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EDITORIAL
Dr. Afonso M. Ligorio Soares
Editor

A Edição 49 de Ciberteologia inaugura o 10º aniversário deste periódico totalmente on-line
que surgiu, em 2005, como uma novidade na área de teologia e cultura. Ao entrar em 2015,
a revista já pode celebrar, entre outras conquitas, a marca de 2 milhões de acesso, mantendo
uma média de 40 mil acessos por edição – sem contar outros itens como páginas visitadas,
downloads feitos, tempo de permanência no portal etc.

Este ano celebrativo coincide com o centenário da Congregação responsável por esta revista e pela Editora Paulinas, a Pia Sociedade Filhas de São Paulo – Irmãs Paulinas –, fundada
em 15 de junho de 1915, em Alba, na Itália, pelo Bem-aventurado padre Tiago Alberione com
a colaboração de irmã Tecla Merlo.
Abrimos as comemorações com uma seleta de artigos e notas que tiveram origem nas comunicações científicas do 1º Simpósio Internacional do Programa de Estudos Pós-graduados
em Ciências da Religião da PUC-SP, o Simpósio Internacional Entre o Lúdico e o Religioso: A
religião nas interfaces do esporte e da festa popular. O evento teve lugar em junho de 2014.

O primeiro artigo, de Marcos Vinícius de Souza Verdugo, As religiões afro-brasileiras: uma
revisão bibliográfica, aborda o desenvolvimento desses estudos através da análise bibliográfica do que foi produzido ao longo dos anos desde seu início no fim do século XIX. Partindo
daquele que é considerado o seu ponto inicial, Nina Rodrigues, até as mais recentes pesquisas,
busca-se apresentar as linhas de pesquisa, escolas e metodologias que estabeleceram o estado
epistemológico deste campo de estudo.

Em seguida, Corrado Dalmonego, em “Reahu: dança, canto e comida no jogo simbólico de
alianças e tensões: Elementos etnográficos para a analise de um ritual yanomami”, apresenta
alguns elementos etnográficos e uma analise de três sequências rituais do reahu, a grande
cerimônia multicomunitária yanomami. A análise feita busca evidenciar como três sequências
rituais realizadas durante o reahu apresentam simbolicamente aspectos aparentemente paradoxais da interação humana: a acolhida e a ameaça, a aliança e a tensão, para reafirmar que a
permanência da sociedade comporta o reconhecimento da complementaridade e a suspensão
temporária do antagonismo.
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Em Folias católicas em Montes Claros (MG): ritual e devoção em meio à globalização, Luciano Cândido e Sarmento, a partir de uma inserção etnográfica, busca apontar dados acerca
das influências da atual modernização da sociedade nos rituais destes grupos, pois, diante
dos processos de mercantilização da sociedade e difusão de novas tecnologias, os grupos de
folia perdem referências simbólicas importantes. Grupos religiosos passam a ocupar novos
espaços, às vezes desvinculados do domínio central da esfera espiritual, ganhando o status de
artístico, cultural ou folclórico.

Carlos Antonio Braga de Souza, em O Culto à Virgem Maria e o naturalismo da Pintura Renascentista afirma que o século XV na Europa assistiu uma consolidação do naturalismo, dos
estudos relativos à natureza, ao cosmos, a uma revisão do mapa geográfico, modificando o
desenho da Terra. Seu artigo aponta para uma série de temas centrados no ícone da Virgem
Maria, um assunto polêmico discutido nos concílios da igreja católica.

“Tia Lula trancada a chave”: observação sobre religião no Quilombo “Brotas” em Itatiba-SP,
de José Antonio Boareto, investiga o Quilombo Brotas, localizado na cidade de Itatiba-SP, propondo-se a uma reflexão de caráter intuitivo a partir da análise de um detalhe encontrado em
campo. Tia Lula era a mãe-de-santo desta comunidade negra, já falecida, metáfora do sagrado
expresso pela sua presença ancestral e resignificada no espaço físico da tenda de umbanda
atualmente desativada. A observação do processo de desativação da tenda é o detalhe que o
autor apresenta neste artigo, utilizando para tanto, uma hermenêutica por meio de uma possível análise em torno da compreensão de metáfora em Paul Ricouer e os estudos da linguagem
em Dan Stever, Van Buren e E. Cassirer. Oferece ainda uma possível leitura interpretativa e
metafórica da tenda desativada em chave bastidiana.

Na seção de Notas os leitores poderão desfrutar das seguintes comunicações: “Viva Nossa
Senhora do Rosário!” – Uma festa de pretos em Mogi das Cruzes – SP, de Heloisa Constantino;
Miguilim, de Campo Geral, e João Guimarães Rosa: um diálogo entre a personagem e seu criador,
de Marlene Duarte Bezerra e Carlos Alberto Tolovi; A Interação entre o Lúdico e o Religioso no
Método Educativo de Dom Bosco, de Osmar Hércules Padovan; Ateísmo contemporâneo e celebração da ética do bem-estar: elementos festivos da espiritualidade atéia, de Clarissa De Franco;
Futebol e Religião: Fronteiras e Interfaces entre duas paixões nacionais, de Leonardo Gonçalves
de Alvarenga; Fundamentalismo em diálogo com Saramago e Júlio de Queiroz, de Diógenes Braga Ramos; e O jogo da vida: uma introdução ao método lúdico-ambital de Alfonso López Quintás,
de Maria Cecília Mendia.
Então, compete-nos desfrutar do número, pois as comemorações apenas começaram.
Um proveitoso 2015 a todos.
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As religiões afro-brasileiras:
uma revisão bibliográfica
Marcos Vinícius de Souza Verdugo

Resumo
A partir da discussão sobre o estado atual dos estudos das religiões afro-brasileiras, este
trabalho aborda o desenvolvimento desses estudos através da análise bibliográfica do que
foi produzido ao longo dos anos deste seu início no fim do século XIX. Partindo daquele que
é considerado o seu ponto inicial, Nina Rodrigues, até as mais recentes pesquisas, busca-se
apresentar as linhas de pesquisa, escolas e metodologias que estabeleceram o estado epistemológico deste campo de estudo.
Palavras-Chaves: Religiões afro-brasileiras. Bibliografia. Cultura afro-brasileira.

1. Uma questão
Quando se fala sobre os estudos das religiões afro-brasileiras tem-se a sensação de que na
qualidade de um campo do conhecimento exista uma consolidada tradição, uma metodologia
(ou um conjunto de metodologias) e uma estruturada produção de conhecimento guiada por
conceitos, teorias e abordagens os quais estabelecem tanto os temas quanto a crítica dessa
mesma produção. No entanto, o que se argumentará aqui é, através de um panorama bibliográfico, uma introdução à crítica epistemológica aos estudos sobre religiões afro-brasileiras
discutindo para isso de que forma as ciências sociais construíram um campo epistêmico para
suas pesquisas que contribuiu para a sua legitimação enquanto um objeto de estudo e sua consolidação como área de conhecimento, porém esse mesmo programa epistemológico encerrou
as religiões afro-brasileiras à etnografia religiosa que forjou a criação de um sujeito religioso
afro-brasileiro sem considerar que a “religião” é apenas uma das manifestações de uma cultura que possui suas formas de pensamento (ou “filosofia” em termos ocidentais) e de habitar o
mundo distintas da pretensa universalidade do pensamento cientifico ocidental.
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Para iniciar a argumentação apresenta-se uma parte de uma entrevista de Pierre Verger
concedida a Myriam Fraga e publicada na Revista EXU, edição de setembro/outubro de 1988,
editada pela Fundação Casa de Jorge Amado (BA):
MYRIAN FRAGA: E o candomblé hoje. Como o senhor o vê nesses quarenta anos, já que a
Bahia foi modificada, principalmente pelo turismo.

PIERRE VERGER: O turismo é muito perigoso. Mas o que é perigosíssimo são as teorias
dos intelectuais. Coisas que não têm nome, que não se justificam, mas são apresentadas com

muita inteligência. São coisas muito inteligentes! Mas, ainda que de forma inteligente, podem
se dizer coisas que são estupidezas tremendas. Muito bem explicadas, mas são completamente
falsas. Infelizmente, há recentemente coisas publicadas, que dizem exatamente o contrário do
que são. Tem uma pessoa que escreveu que é proibido a gente comer as comidas que fazem
parte das oferendas que se faz a um certo santo. Fez um trabalho minucioso e conseguiu a confirmação do ponto de vista que queria mostrar, mas que é completamente o reverso. Quando
uma pessoa faz um trabalho com uma “hipótese de trabalho”, consegue provar qualquer coisa.
E isso, porque baseou a teoria sobre a teoria de outra pessoa, da qual não quero dar nome,
que escreve de maneira inteligente, mas que escreve coisas completamente estúpidas. É muito
grave! O raciocínio é perfeito, mas a base é falsa. Tem muita gente inteligente que é completamente falsa. E isso é perigoso para o candomblé, porque o conhecimento do candomblé não é
conseguido pela gente do candomblé de maneira didática. Nunca um pai de santo, digno de seu
nome, ensina as coisas. Eles demonstram como se faz, sem explicar. Se a gente é inteligente,
entende o que é.

