Daí o rechaço, freqüentemente 
encontrado como característica de 
grupos e indivíduos portadores 
deste tipo de atitude/compor
tamento religioso, às práticas 
institucionalizantes e às estruturas 
eclesiásticas que apresentam rí
gidos corpos de mediadores do 
sagrado. 

Para o eclético, nenhuma igreja/ 
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instituição religiosa é depositária 
única e "verdadeira" do sagrado. 
Todas as igrejas, em sua dimensão 
de mistério, em seu código par
ticular, são canais de comunicação 
com ele. Por isso, está na sua 
alçada buscar/encontrar/experi
mentar diferentes formas de se 
"religar" e de fruir da experiência 
do sagrado. 

O ecologisn:'lo e o 
ecletismo religioso 

I. Quem é o ecologista 
brasileiro? 

Com a finalidade de traçar o 
perfil do ecologista, classificamos 
o conjunto das 72 entrevistas em 
dois subconjuntos: a) dos am-

. bientalistas estrito senso, tota
lizando 41 entrevistas; b) dosam
bientalizados, totalizando 29. En
quanto o primeiro conjunto diz 
respeito aos indivíduos dotados de 
alto grau de convicção, com 
inserção já definida no movimento 
ambiental, o segundo refere-se 
aos indivíduos que ainda apre
sentam uma consciência periférica, 
mas em acelerado processo de 
familiarização/adesão aos valores 
ambientalistas. 

Ao falam1os do ecologista, 
daqui por diante, estaremos 
embasando nossas observações 
exclusivamente neste conjunto de 
41 entrevistas, onde todos os se tores 
sociais discriminados na tabela se 
acham representados. 

Ecologista ou ambientalista? 
Embora os dois termos sejam 
empregados como intercambiáveis 
pelos próprios ecologistas, alguns 
poucos entrevistados reagiram ao 
serem identificados como "eco
logistas". Para eles, a palavra tem 

um sentido estigmatizante, vin
culado à idéia de uma militância 
do tipo "xiita"(radical). No geral, 
no entanto, ambientalismo/ecolo
gismo, ambientalista/ecologista 
são usados como sinônimos. 

Os ecologistas por nós 
entrevistados , pertencentes à 
recém-constituída "comunidade 
ambiental''9 são da classe média e 
média-alta, nasceram e são 
moradores de centros urbanos, a 
maior parte reside no Sudeste do 
País e militam há pelo menos dez 
anos no movimento ambientalista 
brasileiro. Aidadevariaentre35 e 
45 anos em média e uma grande 
parte cursou mais de urn curso 
superior, exercendo um amplo 
leque de carreiras/profissões 
liberais. Não é desprezível o nú
mero de biólogos, engenheiros 
florestais e outros profissionais 
ligados às ciências biológicas e da 
Terra. 

Em tennos de uma situação 
ideológica não existe, pelo menos 
hoje, uma oposição clara entre 
"direita"e "esquerda" no interior 
do movimento e/ou da comu
nidade. O contraste básico entre 
as facções não é político no sentido 
tradicional, que separava capi
talistas e socialistas. A diferença 
mais marcante está entre con
servacionistas (mais atrelados às 
lutas an1bientais de preservação 
de ecossistemas e espécies tra
dicionais) e sócio-ambientalistas10 

e/ou ecodesenvolvimentistas , 
querendo estas últimas denomi
nações dizer que para estes 
ambientalistas a questão social é 
indissociável da natural e que o 
problema da administração dos 
recursos do planeta não pode ser 
visto separadamente da proble
mática do desenvolvimento. 



Em termos das trajetórias 
individuais, os ecologistas mais 
velhos (mais de 50 anos) admitem 
terem "evoluído" de uma postura 
mais conservacionista e/ou pre
servacionista, isto é, mais referida à 
defesa de fauna e flora, para uma 
outra que incorpora a preocupação 
com o desenvolvimento humano e 
comajustiçasocial. Se há fronteiras 
a serem demarcadas elas se fazem 
entre posições mais "naturistas" e 
mais "sociais"evigoraurnconsenso 
generalizado de que o biocentrismo 
não é "ecologicamente correto" e 
que o ambientalismo deve superar a 
tentação de ser urna ideologia de 
grupo para propor-se como um 
an1plo movimento de reforma social 
que tem por ambição contemplar/ 
englobar todas as dimensões da 
realidade- natural, social, histórica, 
espiritual. Aspectos culturais/ge
racionais dividem a militância 
ecológica brasileira em três grupos 
principais: os "ecodinossauros", os 
"revolucionários" e os "holísticos". 