Pierre Verger, ao discutir sobre o então crescente interesse acadêmico pelas religiões afro-brasileiras, introduz uma questão fundamental quando diz que “coisas que não têm nome, que
não se justificam, mas são apresentadas com muita inteligência. (...) Mas, ainda que de forma
inteligente, podem se dizer coisas que são estupidezas tremendas. Muito bem explicadas, mas
são completamente falsas”; não obstante se possa fazer exatamente essa mesma crítica aos
seus textos publicados, Verger sinaliza para uma diferença de enunciação entre a realidade em
si das religiões afro-brasileiras e a construção “científica” dos pesquisadores dessas religiões.
Essa diferença de enunciação se dá pela equivocada ideia de que o estudo dos fragmentos do
historicamente vivido e a autoridade de seus sujeitos daí decorrentes possam ser entendidos
como partes de um mosaico que, uma vez identificadas, podem ser explicadas ou compreendidas a partir de critérios alheios ao seu locus de enunciação (Wirth, 2013). Portanto, o que está
em jogo é a urgente necessidade de se superar uma “noção niveladora do conhecimento” que
mascara outras formas de conceber o mundo, subalternizando, nas palavras de Spivak (1996),
os agentes produtores desses conhecimentos
já que, pelo discurso hegemônico, esses precisam ser sempre intermediados pela voz de
outrem, no caso, o pesquisador.
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Passos e Usarski (2013), ao discutirem o local epistemológico da ciência da religião, argumentam que:

“Essa conjuntura de suspeita epistemológica possui, evidentemente, raízes na história do
ensino superior brasileiro, marcado por opções políticas e epistemológicas que definiram os
rumos do ensino e da pesquisa, segundo certas regras cientificas de matriz positivista, muito
concretamente do modelo de ensino francês. A pesquisa se institucionalizou tardiamente no
Brasil. Não obstante a Filosofia cientifica positivista regeu a instalação da República, vale lembrar que a Universidade só foi implantada trinta anos mais tarde. E o desenvolvimento posterior da Universidade tinha um foco definido no desenvolvimento da sociedade brasileira: os
estudos visavam oferecer subsídios para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social
de uma nação que patinava na busca por superações de suas condições rurais (Cardoso, 1982)
”.

O que interessa perceber é que a construção do pensamento cientifico brasileiro esteve
associado a um projeto intelectual eurocêntrico que há muito definira-se como única possibilidade universal do conhecimento racional e cientifico, chegando a estabelecer como racionalidade última a própria ciência. Assim, qualquer área ou conhecimento seria analisada com
base nesses pressupostos epistemológicos que no caso das religiões dos povos colonizados e,
portanto, subalternizados em relação a história intelectual do ocidente europeu, foram categorizadas como primitivas, irracionais, mágicas, pré-científicas etc. O que também poderia ser
pontuado é a implicação política de tal postura, pois se a reflexão geral em torno da natureza,
etapas e limites do conhecimento humano é determinada por uma única possibilidade ideologicamente desenvolvida no mito da universalidade do conhecimento e a sua produção está
localizada historicamente em uma narrativa intelectual particular, o próprio conhecimento e
a sua produção tornam-se instrumentos de poder e dominação, corroborando com a ideia de
que a produção intelectual ocidental é, de muitas maneiras, cúmplice dos interesses econômicos internacionais do Ocidente (Spivak, 1996).

Alguém poderia argumentar contra esta afirmação dizendo que, inicialmente, os estudos
das religiões afro-brasileiras tiveram um caráter depreciativo tanto na comparação com as religiões dominantes, sobretudo, a cristã, quanto na relação com os negros, mas que no decorrer
de sua história outras posições foram se formando, críticas a essa primeira, estabelecendo,
desta maneira, uma nova condição para esses estudos. E, também, que novas análises mais recentes apresentam discussões em que os conceitos “nativos” são estudados e, em alguns casos,
sistematizados. No entanto, o que se argumenta não é uma crítica as disciplinas em si mas ao
aparato epistemológico utilizado para a produção dessas analises e as suas implicações ideológicas, políticas, sociais e culturais que, mais uma vez, subalternizam a realidade cultural dos
agentes envolvidos.
As religiões afro-brasileiras tornaram-se objeto de estudo da sociologia, antropologia e,
mais recentemente da Ciência da Religião, porém, nenhuma dessas áreas do conhecimento
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apresentou a preocupação de se estabelecer uma metodologia epistemológica especifica para
se estudar uma religião cuja a base cultural apresenta-se de maneira distinta da forma como
o ocidente interpreta o mundo; em outras palavras, embora tenha-se eticamente superado o
preconceito intelectual e racial, epistemologicamente ainda não se deu uma verdadeira legitimação dessas religiões enquanto produtoras de conhecimento e de novas formas de se interpretar e habitar o mundo. E aqui é importante salientar a diferença ideológica entre descrever
uma nova forma de conhecimento e de fato apresenta-la como tal: na primeira atende-se a necessidade de se conhecer e apresentar esse conhecimento de outras sociedades e povos através de disciplinas especificas para isso, obtendo como resultado um painel no qual se “compreende” o outro; na segunda, há uma fundamentação teórica das suas bases racionais (se
realmente se considera todos os humanos como seres racionais), de suas estruturas de pensamento e de imaginação, formas sociais e culturais, sua forma de produção do conhecimento e
suas dimensões e relações com o mundo para dessa forma estabelecer não uma relação “eu e
o outro” mas a revelação de um mundo heterogêneo em suas múltiplas interpretações.
Em seu influente artigo, “Can the Subalterns Speak?”, Spivak desvela o lugar incômodo e
a cumplicidade do intelectual que julga poder falar pelo outro e, por meio dele, construir um
discurso de resistência. Spivak alerta para o perigo de se construir o outro e o subalterno como
objetos de conhecimento por parte de intelectuais que almejam meramente falar pelo outro
(Spivak, 1990). Logo, é extremamente comum ler estudos que apresentam

interpretações, cientificamente bem argumentadas, que não encontram legitimação dentro do próprio campo religioso estudado: “há recentemente coisas publicadas, que dizem exatamente o contrário do que são (Verger, 1988) ”. Isso implica dizer que embora o lugar de
enunciação seja, por exemplo, um terreiro de candomblé na Bahia, ao se construir o discurso em torno desse terreiro a metodologia e base teórica são alheias a realidade pesquisada,
transformando a análise proposta em um processo no qual o sujeito etnocêntrico estabelece
a si mesmo ao definir seletivamente um Outro (Spivak, 1996). Exemplificando: ao tratar do
tema do transe nas religiões afro-brasileiras as explicações variam entre patologias, condicionamento psíquico ou, de uma maneira mais elaborada, um estado alterado de consciência,
revelando neste último o esforço máximo cientificista para categorizar um fenômeno que ao
propor uma realidade desviante do modelo cultural e ideológico ocidental torna-se vítima da
ineficiência desse instrumental epistêmico; explica-se, portanto, não o fenômeno em si mas
como enquadra-lo nas estruturas de pensamento dominantes.

Por fim, o que se tem em abundância são importantes descrições dos rituais, cerimonias,
estruturas hierárquicas, relações entre casas de culto, descrição do panteão, ou seja, tudo o
que é possível de se observar e através de uma metodologia de analise criar teses a respeito do
observado. Porém, uma enorme lacuna existe na análise dessas religiões como formas e produtoras de conhecimento. Isso fica evidente pelo pequeno número de publicações que tratam
de discussões conceituais, pelo ainda menor número de pesquisadores que de fato dominam
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as bases culturais dessas religiões (por exemplo, a cultura yorubá e sua língua) já que “a religião é forçada a se reinventar no âmbito do processo colonizador e, por isso, sua crítica, compreensão ou explicação, não podem se dar desvinculadas das sociedades reais e históricas em
que a religião é praticada” (Wirth, 2013). E, por último, como o pesquisador já parte da ideia
de que a religião é um estágio pré-lógico, pré-racional e, por sua formação moderna, sabe que
não existe os fenômenos estudados, ao analisar um conjunto cultural por uma de suas partes,
a “religião”, acaba por desconsiderar a totalidade da forma de pensamento em questão; por
conseguinte, fica claro que o único local epistêmico possível é enquanto objeto de estudo das
chamadas ciências sociais as quais, como demonstra Fanon, “pela noção essencialista do ser
humano, uma criação das ciências hegemônicas nos impérios coloniais, esconde uma visão
hierárquica das culturas, que induz os povos colonizados a negarem suas especificidades culturais para aderir à suposta civilização universal” (Wirth, 2013, p.131).

Estas considerações iniciais e, mais uma vez, de caráter introdutório, servem para dimensionar a discussão teórica sobre o lugar epistemológico das religiões afro-brasileiras dentro
das discussões apresentadas pelas ciências sociais e a crítica epistemológica apresentada pelos estudos pós-coloniais. Assim, na segunda parte do texto um breve panorama bibliográfico
dos estudos afro-brasileiros será apresentado para na terceira parte discutir-se possibilidades
e caminhos para esses estudos.

2. O Afro-brasileiro, uma bibliografia
Como aponta Silva (2002):

“Na cronologia do desenvolvimento das ciências sociais no Brasil costuma-se designar de
“pré-científico” o período anterior à criação das primeiras universidades no século XIX. Neste
período, as representações sobre os negros foram produzidas frequentemente sem atribuir
um valor em si mesmo a essas populações. O negro raramente era o elemento central das
narrações em que figurava. Nos casos em que era visto como “objeto” principal da composição
discursiva ou pictórica, sua imagem era frequentemente revestida de características negativas
(como indolência, agressividade, imoralidade, promiscuidade) ou exóticas (como o “primitivismo” de suas danças, crenças religiosas e festejos). Preso à sua condição de invisibilidade
social, o negro apresentava-se às elites intelectuais como o “mal necessário” à formação econômica do país, isto é, um “anti-herói” da brasilidade” (p. 84)
A partir dessa afirmação, temos o ponto inicial para entendermos o percurso dos estudos
sobre as religiões afro-brasileiras que estão intimamente ligados à construção e legitimação
deste campo do saber acadêmico.
A antropologia biologizante do final do século XIX ao enfocar o negro (africanos e seus
descendentes no Brasil) deu-lhe alguma visibilidade social – enfrentando a necessidade de
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interpretar a sua presença como elemento inegável na formação de nossa nacionalidade. Por
outro lado, essa visibilidade se fez postulando a inferioridade racial desse segmento populacional, servindo assim ao racismo das elites envolvidas no projeto cientifico de “desmontar
a pretensão de uma suposta igualdade entre os homens, justificação ideológica da abolição”
(Corrêa, 1982, p.43).

Raimundo Nina Rodrigues, médico maranhense, empenhou-se inicialmente em interpretar
os condicionantes biológicos dos comportamentos sociais considerados “desviantes” (crimes,
estupros, pederastia, fanatismo religioso, etc.) que identificou principalmente entre a população negra e mestiça (Rodrigues, 1977). Interessado em identificar e comprovar patologias e
desajustes psíquicos ocorridos entre os negros e mestiços, acabou interessando-se pelo universo místico desses grupos que lhe pareceu oferecer “referencias positivas” da incapacidade
intelectual dos devotos. Pretendeu demonstrar, com descrições da teologia, liturgia, oráculo e
possessão presentes na religiosidade afro-brasileira, a incapacidade psíquica do negro de adotar uma religião baseada em conceitos abstratos tais como os dos cristãos (Rodrigues, 1935).
Através dos textos de Nina Rodrigues a religiosidade de origem africana foi vista como um
“dado psicológico positivo”, num contexto em que não se pensava que essa religiosidade fosse
sequer passível de ser observada seriamente, muito menos pela ciência.
Como herdeiro dessa ideologia, Artur Ramos foi quem mais assumiu a tarefa de dar continuidade à “etnografia do negro”, afirmando semelhanças (mas também buscando rupturas)
que aproximassem (e distanciassem quando conveniente) o mestre do discípulo. Uma característica principal marcou a nova abordagem proposta pelo autor: a religiosidade afro-brasileira
deixou de ser entendida como manifestação da inferioridade dos negros, e por meio dela se
criticou o próprio conceito de raça substituindo-o pelo de cultura (Ramos, 1940).
Ramos, seguindo a linha conceitual da superioridade yorubá, diz que deu-se com os nagôs
a seguinte contradição: o registro da importância das culturas sudanesas, em particular a dos
yorubás, e as contribuições “insignificantes” de trabalhos “linguísticos” sobre a influência yorubá; e, por outro lado, a “pobreza da cultura bantu” e as valiosas contribuições “quimbundo”
no linguajar do país:

“Acentuo mais uma vez o fato para concluir que uma predominância cultural não se avalia pelo número de indivíduos, mas pelo adiantamento da cultura, em seus elementos essenciais, em seu paideuma, como diria Frobenius. É o que aconteceu com a cultura yorubá, a mais
adiantada das culturas negras puras introduzidas no Brasil”. (RAMOS, 1979, p.47).

Pode-se ainda citar outros autores que contribuíram para as pesquisas: os escritos amadores de Manuel Querino, Costumes Africanos no Brasil (1938), e o texto Religiões do Rio (1906)
do cronista João do Rio que apresenta dados sobre o início do culto aos orixás no Rio de Janeiro. Gonçalves Fernandes (1937), Vicente Lima (1937), René Ribeiro (1952), Waldemar Valente
(1934) e Pedro Cavalcanti (1935), em Pernambuco, desenvolveram pesquisas sobre o xangô;
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sobre o tambor-de-minas temos os autores Manuel Nunes Pereira (1947) e Octavio da Costa
Eduardo (1948). Sobre o batuque do Rio Grande do Sul há o artigo de Herskovits (1943).

Édison Carneiro, seguindo o método genético inaugurado por Nina Rodrigues e procurando a África no Brasil, encontrou as sobrevivências bantas nos terreiros de Angola. Com este
dado procura mostrar os exageros do mestre Nina Rodrigues, no que se refere ao exclusivismo
sudanês dos negros na Bahia. Mas observa que os Angolas copiavam, pelo menos em parte,
o ritual nagô, e rende-se, assim, ao modelo interpretativo da superioridade cultural destes
e à sua consequente transformação em referência no estudo dos outros terreiros (Carneiro,
1978).

As contribuições ao desenvolvimento dos estudos sobre a herança cultural religiosa afro-brasileira, nos quais o candomblé ocupou o papel central, não foram, entretanto, consequência da ação exclusiva dos intelectuais e acadêmicos brasileiros. Pierson (1967) procurou fornecer uma interpretação do caráter harmonioso de nossas relações raciais seguindo de perto
os alicerces de Gilberto Freyre em Casa Grande & Senzala. Landes (1967), centrou suas pesquisas nos aspectos rituais e sociais do Candomblé, com especial ênfase nos status feminino
na estrutura desses cultos em Salvador.
Bastide (2003) começou a pesquisar a contribuição dos negros para a cultura brasileira
e para ele, os estudos afro-brasileiros anteriores deixavam de lado a característica que o seu
olhar, treinado por uma forte tradição filosófica francesa, não poderia deixar de perceber: a
presença no mundo dos candomblés de uma metafísica sutil cujo entendimento deveria ser o
principal objetivo da investigação antropológica. Foi Bastide quem deu ao candomblé o status
de uma religião e com sua obra As Religiões Africanas no Brasil inaugura a moderna interpretação cientifica da religião dos orixás no Brasil (Prandi, 2007). O candomblé, para Bastide,
recriava para o negro um mundo ao qual ele podei, com certa regularidade, se retirar da sociedade branca opressiva e dominadora, uma pequena África
fora da sociedade, o terreiro como substitutivo da perdida cidade africana e da família que
não pode ser refeita no Brasil nos moldes africanos (Prandi, 2007).

Verger (2000) procurou sistematizar o candomblé através da descrição dos ritos de iniciação, detalhamento do panteão, características das relações sacerdotais, e estabelece aproximações e distanciamentos do modelo tradicional yorubá e bantu. Foi iniciado como babalaô e,
assim, teve acesso a muitos segredos do culto, um dos motivos pelo qual recebe muitas críticas
aos seus trabalhos.
Os estudos sobre as religiões afro-brasileiras se desenvolveram a partir dessas análises
inaugurais que nesse grande primeiro ciclo apresentam marcas de um etnocentrismo direto
ou indireto, valorização dos ritos nagôs em detrimento das outras manifestações religiosas de
matriz africana, centralidade da grande maioria das pesquisas nos candomblés baianos (estabelecendo um padrão de ritual a ser transformado como referência de legitimação transcenCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XI, n. 49
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dente) e, sobretudo, um esforço por uma análise descritiva dos rituais e seus símbolos e pouco
(quase inexistente) de estudos que lidassem com o cultura afro-brasileira como uma forma de
conhecimento.
Nos anos 70 pode-se destacar as obras de Renato Ortiz, A morte branca do feiticeiro negro
(1978), na qual discute a questão da presença crescente de brancos nas religiões afro-brasileiras, e Roberto Motta, em vários artigos, procurou pesquisar os terreiros de xangô em Recife
e Olinda. Ruth e Seth Leacock publicaram o livro The Spirit of Deep (1975), um estudo sobre o
batuque do Pará.

A partir dos anos 80 as pesquisas seguiram, em geral, três linhas de pensamento: a primeira são análises antropológicas que nos oferecem em riqueza de detalhes e interpretações a
complexa organização religiosa afro-brasileira: Amaral (1998, 2002), Augras (1983), Bernardo (2003), Lima (2003), Lody (2006), Lopes (1992), Moura (1998, 2000, 2003, 2004), Santos
(1976). A segunda, leituras e interpretações sociológicas dos fenômenos religiosos afro-brasileiros bem como exploração de seus desdobramentos fora do eixo tradicional (Bahia-Rio), destaco, nesta linha, Prandi (1991) com seus trabalhos fundamentais para o candomblé paulista;
e, por fim, a terceira, que é composta por escritores e/ou pesquisadores que são iniciados nos
cultos afro-brasileiros e seus textos estão carregados de leituras interpretativas que alinham-se às casas em que prestam culto, Beata
de Yemonjá (2008), Barros (1999, 2000), Barros (2011), Beniste (2000), Braga (1992,
1998), Cido de Òsun Eyin (2008).