Os "ecodinossauros" têm mais 
de 55 anos, formaram-se no 
an1bientalismo clássico (defesa de 
faw1a e flora) e na cultura das 
entidades pioneiras. Embora a 
maioria tenha procurado se atualizar 
e pem1aneça na militância- detendo 
com seu lastro, grande poder de 
influência no seio da comwlidade -
encontra evidente dificuldade de 
partilhar da perspectiva holística e 
mais utópica que caracteriza a 
geração mais jovem do 
ambientalismo. Dois "ecodinos
sauros" típicos são os professores 
paulistas Paulo Nogueira Neto e 
AzizAb 'Saber, dois "medalhões"do 
ambientalismo brasileiro. 

Os "revolucionários" apre
sentamidadeentre45 e 55 anos. São 
fmjadores de um "ambientalismo 
social", quer numa vertente mais 
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técnica, quer nwna mais política. A 
cultura do seu tempo e o contex1o (a 
emergência da problemática urbana, 
as ditaduras militares etc.) levou-os 
a entender o ambientalismo como 
wna forma de questionamento e as 
entidades criadas como urn espaço 
político para reinvindicar justiça 
social e afirmar a cidadania. Dois 
exemplostambémtípicosdesseperfil 
de militante são o jornalista paulista 
Randau Marques e o sociólogo ca
rioca, hoje com uma carreira 
internacional, Roberto Pereira 
Guin1arães. 

Quanto aos "holísticos", têm 
entre 25 e 35 anos e constituem, 
atualmente, o grupo que mais atrai 
adeptos, exercendo considerável 
influência jw1to aos estratos mais 
jovens do movimento. São herdeiros 
de urna cultura do desencanto, da 
revolução epistemológica provocada 
pela visão sistêmica e interacionista 
havida no âmbito das ciências da 
vida (mas não só). Combinam, no 
seu discurso, elementos de várias 
tradições de pensamento, às vezes 
contraditórias entre si. Pelas suas 
características, constituem o grupo 
que mais é capaz de confom1ar, com 
suas crenças e práticas, e sua atitude 
"pós-modema", urnaespiritualidade 
ecologista, tal como desejamos 
descrevê-la nestas brevesnot:ts. Dois 
perfis típicos das hostes holísticas 
são os do deputado federal paulista 
Fábio Feldmrum e do historiador, 
agora militante e.m tempo integral 
da Greenpeac.e brasileira, José 
Augusto Pádua.U 

2. Perfil religioso do 
ecologista 

Em termos de urn perfil religioso 
da amostra, temos o fato de que a 
maioria (3 9 dos 41) disse professar 
ou já ter professado algwna religião. 
Somente 2 declararam-se ateus, 

acrescentando ao dado o adjetivo 
"materialista". Dos 39, a maioria 
absoluta é constituída por católicos 
(6) e ex-católicos (29).Entre os 5 
restantes, 3 são adeptos do judaísmo 
e 1 declarou-se espírita-kardecista. 
Em toda a amostra, incluindo a dos 
"ambientalizados", não se encontrou 
nenhurn evangélico. Do bloco que 
ainda se considera católico, somente 
2 disseram-se "católicos prati
cantes", evidenciando na declaração 
de que entendem por "praticante" o 
fato de irem à missa pelo menos aos 
domingos. O dado curioso é que 
ambos os católicos praticantes são 
homens, têm mais de 50 anos e 
pertencem ao estrato mais antigo do 
movimento an1bientalista. 

Por esta rápida descrição, ficam 
claras duas ocorrências: a primeira 
mostra, substantivamente, que está 
havendo uma verdadeira evasão na 
massa de católicos, pois o número 
de pessoas que deixam de se 
considerar católicas é expressivo 
por si mesmo; segoodo, que wna 
"espiritualidade ecologista" é 
conformada, pelo menos no que diz 
respeito à sociedade brasileira, no 
seio de can1adas médias urbanas 
que se descristianizam. Este último 
dado, o da descristianização, ficará 
mais claro quando formos de
senvolver o tópico relativo aos 
elementos constitutivos dessa es
piritualidade. Dos 29 ex-católicos, 
somente dois migraran1 para outras 
tradições religiosas - um se tomou 
budista e o outro se converteu re
centemente ao judaísmo para se 
casar. Todos os demais, portanto 27 
dos nossos entrevistados, apresentam 
características do que chamamos 
"nova consciência religiosa" e, dentro 
dela, "espiritualidade ecologista". 
Destes, 25 declararam-se crentes 
em Deus e/ou nwna "força/inte
ligência superior", mas "sem wna 
religião específica". Os outros dois 
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disseram estar "em busca", 
"experimentando várias religiões", 
pois ''todas têm algo de bom". 