3. Os Caminhos Contemporâneos
Dentre as preocupações contemporâneas sobre os estudos das religiões afro-brasileiras
surgiram categorias que permitiriam analises de questões atuais para as ciências sociais: gênero, sexualidade, representação política, identidade, ética. E são justamente essas categorias
que apresentam, em números e não em qualidade, uma das maiores deficiências nessa área do
conhecimento.

Destaco na questão de gênero e sexualidade, Rita Segato, Patrícia Birman, Maria Lina Leão
Teixeira e, o mais interessante, o trabalho de Teresinha Bernardo que estuda o papel da mulher através do estudo mítico do candomblé. No entanto, os estudos focaram seus esforços
em analises que partiram dos pressupostos teóricos e/ou preocupações das ciências sociais
estabelecendo, assim, um panorama sociológico das relações entre as pessoas dos terreiros.
A lacuna estaria na incipiente tentativa de se compreender de que forma as mulheres e os
homossexuais encontravam seu espaço legitimado dentro da religião não por uma ideologia
libertária, um programa político das minorias, ou até mesmo analises superficiais que alegam
a condição de marginalidade como fator de união e pertença dentro dos terreiros. Mas não
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XI, n. 49
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se buscou ainda de maneira contundente o estudo do próprio pensamento das religiões em
relação aos gêneros e a sexualidade, de que forma nos terreiros forjou-se um território de
aparente liberdade que tinha como base uma ética e moralidade livres da presença dominante
cristã. Há nesta afirmação uma ambiguidade já que os terreiros estão inseridos em duas formas culturais: a interna (o mundo do terreiro) e a externa (a sociedade branca ocidental). Tal
característica não se encontra até o momento suficientemente explorada e estuda pelos estudos contemporâneos e uma das questões para isso é justamente a aplicação de hipóteses de
um projeto acadêmico que não leva em consideração as formas epistemológicas das religiões
afro-brasileiras.
Há ainda o surgimento de casas de culto africano no Brasil abertas por sacerdotes nigerianos que aqui chegaram ou de sacerdotes brasileiros que se iniciaram na Nigéria. Esse fenômeno fez surgir uma crescente necessidade dos estudos sobre a cultura yorubá, abrindo a
possibilidade de se compreender as religiões afro-brasileiras em comparação a sua matriz

original africana. Os estudos sobre esse processo têm-se limitado a pesquisadores africanos ou pessoas ligadas a essas casas, já que a deficiência no conhecimento da cultura yorubá,
principalmente da língua, impede que um número maior de pesquisadores se interessem por
esse campo. O curioso é notar que em nenhum dos programas de pós-graduação em religiões
afro-brasileiras no Brasil possuem enquanto disciplina o estudo das línguas africanas, quando
no máximo encontram-se cursos livres que visam uma introdução geral às línguas africanas.
Há nesse sentido uma enorme dificuldade de se estudar através da linguística as religiões
afro-brasileiras e até mesmo as religiões africanas que ganham força nos últimos anos. Isso
fica evidente em algumas obras que objetivaram a tradução dos textos orais das religiões afro-brasileiras e africanas. Como exemplo cito o livro Oriki Orixá de Antônio Risério que ao propor
uma tradução baseada em uma teoria textual ocidental acaba por precipitar-se em erros pois
o autor não é fluente no idioma yorubá, implicando no desconhecimento da função oral das
palavras (seu ritmo, por exemplo, é indicativo de sentido) e apresenta soluções de tradução
que fazem sentido apenas para a mentalidade cultural ocidental, desviando, assim, as características centrais dos textos traduzidos.

Como conclusão, o que se buscou argumentar foi que embora os estudos das religiões afro-brasileiras já têm se constituído enquanto disciplina de pesquisa dentro da academia brasileira, há uma problemática em relação ao aparato epistemológico utilizado para a realização
dessas pesquisas que parece não encontrar espaço de incorporação nesses programas. Os dois
exemplos apresentados nesta última parte iluminam a necessidade de se compreender as religiões afro-brasileiras a partir de sua própria produção de sentido, questionando para isso
em que medida linguagens técnicas e discursos especializados sobre a religião tendem a expropriar experiências múltiplas de sujeitos reais e históricos, construindo narrativas próprias
destinadas, acima de tudo, a legitimar o lugar institucional de emissão de seus enunciados
(Wirth, 2013). No artigo, The Politics of Translation, Spivak afirma que “não são os corpos
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XI, n. 49
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de sentido que são transferidos nas traduções”, mas sim a linguagem e seu papel para um
determinado agente. Desta maneira, sem uma análise da epistême própria das religiões afro-brasileiras, os resultados continuarão a ser produzidos por e para linguagens que adquirem
sentido dentro de uma hegemônica ideia de conhecimento, obliterando o sentido próprio de
conhecimento e sua produção que se encontram vivos nas religiões afro-brasileiras.
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Reahu –
Dança, canto e comida no jogo
simbólico de alianças e tensões:
elementos etnográficos para a analise
de um ritual yanomami
Corrado Dalmonego1

Resumo
Este artigo visa apresentar alguns elementos etnográficos e uma analise de três sequências
rituais do reahu, a grande cerimônia multicomunitária yanomami. Conforme já foi destacado
por Albert (1985), o reahu não pode ser compreendido se reduzido à dimensão de ritual funerário, embora este aspecto contribua para criar seu cenário e seja sua razão de ser. Comumente traduzido para o português com o termo de “festa”, o reahu é de grande complexidade pelos
multíplices aspectos que articula, atualizando periodicamente – pela performance de xamãs,
cantos, danças, jogos, diálogos cerimoniais, distribuição de alimentos etc. – as categorias fundamentais da organização social e da cosmologia yanomami. A análise feita busca evidenciar
como três sequências rituais realizadas durante o reahu apresentam simbolicamente aspectos
aparentemente paradoxais da interação humana: a acolhida e a ameaça, a aliança e a tensão,
para reafirmar que a permanência da sociedade comporta o reconhecimento da complementaridade e a suspensão temporária do antagonismo.
Palavras-chave: Festa, Yanomami, ritual, simbolismo, organização social.

Introdução
o povo Yanomami vive na floresta tropical do oeste do maciço guianense. Ocupa um território de aproximadamente 192.000 Km², nos dois lados da fronteira entre Brasil e Venezuela,
formando um vasto conjunto cultural e linguístico. A população total dos Yanomami contava,
em 2006, com cerca de 33.100 pessoas. (ALBERT; MILLIKEN, 2009). A Terra Indígena Yano1
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mami tem uma extensão de mais de 9 milhões de hectares, nos Estados de Roraima e Amazonas, sendo habitada por 21.249 pessoas, divididas em 285 comunidades. (Distrito Sanitário
Especial Indígena Yanomami, 2014).
O presente artigo se propõe a apresentar alguns elementos etnográficos e uma análise de
três sequências rituais do reahu, a grande cerimônia yanomami que, desconsiderando as fases preparatórias, dura cerca de uma semana. Uma aproximação analítica do reahu, embora
rápida, permite entrever sua complexidade devida à multiplicidade dos aspectos que articula,
atualizando periodicamente – pela performance de xamãs, cantos, danças, jogos, diálogos cerimoniais, distribuição de alimentos etc. – as categorias fundamentais da organização social e
da cosmologia yanomami. (ALBERT, 1985).

A sintética apresentação das fases anteriores de desenvolvimento do reahu compõe o cenário que permite enquadrar e descrever com maiores particulares três sequências desta
cerimônia: a dança praɨaɨ de apresentação dos convidados, a distribuição do mingau entre
anfitriões e hóspedes, e a dança e canto hwakëmu entre homens e mulheres. Tais momentos
expressam enfaticamente as três fundamentais formas de troca e comunicação que constituem uma sociedade, conforme apontadas por Lévi-Strauss ([1953] 1985).
O objetivo desta análise é, a partir da comparação de dados fornecidos por bibliografia
etnográfica e recolhidos pessoalmente no campo, evidenciar o simbolismo e a polissemia expressos pelos três rituais considerados, com base na constatação de Turner (1974) de que
os símbolos expressam os valores centrais e as tensões de uma sociedade, e seus rituais são
fatores de coesão e produtores de contradições, e no estudo de Albert (1985) que evidencia o
antagonismo e a complementaridade em várias esferas de relações, nas sequências do reahu.
O estudo pretende, desta forma, evidenciar como o simbolismo dos rituais reflete uma dinâmica própria da estrutura social yanomami

O reahu
o reahu é a grande cerimônia realizada entre os Yanomami, geralmente congregando numerosos membros de comunidades distintas, com o objetivo manifesto de celebrar a última etapa
do ritual funerário, que consiste na consumação real ou simbólica das cinzas mortuárias.2 Tais
O ritual osteofágico, real ou simbólico, é realizado no encerramento do reahu e, certamente, constitui a razão de ser desta
cerimônia compósita. Contudo, não sendo o foco deste ensaio, será rapidamente apresentado apenas nesta nota. As cinzas
funerárias são obtidas pela pulverização dos ossos calcificados dos falecidos. Os ossos são queimados separadamente dos outros restos mortais, depois da exposição do corpo na floresta durante algumas semanas. Contudo, em determinados contextos
– dependendo da causa da morte, da situação da comunidade ou do status do falecido – o corpo inteiro pode ser queimado
logo depois do falecimento. As cinzas são recolhidas em pequenas cabaças e distribuídas para várias pessoas que se encarregam de realizar cerimônias reahu, durante um tempo que pode chegar a alguns anos, até que todas as cinzas sejam sepultadas
ou consumidas. Os rituais que envolvem as cinzas funerárias conservadas pelo anfitrião principal de um reahu, começam na
véspera do último dia da festa e se caracterizam por diversas sequências: o diálogo hiimou, para convidar, entre os hospedes,
o coveiro principal que manuseará as cinzas, a preparação da cabaça funerária, o choro cerimonial, a inalação do pó alucinógeno yakoana, a “consumação” real ou figurada das cinzas – com muitas variantes dependentes da idade, do status e da razão da
2
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ocasiões podem ser consideradas, sem exagerar, como o ponto chave ao redor do qual gira
toda a vida dos Yanomami, já definidos como “povo da festa”. A abundância de alimento que
correria o perigo de se estragar – razão que frequentemente foi colocada para justificar tais
acontecimentos – constitui apenas um pretexto: as motivações profundas da celebração são
de caráter social, político e religioso, enquanto a preferência dos primeiros meses do ano para
a realização de tais festas é devida à abundância de fruta e à facilidade dos deslocamentos na
floresta durante a estação seca. (COCCO, 1987).