3. O ldeárlo ecologista 

Para a elaboração do roteiro de 
entrevistas e definição das questões 
a serem abordadas, foram lidos dez 
livros de autores ecologistas 
nacionais e estrangeiros, classifi
cados como pertencentes a uma 
literatura tipicamente rnilitante.12 

Oobjetivodesseleiturafoipinçar 
uma série de idéias-força que se 
implillham no discurso ecologista, 
quer pela repetição nos vários 
autores, quer pela abrangência 
teórica a ela atribuída. Como 
resultado, foi identificado o 
repertório que segue de idéias e 
crenças básicas; afim de familiarizar 
o leitor com o jargão comumente 
utilizado pelos ecologistas, 
colocaremos aspas quando a 
terminologia for específica: 

a) crença na "lei da entropia" e 
na unidade do planeta Terra; 

b) crença na possibilidade de 
extinção da vida - pelo menos nas 
fom1as em que a conhecemos - no 
planeta e na necessidade de se forjar 
uma nova ética que tenha por valor 
fundamental a idéia de uma vida 
plena e integrada de todos os seres; 

c) crença na tese de que a "ex
pansão biológica" do ser humano 
(explosão demográfica), ocorrida 
sobretudo nos dois últimos séculos, 
levará inexoravelmente a wnamaior 
"depleção dos recursos naturais" e a 
um possível esgotamento das fontes 
de sobrevivência, independen
temente dos problemas de distri
buição e consumo desigual; 

d) crença na idéia de que a "crise 
de civilização" por que passamos 
engendra, necessariamente, uma 
nova sensibilidade/subjetividade que 
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localiza no campo da cultura o mo
tor principal das mudanças para a 
nova sociedade - necessariamente 
orientada por ''valores ecológicos"; 

e) crença na necessidade de se 
rever os padrões de "interação 
homem-meio natural" e postura radi
cal contra uma leitura economicista/ 
utilitarista, ecientificista, do universo 
das relações entre os homens e destes 
com o "meio biótico"; , 

t) crença na icjéia de·que a chave 
do fracasso ou do sucesso da espécie 
humana estará em recuperar o 
"equilíbrio ecológico" através da 
"sustentabilidade", significando isso 
a imediata redução das atividades 
agressivas/predadoras ao meio 
ambiente e a adoção de "processos e 
tecnologias limpos", e mais eco
nômicos em termos do consumo de 
energia e "recursos não renováveis"; 

g)crença na " insusten
tabilidade"do atual modelo de 
desenvolvimento adotado no 
Ocidente, baseado na intensificação 
da produção e do consw11o; 

h)crençana "mudança dos para
digmas" da ação politica, social e 
cultural que vigoraram até os anos 
70. A crise ambiental, por ser a mais 
global das crises, aponta, na sua 
positividade, para a emergência de 
uma "sociedade planetária", re
gulada por novos laços de soli
dariedade. As bases dessa nova 
sociedade colocam em xeque os 
conceitos tradicionais de soberania, 
de nação e de interesses localistas. 
Implicam, por outro lado, na idéia 
de que é possível articular consensos 
entre sociedades ricas e pobres, 
centrais e periféricas. 

Sem detalhar todas as idéias e 
concepções acima, o que em muito 
ex1rapolaria o espaço destas notas, 
vamos tecer, contudo, algumas 
considerações acerca daquelas que 
têm capital importância para a 

definição de uma ética e de uma 
espiritualidade ecologistas. 

• A natureza reencontrada 
e reencantada: "A natureza, 
entender sualógicasignificaentender 
a própria lógica do homem e sua 
funcionalidade na totalidade. Para 
nós, é central entender como a vida 
se organiza, apesar da tendência -
lei da entropia - à dissolução, à 
desagregação.Anaturezaéaprópria 
ordem das coisas, manifestação da 
inteligência universal." 

Como ressalta aos olhos de 
qualquer um, a categoria-chave 
operada no pensamento ecologista é 
"natureza". Apesar da centralidade 
que ocupa no sistema simbólico e 
nos discursos do ecologismo, trata
se de conceito polissêmico, que se 
reveste de muitas especificidades. 

Encontra-se com facilidade nas 
falas/discursos dos ecologistas a 
natureza como conceito científico, 
equivalente aos termos "meio 
ambiente", "ambiente", "conjunto 
de todas as coisas vivas", "meio 
biótico", "habitat", "conjunto de 
todos os ecossistemas" etc. 

Também como metáfora ou 
nome do mito a natureza aparece, 
então definida como "manifestação 
de Deus", "Natureza é Deus", ou 
seja, a possibilidade (mítica, mística) 
integradora entre corpo e espírito, 
entre razão e intuição, entre o mate
rial (a cultura) e o imaterial (a 
inspiração), entre o fisico (phisis 
grega) e o metafisico. Nesse sentido, 
muitas vezes, o conceito de natureza 
é total, uma vez que "natureza é 
tudo, é a própria condição da 
existência da consciência". Nessa 
fonnulação, retirada da fala de um 
dos nossos entrevistados, o conceito 
de natureza é ampliado até abranger 
a consciência total, universal. A idéia 



de um homem que se voltou contra 
a natureza, que a viola cons
tantemente (as suas leis) e que será 
punido, se assemelha bastante à idéia 
judeo-cristã do homem que viola as 
leis de Deus e é então expulso do 
paraíso, sofrendo a partir daí os 
males da fome, das doenças e da 
morte. A diferença é que a redenção 
do homem não se faz (nem se fará), 
para os ecologistas, a partir de um 
salvador (um deus, wn homem), 
mas com o esforço hwnano ( colétivo) 
de superar a dicotomia natureza
cultura, corpo-espírito, razão
intuição etc., com o ser humano 
reencontrando-se não com a nature
za perdida, mas com a natureza 
ignorada, desrespeitada. Reencon
trar -se com a natureza é reencontrar
se consigo próprio e reconciliar-se 
com Deus. Essa noção de natureza 
divinizada, reencantada, da qual o 
homem faz parte (nesse sentido a 
separação foi w11 ato violento da 
consciênciacontraelamesma), nada 
mais, nada menos, recoloca a ques
tãodaprópriadivinizaçãodohomem. 

• Respeito à vida e à 
singularidade de cada ser : 
"Acredito que todos os seres vivos, 
indistintamente, têm direito à 
vida"; "É uma questão de éti.ca, a 
vida continuaria sem algumas 
espécies, mas é preciso respeitar 
cada ser, todo o investimento que 
a natureza fez neles". 

Falas como essas, encontradas 
em quase todos os depoimentos, 
indicam que a palavra vida é tão 
central para os ecologistas como foi 
a idéia de liberdade para os 
movimentos sociais dos anos 60 e 
70. Essa centralidade é comumente 
expressa em duas chaves, uma 
ontológica, fundada em uma espécie 
de "ética da vida", e outra de natureza 
mais sociológica, cunhando o 
conceito de "qualidade de vida". 
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Naprimeirachave,revela-sewna 
reverência quase religiosa a tudo o 
que é vivente e a tudo o que é 
encontrado na natureza, identificada 
como "seio da vida", e "co1~unto de 
todas as coisas vivas". Esta "ética 
da vida" opõe-se a wna "ética da 
morte", que informa o modelo civi
lizacional atual e que, segundo os 
ecologistas, teria se constituído à 
sombra, uma vez que nunca assim 
se apresentou. A defesa radical da 
vida se faz então contra a civilização 
da morte socialmente planejada que 
vitin1a seres humanos, animais e 
vegetais, causando desequilíbrios 
catastróficos nos ecossistemas do 
planeta. 

Na segunda chave, o conceito é 
remetido à noção de que a vida tem 
que ser plena, isto é, realizar todas 
as potencialidades do indivíduo, 
do ser, opondo-se, portanto, à 
idéia de vida degradada. As causas 
dessa degradação estariam 
localizadas nas razões (éticas) e 
opções culturais que levaram o 
homem a se "separar" da natureza, 
desenvolvendo formas de vida e de 
organização social (por exemplo, 
as megalópoles) anti-naturais e 
contra a natureza. 

• Tudo se liga a tudo: "Se há 
uma consciência superior na Terra, 
é justamente a que percebe 
interligações, interações entre todas 
as coisas: tudo depende do todo e o 
todo é feito de partes que interagem 
entre si, não poc!e Í1aver separação."; 
" O que chamo compreensão 
ecológica é uma compreensão que 
passa por uma visão de mundo 
construída a partir de interações. 
Alguns chamam-na de visão 
sistêmica, outros de intera.cionista ... o 
ecologismo é w11 tipo de visão de 
mundo que leva a sério todas as 
interações que ocorrem no planeta e 
acha que as interações culturais, 

econômicas e sociais que o homem 
estabelece não podem ser disruptivas 
da base natural ... ". 

Como as falas selecionadas 
deixam ver, wna visão holística do 
mundo e do cosmos é a visão 
dominante entre os ecologistas 
espiritualizados. A idéia de wna 
totalidade/unidade planetária, e 
cósmica, leva, no limite, à _concep
ção de uma inteligência ou racio
nalidade sobrenatural, reguladora 
dessa unidade/totalidade. 