O nome reahu, em língua yanomae – uma das línguas da família linguística yanomami –
indica, em sentido amplo, o conjunto dos rituais que acontecem ao longo de alguns dias. Este
termo expressa, contudo, especificamente, a distribuição (reahuaɨ) de carne de caça acompanhada de outro alimento vegetal que acontece como última sequência da cerimônia.3 Co-

mumente, traduz-se o termo reahu por “festa”, o que não deixa de ser apropriado, pelo fato
desta ocasião conseguir condensar um grande número de pessoas – hóspedes e convidados
– entre os quais se estabelecem interações diferentes das ordinárias, por proporcionar uma
extraordinária quantidade de alimentos a serem partilhados, pela riqueza da coreografia que
comporta pinturas corporais e enfeites, e pela performance de danças, cantos, diálogos rituais
e atividades xamânicas. Enfim, por todo um clima que destaca um acontecimento que quebra
a monotonia do cotidiano: um processo ritualizado realizado por pessoas que celebram algo
que precisa ser solenizado.

Expondo uma convicção comum entre os Yanomami, Davi Kopenawa narra ter sido Omama, o demiurgo criador, a “ensinar-nos a realizar as festas reahu e colocar em estado de esquecimento as cinzas de nossos falecidos.” (KOPENAWA; ALBERT, 2010, p. 412). Diversos mitos
tratam da origem destas festas, que em tais registros narrativos está atrelada às instruções
que Omama deu aos Yanomami, referentes a muitos costumes: pinturas corporais, diálogos
cerimoniais, cantos, rituais funerários etc. (WILBERT; SIMONEAU, 1990).

morte do falecido (Cfr. ALBERT, 1985, p. 495-508). Os rituais que encerram o reahu consistem no diálogo cerimonial yaɨmou
de troca, seguido raramente de duelos, e finalmente, a distribuição (reahuaɨ) do viático cerimonial que justifica o nome do
conjunto de ritos que compoem a festa.

Escrevemos que o reahu é realizado “geralmente” envolvendo comunidades distintas para a celebração do ritual funerário,
pois presenciamos à realização ocasional de “pequenos reahu”, entre os membros de uma mesma comunidade ou recebendo
alguns convidados, mas sem seguir todas as etapas que constituem o roteiro do reahu. Estas ocasiões menores se configuram,
portanto, como uma partilha de alimentos, intracomunitária, mesmo na ausência de cinzas mortuárias, e os Yanomami se
referem e elas dizendo: “yamakɨ iaɨ puo” ou “yamaki reahumu puo”, que podemos traduzir por “consumimos alimentos, sem
outra razão” ou “realizamos um reahu tanto por fazer”, pois o sufixo “puo” indica algo parecido com “fazer de conta”. Apesar
de referir-se a outra língua da família linguística yanomami, para informações sobre os termos em língua yanomae, ver Lizot
(2004).

Cocco (1987, p. 339), partindo de seu ponto de vista e percepção, descreve o reahu como “festa do pão, carne e cinzas”.
Podemos entender sua expressão nesses termos: “do pão” porque não pode faltar o alimento base em abundância (bananas,
pupunha, milho ou mandioca); “da carne” porque tais festas são sempre precedidas por caçadas ou pescarias coletivas que
dão grandes resultados; “das cinzas” porque durante tais festas são consumadas simbólica ou efetivamente as cinzas dos ossos calcificados e pulverizados dos falecidos.
3
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O ESPAÇO SOCIAL DO REAHU
A etnografia composta por Albert, superando o foco restrito na organização de um grupo
local de corresidentes (yahitheripë), ligados por parentesco cognático, preferencialmente endogâmico – que constitui a “mônada política ciumenta de sua autonomia e sua soberania” e
pode ser considerada a “unidade social de base das relações político-simbólicas intercomunitárias yanomami” (ALBERT, 1985, p. 202-203) –, tem o valor de mostrar a existência de uma
ampla teia de relações que envolve um conjunto multicomunitário (nohimotima thëpë), mas
que ultrapassa até os limites da humanidade esboçando a abrangência de um universo sócio-cosmológico complexo.4

A participação a diversos reahu, entre as comunidades Yanomami localizadas na região do
médio rio Catrimani e na serra dos Opikɨtheri, na Terra Indígena Yanomami, permite afirmar
que tais eventos são essenciais nas relações entre grupos locais e, geralmente, realizados entre
aliados. Esses grupos compõem um conjunto multicomunitário, que se sustenta por vínculos
matrimoniais: forma privilegiada para estabelecer alianças políticas e relações de troca.5 As
comunidades que compõem um conjunto recebem e retribuem o convite para participar de
tais cerimônias, várias vezes ao ano. Os convites circunscrevem concretamente o círculo dos
aliados políticos, além do qual se situam os inimigos “atuais (nabëthëbë), antigos ou virtuais
(hwãthohothëbë) e desconhecidos (tanomaithëbë)”. (ALBERT, 1985, p. 438).

Tal quadro etnográfico mostra um sistema multilocal complexo articulado por vínculos rituais – a realização de reahu – e por relações políticas – uma rede de lealdades e inimizades
–, e “organizado em círculos concêntricos espaciais que permitem a correlação proximidade:
distância: agressão: convivialidade.” (SZTUTMAN, 2005, p. 168). Sztutman enfatiza que, na tese
de Albert, o ritual coletivo reahu e a trama de agressões xamânicas, são considerados “meios
de operar uma comunicação multilocal, pois ambos definem-se pela oscilação entre o polo da
aliança (relativização das diferenças) e da inimizade (maximização das diferenças).” (2005, p.
168).

4
Albert retoma o conceito de “conjunto multicomunitário” de Clastres (2012), referindo-se a certo número de grupos locais
Yanomami que mantêm entre si relações matrimoniais como forma privilegiada para estabelecer alianças políticas intercomunitárias. Para a descrição da organização intercomunitária – com foco nos conjuntos multicomunitários de aliança – e da
classificação das relações interpessoais, ver Albert (1985, p. 189-235).

5
O estudo, ainda parcial, dos deslocamentos, das fusões e cisões, realizados no último século pelas comunidades localizadas hoje na beira do rio Catrimani, e a análise da frequência de casamentos exogâmicos e da reciprocidade dos convites dos
reahu, permitem desenhar, para cada comunidade, o conjunto multicomunitário de referência. A maioria dos reahu aos quais
o autor participou e onde coletou as informações para este artigo, foram realizados entre 5 comunidades localizadas ao longo
do rio Catrimani, a uma distância máxima de 20 Km uma da outra, que compõem o conjunto multicomunitário de referência
da comunidade dos Uxixiutheri.
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A COMPLEXIDADE DO REAHU
Conforme Albert, apesar do grande rito coletivo intercomunitário yanomami, “não poder
ser reduzido à sua dimensão funerária, é incontestável esta constitua a ‘linha vermelha’ de sua
trama e sua razão de ser.” (1985, p. 437): o reahu constitui o ponto central de articulação das
concepções sociopolíticas e cosmológicas yanomami, e o momento privilegiado de sua atualização. Esta cerimônia é de grande complexidade pela multiplicidade dos aspectos sociológicos
e cognitivos que articula: celebra cerimônias de aliança cujo ponto culminante é a ingestão ou
o sepultamento das cinzas mortuárias, confere consistência política ao conjunto supralocal,
reafirma e transmite as noções sobre as quais se sustenta o universo yanomami.

A análise que segue busca evidenciar como três rituais apresentam simbolicamente aspectos aparentemente contraditórios das interações humanas: a acolhida e a ameaça, a coesão e
a tensão. A coexistência de aspectos paradoxais no ritual recebe a atenção de Turner que considera os símbolos como operadores no processo social: “coisas que, quando colocadas juntas
em certos arranjos em determinados contextos (especialmente rituais), produzem transformações que são essencialmente sociais.” (ORTNER, 2011, p. 425).6

Conforme escreve DaMatta (2005) ao apresentar a obra de Turner, a vida ritual é percebida
como mecanismo privilegiado de sublimação de valores negativos e/ou reprimidos, trazidos
à tona por meio de um conjunto de gestos bizarros e objetos especiais. Os rituais podem ser
considerados, nesta perspectiva, como fatores de coesão que sustentam as rotinas e as estruturas, mas, também “como instrumentos produtores de ambiguidade, paradoxo e, no limite, de
desafios e contradições.” (DaMatta, 2005, p. 24).