Essa concepção sobre a uni
dade do planeta é coroada com 
teoria/metáfora sobre Gaia: "Gaia 
é a representação mais acabada do 
pensamento holístico, que é fun
danlental no ecologismo"; "É uma 
hipótese interessante a Terra ser 
um organismo vivo que se auto
regula. Faz sentido isso, se pen
samlos em w11aescala bem macro, 
talvez a Terra seja como um átomo 
dentro de uma célula, dentro de 
um órgão de um indivíduo ... É 
uma imagem bonita que pode 
cumprir uma função didática." 
Gaia é palavra consagrada pelas 
teorias do cientista · James 
Lovelock, que só circula entre 
" iniciados". 

Simplificadamente, Gaia-Mãe
Terra na mitologia grega - serve 
para designar uma visão holísticade 
que o nosso planeta é um todo 
relacional, dotado de un1ainteligência 
própria, auto-regulado por me
canismos semelhantes a um 
organismo vivo, que interage com 
todas as forças existentes no uni
verso. Na verdade, todo esse univer
so interativo é visto como em 
"equilíbrio dinâmico", onde todas 
as peças (visíveis e invisíveis, macro 
e microscópicas) deste imenso puzzle 
estão em constante movimento. 
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As novas teorias de organi
zação da vida, no campo da 
genética, e as concepções da física 
teórica acerca da origem, com
posição e sentido do universo têm 
grande aceitação entre os eco
logistas. Para a maior parte deles, 
porém, "as evidências levantadas 
pela investigação científica vão 
consolidando nosssas convicções, 
mas não existem certezas ... Só o 
que sabemos é que estamos cons
truindo nossas concepções na 
mudança dos paradigmas. Pensar 
tudo o que pode ser pensado, de 
maneira holística, é uma aventura 
que começa agora. Na verdade, 
nós não temos uma teoria, temos 
uma contrateoria: sabemos, como 
ninguém, que o que está aí não dá 
conta". 

• O homem não é um ani-
mal qualquer: "Que eu saiba, 
nenhum animal está perguntando 
a outro se ele se diferencia dos 
demais . Que eu saiba, só nós 
fazemos essas perguntas, só nós 
escrevemos livros sobre esse 
problema, só nós nos preocupamos 
com a existência ou não da 
diferença entre os homens e o 
restante dos animais"; "O que 
diferencia o homem do meio natu
ral é a capacidade de decisão. 
Cultura também existe entre os 
animais, mas nós temos a 
capacidade de decisão. Embora 
também sejamos condicionados 
pela cultura, nós temos a 
capacidade de nos revoltarmos 
contra ela. Somos os únicos que 
podemos ter preocupações 
filosóficas, religiosas e saber que 
vamos morrer um dia". 

Conquanto sejam encontradas, 
com freqüência, no discurso ético 
dos ecologistas afirmações de que 
"o homem faz parte da natureza 
como outro animal qualquer", os 

84 

nossos ecologistas estão longe de 
serem biocêntricos. Reconhecein a 
diferença(nãonecesssariamenteuma 
hierarquia) existenteentreosOOmells 
e os animais. Essa diferença ou 
''superioridade''-baseada em última 
instância no livre arbítrio do ser 
humano e na sua capacidade de 
produzir/modificar cultura - é, 
contudo, ao contrário do 
antropocentrismo e do humanismo, 
considerada matrizes ideológicas do 
processo que · levou o homem a 
afastar-se da natureza, vista 
negativamente e expressa na figura 
do "predador". 

Quanto mais o homem aposta 
na consciência da diferença, mais 
ele se descola da sua (e de toda) 
natureza, mais ele viola suas leis, 
seus princípios, atentando contra 
o seu próprio equílibrio e o dela. 
No limite, essas violações levarão 
à extinção da espécie humana. 

• A extinçãohumanacomo 
possi b i/idade: "Se você conversar 
com alguns ambientalistas que 
conheço, vai perceber neles uma 
visão catastrófica no sentido de 
que os problemas ambientais 
podem ·tomar a vida humana 
insuportável num futuro próximo. 
Eu tenho isso em menor grau, mas 
foi isso, em última análise, que me 
fez militar..."; " .. . o que está em 
jogo é a vida do homem no planeta. 
Se fugirmos à nossa responsa
bilidade hoje, estaremos legando 
às gerações futuras muito sofri
mento e pondo em alto risco a 
possibilidade da continuidade da 
espécie humana." 

Não se pode dizer, apesar da 
persistência destas concepções nas 
fulas dos entrevistados, que os nossos 
ecologistas são "ecocatastrofistas", 
termo comumente utilizado para 
designar a vertente ''terrorista" do 

movimento ambienpwsta, vertente 
esta que tem pregado - informada 
pela convicção de que já ultra
passamos em muito o tuming-point 
e · que não há reversibilidade em 
alguns desastres ambientais - uma 
militância agressiva a favor do 
controle populacional e das reservas 
estratégicas de biodiversidade. 
Contudo, não há como negar que 
uma espécie de "consciência ante
cipatória", profundamente pessi
mistà, inspiraaposturaeamilitância 
ecologista de um modo geral. 

Seja qual for a vertente con
siderada, é forte a convicção de 
que a vida humana pode ser 
inviabilizada se não se operarem 
mudanças radicais, não só no modo 
de organização/produção econô
mico, como nas relações funda
mentais que os homens estabe
leceram entre si e com a natureza. 

• A necessidade de um novo 
modelo de civilização: "O sistema 
de produção e reprodução da vida 
econômica e social montado no 
Ocidente vai perdurar, infeliz
mente. Ele ainda dispõe de forças 
para reagir às violentas criticas que 
sefazeapresentar-seàhumanidade 
como a grande opção. Mas nós, 
que temos olhos e ouvidos para as 
contradições violentas do nosso 
tempo, sabemos que se trata de um 
processo civilizatório esgotado". 

Quando os ecologistas falam em 
"modelo de civilização", têm em 
mente alguns marcos claros. Estão 
falando contra o modelo ocidental, 
branco, europeu, cristão, 
capitalista, 13 que se universalizou. 
Estão falando das matrizes de 
pensamento que conformam a 
racionalidade desse modelo:o 
antropocentrismo, o racionalismo 
cristão, o materialismo, o cien
tificismo, enfim todas pedras 



angulares do qile consideram "o 
projeto modemista"ou "iluminista". 

Um dos nossos entrevistados 
resume muito bem essa postura 
crítica na fala que reproduzimos a 
seguir: ''Não vejo como casar o 
ecologismo com a civilização capi
talista, e mais fundamentalmente 
com a civilização urbano-indus
trial, ainda que seja socialista( .. . ) 
Há uma diferença de valores aí, 
porque a inteligência do mercado 
é radicalmente diferente da 
inteligência da ecologia" . A 
maioria dos ecologistas adeptos 
desse tipo de visão critica tanto o 
capitalismo quanto o socialismo, 
considerando este último uma 
variante do mesmo processo, 
porque tanto num modelo quanto 
no outro "as relações passan1 pela 
troca monetária, pela venda da 
força de trabalho e pelo uso 
intensivo dos recursos naturais". 

• Deus é energia: "Somos 
parte de um universo que conhe
cemos muito pouco( .. . ) Fica uma 
série de interrogações no ar. Essas 
explicações racionalistas e 
materialistas para as coisas são 
muito pobres ... acredito que 
possam haver energias aí, forças 
que não imaginamos. Não des
carto, a priori, a existência de 
Deus"; "Deusnãoestáemnenhum 
lugar e está em tudo ao mesmo 
tempo. Porque na minha concepção 
tudo é energia, são milhares de 
níveis de energia interagindo ... ". 

Estas duas falas denotam a no
ção mais empregada para falar de 
Deus -energia- e de outros conceitos 
que apresentan1 uma equivalência 
semântica com a idéia de uma 
racionalidade extra-humana, su
perior.Tenham por nome energia, 14 

força, iri.teligência etc., o fato é que 
os ecologistas apresentam uma 
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espiritualidade que se afirma em 
uma crença fundamental em um ser 
superior, criador, regulador do 
universo/da natureza. Trata-se, 
porém, de uma espiritualidade/ 
religiosidade livre, antiinstitucional 
e severamente crítica à tradição 
judaico-cristã: "Tenho religiosida
de, mas não professo nenhuma 
religião específica. Mas religiosidade 
apóia-se fundanlentalmenteem uma 
crença em Deus, e isso eu tenho"; 
"Deus está dentro da gente, dentro 
de todos os seres vivos. Como ele 
está em tudo, nada pode aprisioná
lo, nenhuma religião, nenhum 
dogma". Para eles, o cristianismo, e 
antes dele o judaísmo, forneceram 
os elementos constitutivos de uma 
mentalidade que separa o homem da 
natureza ao afirmar o seu lugar 
privilegiado na Criação e o .seu 
direito do governar/dominar todos 
os demais seres viventes. É bastante 
comwn, na literatura ecologista 
militante, encontrar o relato bíblico 
da Criação (Gênesis) como prova de 
uma ideologia religiosa que na sua 
matriz orienta uma prática hwnana 
voltada para o domínio/exploração 
predatória da natureza.15 