Recolhendo a perspectiva de Turner, podemos considerar que os três rituais inseridos no
roteiro do reahu, sobre os quais focamos nossa atenção, sejam expressão dos valores centrais
e ao mesmo tempo das tensões de uma sociedade, pois reafirmam que a permanência social
implica o reconhecimento da complementaridade e a suspensão temporária do antagonismo.
Passamos, agora à descrição das etapas de realização do reahu.7

Turner foi treinado na variante do estrutural-funcionalismo britânico de Max Gluckman que reconhecia que o estado normal da sociedade era caracterizado menos pela integração harmônica do que por conflitos e contradições. Nesta perspectiva,
a preocupação analítica que orienta o estudo de uma sociedade é – distinguindo-se do funcionalismo clássico – destacar como
certa solidariedade possa ser mantida e construída acima de conflitos e contradições, e não como seja reforçada. (ORTNER,
2011)

6

Apesar de poucos, os autores citados neste artigo (ALBERT, 1985; COCCO, 1975; 1987; LAUDATO, 2009; BIOCCA, 1965;
1966) apresentam – sem entrar no mérito do teor de certas perspectivas e do tom da descrição – etnografias do reahu com
consideráveis diferenças quanto à sequência de seus momentos, à duração e mesmo à efetivação de certos rituais. Constatado isso, escolheu-se descrever as fases do reahu conforme a experiência pessoal vivida no campo, junto às comunidades
Yanomami de língua yanomae, da região do médio rio Catrimani, na Terra Indígena Yanomami, no estado de Roraima, entre
2002 e 2014. Nota-se maior proximidade com a exposição de Albert, que realizou parte de seu trabalho na mesma região. Não
se pretende, portanto, generalizar a descrição e as análises aqui apresentadas para o conjunto das comunidades Yanomami
distribuídas num amplo território, com redes de relações muito distintas e falantes línguas diversas.
7
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Preparativos na casa coletiva
e preparativos dos convidados
A festa deve ser grandiosa. Os preparativos envolvem toda a comunidade que acolhe, sob a
direção dos anciãos (pata thëpë) e do anfitrião principal que detêm as cinzas mortuárias (uxipë pouwi) que motivam a realização do reahu. O alimento a ser oferecido deve ser abundante:
bananas (Musa spp.), pupunhas (Bactris gasipaes) ou outros produtos cultivados, para a preparação do mingau, e mandioca brava (Manihot esculenta) para os beijus (reahu hipë) que serão distribuídos aos hóspedes, produzidos na roça aberta e plantada já pensando na realização
de uma cerimônia intercomunitária;8 carne de caça e peixe conseguidos durantes as grandes
caçadas coletivas (henimou), longe da comunidade, moqueados e conservados até o último dia
da festa, pendurados sobre o fogo doméstico do anfitrião principal; frutas e outros alimentos
coletados na floresta, também ao longo de toda a duração do reahu. Todos contribuem, porque
se viesse a faltar o alimento e os hóspedes se queixassem, a comunidade seria julgada como
avara (xi imi): a pior ofensa que um Yanomami possa receber.

Depois do retorno dos caçadores que participaram da caçada coletiva, as arengas proferidas pelos anciãos (hereamu) encarregam um pequeno grupo de emissários para levar o convite formal (mathotho hu) para as comunidades do conjunto multicomunitário que foram escolhidas para participar do reahu. Seguindo um protocolo rigoroso de aproximação, pintado e
enfeitado, o emissário principal anunciará ritualmente sua chegada à comunidade dos hóspedes e estabelecerá com as lideranças um diálogo cerimonial de convite (hiimu).9

A aceitação do convite indica que as relações entre as comunidades são boas e serão possíveis trocas e alianças; a recusa significa que as relações entre os grupos são tensas. Contudo,
para não demonstrar covardia, o convite é normalmente aceito, mesmo temendo a ocorrência
de vinganças. Caso o convite for aceito, os convidados se porão a caminho em direção ao lugar de realização do reahu, demorando alguns dias na floresta, dependendo da distância e da
composição da comitiva. Enquanto isso, na comunidade anfitriã a ânsia gerada pela espera dos
convidados cresce proporcionalmente à finalização dos preparativos para a acolhida, que deve
ser triunfal. Calculando o dia da chegada dos hóspedes, uma enorme quantidade de bananas é
antecipadamente recolhida e pendurada para amadurecer nas vigas do setor da casa comunitária reservado ao anfitrião principal.

As noites são animadas por cantos (amoamou ou heri) e danças. Os cantos amoamou são
compostos por breves frases ritmadas entoadas por um solista e repetidas por um coro – cujo
8
Utilizam-se, para a preparação do mingau cerimonial e dos alimentos que são entregues ritualmente aos hospedes no
encerramento do reahu unicamente produtos cultivados, apesar de serem coletados, durante os dias da cerimônia, frutos silvestres para a alimentação de todos. Em estudo mais profundo poderia verificar se esta prática, que diferencia entre produtos
cultivados e coletados, reflete uma diferenciação simbólica entre quanto é produzido pelo trabalho e quanto é fornecido e
coletado na floresta.
9

Para exemplos do diálogo hiimou ver Cocco (1987, p. 340), Kopenawa e Albert (2010).
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atraso e multitonicidade, junto com a cadência dos pés batendo no chão, cria efeitos surpreendentes na escuridão da noite interrompida pelo chamejar dos fogos reavivados pelo aproximar-se do frio da madrugada – que descrevem aspectos da natureza, a abundância dos alimentos ou fatos observados em floresta.10 O clima de alegria e expectativa contagia a todos.
A espera ansiosa é interrompida quando os emissários, que acompanharam o grupo de
convidados no caminho, se separam destes e os antecipam na comunidade. Os emissários irrompem na praça central (yano eha) da casa comunitária e são recebidos por exclamações entusiastas. Trazem notícias sobre o número de hóspedes que aceitaram o convite, suas atitudes
e disposições, a situação que encontraram na comunidade de aliados e, quando perguntados
pelos mais jovens, estão em condições de responder se uma ou outra moça está entre o grupo
dos que se aproximam, alimentando maiores expectativas e espírito de competição juvenil.
Agora os convidados estão muito próximos e os anciões incitam com maior fervor todos a
aprontar os últimos preparativos para a acolhida.

Chegada dos convidados
Na véspera do “primeiro dia da festa”, os convidados chegam a pouca distância da casa
onde será realizada a cerimônia e, acampados na floresta, recebem uma primeira porção do
mingau (koraha u, caso seja de banana) e outros alimentos preparados por seus anfitriões.
Será a última noite que passarão acampados em pequenos refúgios na floresta: no outro dia,
estarão abrigados na grande casa de outra comunidade, estarão cercados de aliados, serão observados e estudarão seus anfitriões, reatarão amizades antigas ou tentarão estabelecer novas
relações. O dia se apresenta cheio de possibilidades, que animam e inquietam. 11

Ao amanhecer, um dos convidados – escolhido por suas relações e pela competência na
realização do diálogo cerimonial de recepção (mathotho hiimu) – com o corpo resplandecente
pelas pinturas vermelhas de urucum (nara xihi, Bixa orellana) e pretas do fruto verde de jenipapo (hooma xihi, Genipa americana), os braços enfeitado com um conjunto de penas de arara

(Ara chloropterus), e a testa coberta de penugem de gavião (Harpia harpyja, Leucopternis melanops, Micrastur ruficollis ou Herpetotheres cachinnans) ou urubu branco (Sarcoramphus papa),
10

Para exemplos de cantos heri e amou amou ver Albert (1985, p. 445); Cocco (1975, p. 331-332; 1987, p. 350).

Apesar de diversos autores começarem a contar a duração de uma festa a partir do dia da dança de entrada dos hospedes
na casa coletiva onde o reahu é realizado (Cfr. ALBERT, 1985; COCCO, 1987), podemos manter alguma perplexidade quanto
a isso, pois o “clima” de festa, que modifica o cotidiano da comunidade e envolve muitas pessoas em atividades que seguem
um padrão ritualizado, começa anteriormente. Se retrocedêssemos no tempo a partir da chegada dos hospedes, veríamos que
alguns dias antes são recolhidas as bananas, depois de ter arrastado até a casa coletiva o grande cocho (huu hika) cavado num
tronco, no qual o mingau será derramado, foi realizada a caçada coletiva (henimou) que pode durar até duas semanas, foram
realizados reparos na coberturas de folhas de ubim (paa hanakɨ, Geonoma baculifera) da casa coletiva, e ainda foi plantada
a roça para obter os alimentos necessários para o sucesso do reahu. Quando estas atividades estão em andamento, se perguntarmos ingenuamente para um membro da comunidade quando terá início o reahu, receberemos como resposta: “yutuha
yamakɨ reahumou hikia”, ou seja, “já faz tempo que estamos em reahu”. Mais apropriado seria perguntar o dia provável da
dança de entrada dos convidados.
11
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avança seguro na praça central e toma seu lugar, mantendo-se de pé e segurando nas mãos o
arco e as flechas. Sua irrupção desperta os clamores dos donos da casa.