• Uma luz que vem do 
Oriente : "Faço ioga, pratico 
meditação, procuro me alimentar 
com alimentos naturais, já fui à 
Índia e estou convencido de que os 
orientais têm uma sabedoria que nós 
no Ocidente não temos. Eles têm 
w11a percepção, do universo e da 
natureza que nós nunca tivemos ... " 

A postura critica, quase sempre 
radical, que os ecologistas assumem 
em relação ao que seria típico da 
civilização ocidental, faz com que se 
voltem para outros modelos/padrões 
de civilização. Nessa busca de 
alternativas culturais, como ocorreu 
com os movimentosdecontracultura 
nos anos 60, há wna revalorização 

das culturas tradicionais, pré-moder
nas e/ou pré-capitalistas (cultura 
indígena, por exemplo) e pelo que 
seria uma civilização oriental. Não 
se trata de uma novidade. 

Os estudos sobre a nova 
consciência religiosa não cansam de 
apontar a atração que exercem so
bre as classes médias urbanas, 
intelectualizadas, os diversos 
"orientalismos" oferecidos, seja em 
nichos religiosos administrados por 
agências religiosas internacionais 
(Ananda Marga, Hare-Krishna, 
Budismo japonês ou tibetano etc.), 
seja sob a forma de produtos, 
ofertados pela indústria cultural da 
"auto-ajuda", "se lfre ligiosi ty ", 
entre outros. Livros como O Tao da 
Física, de FritjofCapra, é literatura 
obrigatória entre os ecologistas. 
Segundo eles, "não se trata de sermos 
orientais, mas de adotarmos a 
sabedoria com que os orientais 
pensam o universo, seu lugar nele e 
na natureza. Não há dúvida de que 
os aspectos da integração, interação, 
interdependência de todos os seres 
no e com o universo estão melhor 
expressos na filosofia oriental. 
Quando a gente se volta para o 
Oriente é porque há uma grande 
afinidade de pensamento, de postura. 
Principalmente para os ecologistas 
que se preocupam com a ecologia 
interna, ecologia da mente". 17 

• Ecocentrismolcosmocen
trismo: Ao operar noções tão fun
danlentais como as do destino do ser 
humano como espécie no planeta, e 
sua responsabilidade na manutenção 
da ordem/equilíbrio de todas as 
coisas, o pensamento ecologista 
manipula/questiona uma série de 
postulados ontológicos, isto é, que 
dizem respeito à razão última do ser 
e das coisas. Produzem, por con
seguinte, wna "cosmovisão", uma 
compreensão sobre o universo e o 

85 



lugar que os homens ocupam nele. 
Qualificar essa "cosmovisão" não é 
tarefu fácil, wna vez que é comum 
osecologistasmisturarem/combina
rem teorias originadas nas ciências 
com outras de origem filosófica de 
variada procedência histórica. Esse 
ecletismo teórico é assumido em 
várias falas: "O ecologismo, en
quantomovimento filosófico, incor
pora todos os movimentos pro
gressistas surgidos nos dois últimos 
séculos, conferindo-lhes. coerência ... 
Os movimentos incorporados são: o 
socialismo, o feminismo, os movi
mentos anti-racistas, o respeito às 
culturas e religiões diferentes da 
ocidental etc.( ... )"; "O ecologismo 
não tem a pretensão de ser original 
nem inteiramente independente. Há 
nele pelo menos três fontes claras: 
a ciência, notadamente a ecologia, 
os humanismos ocidental e oriental 
e o socialismo ... ". 

Considerado como um sistema 
filosófico que vive ainda a sua 
infância, cujos conceitos estão em 
processo de construção, a cosmo
visão ecologista pretende-se 
depurada do teocentrismo e do 
antropocentrismo que teriam 
caracterizadoacosmovisãoocidental 
cristã: " Em vez de wna postura 
antropocêntrica ... o ecologismo 
propõewnaposturaecocêntrica. Isto 
não significa que o ser humano seja 
apeado de sua posição e igualado a 
todos os seres vivos em um 
nivelamento por baixo. Significa que 
o homem não é o centro absoluto do 
universo, admitindo-se ou não a 
existência de Deus". 