Um depois do outro, os anciãos anfitriões se agacham a seu lado e travam com ele o diálogo
cerimonial de recepção durante o qual são afirmadas as intenções pacíficas, trocadas declarações de amizade e declamada a própria generosidade. Terminados estes diálogos, ao mensageiro é oferecida uma generosa cuia de mingau e ele volta para junto de seus parceiros, levando um pesado cesto de alimentos. Esta é a vez dos hóspedes matarem a curiosidade a respeito
da situação encontrada na casa coletiva, cuja praça central estão prestes a calcar em dança.
Nestas horas, a tensão e a impaciência chegam ao cume.

A dança praɨaɨ
Depois da primeira visita do grupo de emissários à comunidade, todos os convidados se
preparam com o maior esmero para a entrada cerimonial na sede do reahu.12 Num lugar propositalmente desmatado (rotipë), preparado a pouca distância da casa coletiva – afastado algumas dezenas ou centenas de metros, mas ainda escondido aos olhares indiscretos dos anfitriões – os hóspedes se enfeitam, pintando o corpo e colocando os adereços mais bonitos. O
objetivo é de surpreender, divertir, mostrar criatividade e extravagância. A pintura corporal e
os enfeites contribuem à coreografia que será completada com a dança e as expressões verbais
– cantos, gritos e imitação do berro de animais – durante a apresentação.
Os hóspedes se aproximam da casa coletiva formando uma longa fila ordenada – primeiro
os jovens, os homens, por fim as mulheres e os anciãos – e colorida, que avança num ritmo
regular, ensaiando passos e anunciando sua chegada com gritos agudos e som de flautas confeccionadas com o caule de pequenas canas (purunama usi ou wayãpapë).

A entrada dos convidados na grande casa comunitária é espetacular. Geralmente dois homens – por vezes acompanhados por mulheres ou crianças – descrevem o perímetro circular
da arena interna, um em direção oposta ao outro, numa corrida estilizada e refreada, quase em
“câmera lenta”. Durante esta dança, brandem o arco e as flechas ou outros instrumentos: um
terçado, um machado, uma espingarda, cumprindo gestos ameaçadores em direção aos outros
hóspedes. Alguns jovens escolhem realizar sua performance carregando nas costas uma mochila, um aparelho de som volumoso ou, mostrando o domínio da tecnologia, registram ima-

12
A grande casa coletiva yanomami (comumente designada por yano ou shapono) é o espaço do cotidiano, da vida e do trabalho, que durante as festas e os rituais se constitui como o microcosmo onde são estabelecidas relações sociocosmológicas, e
como palco onde os xamãs, em suas performances, estabelecem as comunicações e travam as lutas nas quais se envolvem com
diversos seres, deslocando-se fisicamente e transitando nos vários planos de existência. A casa coletiva é o espaço onde se
estabelecem as interações concretas, e onde é possível reatualizar o universo mítico e reatar relações cosmológicas: a dança,
o canto, as pinturas, os enfeites, os gestos são a performance que torna presentes todos os seres do cosmo, representados em
suas aparências e atitudes. Parece aplicável à yano yanomami quanto Cabalazar afirma para a maloca tukano, que “se coloca
entre o ideal e o real, entre o simbólico e o efetivo, representa um modelo de pensar o tempo, o cosmo e as relações sociais,
transcendendo o contexto circunstancial de organização dos grupos.” (1999, p. 384).
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gens com uma câmera. Durante as entradas que se seguem, os donos da casa estão dispostos
em círculo, ao longo do perímetro da área, na frente do setor doméstico, dançando no lugar,
acompanhando esses ingressos com coros e gritos que incitam os convidados.

Completada a entrada em duplas, todos os hóspedes, que se reuniram fora da casa, entram
em coluna pela porta principal, formando um grupo compacto: corpos encostados quase simbolizando uma fusão, ritmo uniforme, batendo os pés com o resultado de elevar uma nuvem
de poeira que envolve o grupo, faz lacrimejar os olhos e se mistura ao suor e às pinturas que já
escorrem pelo corpo. Elevam gritos e brandem os instrumentos que empunham. Várias vezes
um grupo de xamãs (xapuri thëpë), encerra a coluna se destacando por sua performance. O
grupo percorre várias vezes a circunferência da arena central. Esta é a dança de apresentação
praɨaɨ propriamente dita, que segue num crescendo eletrizante.

Os hóspedes se concentram na praça central e um dentre eles entoa um canto (heri), amplificando e tornando mais grave sua voz, por ter formado uma caixa de ressonância com o braço
dobrado e a mão apoiada no ombro. O grupo repete a estrofe. Entre o martelar dos pés e gritos
de guerra e de caça, chega-se ao cume da excitação, até o encerramento sinalizado por um brado coletivo decrescente. O silêncio reina por alguns instantes, é ruptura: depois do esforço, a
respiração tenta voltar à regularidade, retoma-se o fôlego, os corações palpitam. Os hóspedes
permanecem quase paralisados, os rostos inexpressivos, o olhar perdido no vazio.13
Vamos interromper a descrição da festa para analisar brevemente o simbolismo presente
na dança praɨaɨ.14 A coreografia do praɨaɨ é simultaneamente uma paródia e uma simulação

teatralizada da agressão guerreira: o objetivo da exibição é “fazer divertir” o outro, usando linguagem e expressões ameaçadoras. Alguns elementos mostram a duplicidade de expressões:
a dança é uma atualização da performance dos ancestrais animais que, fazendo arrebentar em
gargalhadas Iowari (o ancestral Jacaré) permitiram a apropriação coletiva do fogo pela primeira humanidade;15 a dança individual brandindo um instrumento mostra valentia, embora
os movimentos sejam sempre excessivos e caricaturais; a entrada coletiva é de certa forma
ameaçadora; os gritos lançados são próprios de caça e de guerra ou a imitação de animais e
aves, para expressar ironicamente a disposição e a vontade de receber o mingau que será logo
oferecido. A interpretação da polissemia da dança praɨaɨ é confirmada pelas explicações dadas
pelos Yanomami: “Yama thëpë kirimãɨ puo”, “Vamos meter medo por brincadeira” ou “Yamakɨ
waitirimou puo”, “Mostramos valentia à toa”. Não é, portanto, inadequado considerar o praɨaɨ
como uma paródia da agressão guerreira.
13
Existe um termo yanomami – que também Albert (1985) aponta – para indicar a atitude e a expressão de um hospede, seja
neste momento da chegada, quando está sendo cercado pelos donos da casa, seja quando está deitado em sua rede, encerrando-se nela como numa concha, e mantém certa reserva, por estar num lugar alheio. Os Yanomami dizem, nesta situação, que
uma pessoa se comporta “como hospede” (hwamamu).
14

Para a análise das três sequências rituais, recorremos amplamente ao estudo de Albert (1985).

15
Para uma completa coletânea e análise de narrativas mitológicas sobre a origem do fogo, ver Wilbert & Simoneau (1990, p.
111-134).
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A distribuição cerimonial de mingau
Nesta descrição dos momentos da festa, deixaram-se os hóspedes como que “paralisados”
na praça central. Esta situação dura poucos instantes, pois são logo cercados pelos anfitriões
que, de forma muito participativa e animada, os levam até o lugar que ocuparão durante o
reahu e onde podem armar suas redes. Agora é a vez dos anfitriões apresentar aos convidados
sua dança praɨaɨ: as posições se invertem. Sem deter-nos em outras descrições, vamos logo
para a segunda sequência do reahu sobre a qual queremos nos concentrar: a distribuição do
mingau.

O mingau – frequentemente de banana (koraha u), ou, dependendo da estação, de pupunha (raxa u), de batata doce (hikoma u) etc. – foi preparado algumas horas antes, colocado
num grande cocho posicionado numa área coberta do perímetro da praça central e coberto de
folhas de bananeira.16 Terminadas as danças, os anciãos convidam todos a se aproximar para

participar da distribuição do mingau de banana. Hóspedes e anfitriões começam a se oferecer
reciprocamente cuias cheias de mingau. A distribuição segue regras precisas e impele a retribuir com generosidade, insistindo alegremente até o excesso.