Nessa relativização do lugar do 
homem e da Criação (e do planeta 
Terra), os ecologistas cunham o 
conceito de "ecosfera": "À procura 
de wna categoria de análise mais 
precisa .. . o ecologismo recorre ao 
conceitodeecosfera, que é o conjunto 
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de todos os ecossistemas existentes 
na Terra"· ''Nem biocêntricos nem 
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antropocêntricos. Eu diria que hós 
somos ecocêntricos no que diz 
respeito à relativização do ser 
humano e cosmocêntricos, quando 
se trata de pensar o universo".16 

Considerações finais 

Como já enfatizamos, o ambi
entalismo, como um · movimento 
histórico mundial, çonstrói majori
tariamenteas suas bases de consenso 
e propõe soluções globais dentro 
dos marcos do sistema de produção 
e de organização da sociedade atual 
(predominantemente orientada por 
valores, pela ratio capitalista). No 
seio desse movimento mais amplo, 
temos o ecologismo, constituído de 
grupos que têm por projeto propor 
uma sociedade alternativa, um 
projeto global de civilização, como 
pode ser depreendido da seguinte 
fala de um dos nossos entrevistados: 
"Pretendemos ser um sistema 
filosófico completo; o ecologismo 
não se contenta em apenas lançar 
críticas à organização das sociedades 
industriais da atualidade e ao 
relacionamento incorreto que elas 
mantêm com a natureza, mas se 
empenha também em formular um 
projeto alternativo e global de 
civilização." É no seio do ecolo
gismo, portanto da facção mais radi
cal do movimento, que encontran1os 
mais presente a afiflllação de un1a 
espiritualidade ecologista. 

Em termos de uma forma de se 
relacionarem com o sagrado, os 
ecologistas apresentam as mesmas 
características dos grupos que 
conformam o fenômeno genérico 
da chamada "nova consciência 
religiosa": o antimodernismo,a 
antiinstitucionalidade, a errância, 
a religiosidade livre, centrada na 
conecção possível entre o homem 

e a diviildade, o ecletismo, crença 
·m{~'.positividade de todas as 
religiões, o experiencialismo, valo
ri~ção da fé, da intuição e não das 
crenças racionais/racionalizadoras 
etc., enfim todos os elementos 
constitutivos de uma atitude 
religiosa "pós-modema". Como 
fenômeno particular, eSpecífico 
dos grupos que se engajam numa 
militância ambientalista, a espiri
tualidade ecologista marca algu
mas diferenças, sobretudo com as 
chamadas religiões da Nova Era. 
Duas delas parecem destacar-se. 

A primeira, releva-se no fato 
de que os ecologistas não são 
milenaristas, ainda que catas
trofistas . As suas teses sobre o 
tempo que é necessário para 
reverter(ou não) os desastres 
ambientais são, geralmente , 
baseadas em dados científicos, 
produzidos por comitês internaci
onais, reconhecidamente compe
tentes. Essa âncora no conheci
mento/dados científicos é outra 
característica forte do ecologismo 
que, embora se coloque contra o 
cientificismo, é, por mais para
doxal que possa parecer, uma 
ideologia que se constrói nos 
marcos das sociedades científicas, 
que legitimam suas fontes por 
serem "científicas". Ainda que se 
auto-situem numa mudança de 
paradigmas, invocando sempre a 
emergência de uma nova ciência, 
o fato é que o ecologismo é, na 
atualidade, uma das ideologias 
mais reforçadoras do discurso 
científico sobre a realidade. 

Outra característica singular da 
espiritualidade ecologista é sua níti
da conecção com uma militância 
(ação prática), intervenção na 
realidade, e o espírito de corpo que 
começa a desenvolver. Seus 
adeptos não são simplesmente 



indivíduos procurando a felicidade 
individual, diminuir a angústia e#sr. · 
tencial e recobrar a paz de esplrito 
através do auto-ronhecimentO. Eles 
se sentem portadores de uma 
consciência antecipatória, visio
nários, missionários, agentes de urna 
nova consciência que deve estender
se por toda a humanidade. Nesse 
sentido, oecologismocomoideologia 
propõe um sistema total etotalizante 
de pensar, sentir e agir. 

Localizados numa condição 
eclética/sincrética de produção de 
conhecimento e de sentidos, num 
contexto em que todas as ideologias 
perderam sua capacidade de 
hegemonizar a cultura, os eco
logistas tentam- se vão conseguir, 
só a evolução dos fatos poderá 
dizer - romper com o ecletismo 
que lhes é próprio e produzir uma 
nova e grande síntese cultural. 
Nessa síntese, quem sabe, realiza
se a ampliação da consciência 
desejada: o ser humano deixa de 
preocupar-se apenas consigo 
próprio, ocupa -se de todos os seres 
do planeta e com o próprio cos
mos. Essa religação (religare), 
essa união com o todo, com o 
holos, é o próprio cerne da espiri
tualidade ecologista. Visto como 
umanaturezaampliada,ouniverso 
é o seio do homem reencontrado, 
reconciliado consigo mesmo e com 
a ordem cósmica que o originou. 
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