Antes de tentar considerações teóricas, podem-se destacar algumas características e uns
elementos simbólicos do desenvolvimento desta “refeição ritual intercomunitária”. Primeiramente, evidencia-se o vínculo classificatório que intercorre entre as pessoas que entram no
jogo da reciprocidade: uma pessoa – com exceção das crianças, consideradas “irresponsáveis”
(mohoti) – nunca serve a si mesma ou – por quanto foi observado – a um seu consanguíneo;
um anfitrião serve um hospede – membro de outro grupo local – com o qual mantém uma relação de afinidade real (um cunhado, ipa xori/heri, um sogro, ipa xoae, um sobrinho, ipa tarisia)
ou classificatória; quem recebe uma porção, deve retribuir.
Outros elementos que podem ser levantados dizem respeito a aspectos da distribuição do
mingau. A quantidade de alimento preparada é impressionante, podendo chegar a várias centenas de litros de mingau, nas festas maiores. Esta quantidade se justifica pela necessidade de
nunca deixar os hóspedes insatisfeitos, mas também porque a distribuição de alimentos tem
que demonstrar o valor, a força de trabalho e organização, a capacidade de produção dos anfitriões. Para o anfitrião principal, a realização do reahu é ocasião de promoção social a nível
supralocal e os Yanomami destacam com orgulho o bom êxito de uma festa.
De certa forma – considerando antecipadamente a competição que se instaura na oferta
recíproca de cuias de mingau, que será descrita nos próximos parágrafos – é organizado um

Em todos os reahu presenciados, nas comunidades localizadas nas regiões do médio e baixo rio Catrimani, da serra dos
Opikitheri, do rio Ajarani (Roraima), do Demini, Novo Demini e Toototobi (Amazonas), o cocho sempre foi cavado num grande
tronco. Os grandes caldeirões de alumínio e os recipientes de plástico, não substituem, mas podem se acrescentar ao cocho
cerimonial. Estudos revelam que antigamente podiam ser usadas cascas de árvores para produzir grandes recipientes para
mingau. (Cfr. ALBERT; MILLIKEN, 2009).
16
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banquete que apresenta analogias com uma dimensão do potlatch – termo que significa comumente “nutrir” ou “distribuir” – descrito por Mauss ([1925] 2003) como a forma mais rara do
“sistema de prestações totais”, caracterizado pela obrigatoriedade da retribuição, pelo princípio da rivalidade, pelo caráter agonístico e pela suntuosidade. No caso em exame, o fasto é
expresso pela abundância de alimentos exibida e pela coreografia fastuosa, enquanto o caráter
agonístico e a rivalidade são manifestos pela tentativa de assustar e, de certa forma, “esmagar”
o rival com o tamanho ou o número de cuias de mingau oferecidas. Declarações yanomami
enfatizam este aspecto.

As ofertas são acompanhadas de brincadeiras, expressões verbais e onomatopeias facilmente identificáveis. Os Yanomami se referem a esta distribuição de mingau dizendo: “Koraha
ukunɨ yamaki xeyu”, onde o verbo que expressa a apresentação de uma cuia de mingau (xeɨ) é o
mesmo usado para significar uma batida ou impacto. Pode-se, portanto traduzir a expressão
como: “Vamos desafiar-nos/duelar por meio do mingau de banana”. Oferecida uma cuia, se
pode comentar usando o verbo niaɨ, o mesmo usado para indicar uma flechada. Quando uma
pessoa se encontra em dificuldade diz: “Ya nomaɨ mahi, eh!”, “Estou morrendo/não aguento
mais!”. Para pedir ajuda, caso haja dificuldade a retribuir – pois a cada cuia oferecida, sabe-se
a priori que precisa aceitar a imediata generosa retribuição – se solicita um co-residente a
intervir oferecendo ao rival uma cuia, dizendo: “Ware pairiprarɨ”, “Vem me ajudar/socorrer”,
ou ainda “Ya kiri mii! Ya pihi asimoimi”, “Eu não tenho medo! Eu não renuncio a responder”.
Solicita-se a intervenção de um co-residente usando o verbo “në yuaɨ”, “vingar”, para retribuir
uma porção considerada excessiva.
Quanto às onomatopeias, é frequente – no clima de alegria – acompanhar a oferta da cuia
por expressões que remetem a duelos rituais como: “thou”, o som de um golpe de punho no
peito; “kotxo”, o impacto de uma flecha; “bou”, detonação de uma arma de fogo, entre outras.
(Cfr. ALBERT, 1985, p. 454-455).

Por todos os gestos e as expressões levantadas, é possível afirmar a polissemia da distribuição ritual do mingau: se, de um lado, a promoção de refeições coletivas produz o conjunto unitário da sociedade e, no caso em estudo, confere concretude a um conjunto supralocal
multicomunitário, de outro lado, temos que afirmar com Albert (1985) que a distribuição de
alimentos é uma guerra parodiada entre aliados,17 onde se distinguem e contrapõem os core-

sidentes (yahi thëripë) e os membros de comunidades aliadas (nohimotima thëpë).18

17
A descrição feita permite afirmar que se encontra na distribuição cerimonial de alimentos entre os Yanomami, o caráter
de perigo – ou, pelo menos a incerteza sobre a natureza boa ou má do presente – que Mauss ([1925] 2003) atribui à coisa
dada. Em seu estudo sobre a dádiva, Mauss reconhece na ambiguidade que caracteriza o dom e a coisa transmitida, a razão do
sentido duplo da palavra gift nas antigas línguas germânicas: significando dádiva ou presente de um lado, assim como veneno,
do outro.

A etnografia de Cocco (1987) dedica somente dois parágrafos para descrever esta sequência do reahu que parece ser
fundamental. Cocco limita-se a enfatizar a quantidade de mingau consumido e afirma numa nota, como algo evidente, que
os residentes não participam da consumação do alimento, pois “lhes provocaria tal dor de barriga – afirmam os índios – que
chegariam a morrer.” (COCCO, 1987, p. 347). Tal constatação contrasta com a experiência pessoal e com outras fontes. Se fosse
confirmada, poderia “aparentemente” negar o caráter de reciprocidade simbólica que foi destacado como componente fun18
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Rituais noturnos
Voltamos à descrição das sequências do reahu. Terminado o mingau – pois é absolutamente inadmissível que possa sobrar – segue um momento de descanso. A noite não é, porém, em
ocorrência das festas, um tempo destinado ao sono. Durante as noites são realizados os diálogos cerimoniais wayamu e os cantos amoamou.

O wayamõ é o diálogo cerimonial realizado entre um anfitrião e um convidado que aceitou
o desafio deste “duelo de palavras”, durante o qual se comunicam notícias gerais de política
externa, ou particulares entre aliados, se fazem convites, se estreitam acordos de troca e se
combinam casamentos. A forma do diálogo é a rápida declamação de longas frases, cantadas e
ritmadas, com volumes e tons alternados, que termina com uma nota cantada. Como em todos
os diálogos cerimoniais yanomami, frequentes são as figuras retóricas complexas. Os dois interlocutores se colocam geralmente de cócoras, um na frente do outro, mas evitando olhar-se
nos olhos. Ao longo da noite, até às primeiras luzes, se seguem vários wayamou.19

Nas horas noturnas é realizado também o amoamu: o canto acompanhado pelas danças
que ocupa, na primeira parte da noite, as mulheres e seguidamente os homens. As mulheres,
abraçadas em duplas ou trios, frequentemente carregando as crianças pequenas, dançam em
círculo, percorrendo alguns passos para frente e alguns para trás. Uma mulher solista entoa
uma estrofe e todas, de um modo que pode parecer desarticulado, repetem a frase. As palavras
dos cantos dizem respeito a aspectos da natureza, comportamentos animais, particularidades
de árvores, qualidades de homens. A dança dos homens alterna verdadeiras corridas a caminhadas ritmadas. Seus cantos seguem os modelos já indicados. Frequentemente, a dança dos
homens termina ao alvorecer e é seguida, no dia da despedida dos hóspedes, por uma série de
brincadeiras, exercícios de força e paródias do ritual, realizados pelos jovens e tolerados pelos
anciãos.

A dança hwakëmu
Chegamos ao terceiro momento do reahu sobre o qual se quer concentrar a atenção. Quando um reahu é verdadeiramente bem sucedido, com grande participação de convidados e muitos alimentos, pode acontecer que no meio da noite, durante a dança acompanhada pelo canto
amouamou, os anciãos solicitem a realização de uma dança particular chamada de hwakëmu.
damental desta fase do ritual multicomunitário. Entendemos que poderia “negar aparentemente” tal caráter, pois o fato dos
anfitriões não consumirem o mingau preparado para os hospedes poderia também ser entendido como variante da reciprocidade da dádiva: a proibição de servir-se do cocho preparado para os visitantes seria a formulação negativa da prescrição de
fornecer tudo aos hospedes, procrastinando a concretização da terceira norma da dádiva – o retribuir – para o reahu no qual
desempenharão o papel de convidados.

19
Sobre os diálogos wayamou ver Albert (1985, p. 459-460), Cocco (1975, p. 302; 1987, p. 326-330), Kopenawa e Albert
(2010).
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O hwakëmu – diferentemente das outras danças noturnas, que são realizadas separadamente
por mulheres e homens – é uma dança na qual os homens donos da casa procuram e convidam
as mulheres hóspedes para dançar. Em seguida serão os homens visitantes que procurarão as
mulheres do lugar. É essencial notar que as duplas devem ser formadas por esposos virtuais:
um homem procurará uma esposa potencial (ipa thuëpia/thue a) e uma mulher aceitará o
convite de um potencial marido (ipa hearo/waro a). Tratando-se, portanto, de casais formados
por primos cruzados ou classificatórios, não corresidentes.

Os homens convidam as mulheres e moças – inicialmente recalcitrantes – e, segurando-as
pelos pulsos, efetuam com elas várias voltas pelo perímetro da praça central enquanto entoam
cantos amoamou. Como nota Albert (1985), no outro dia, os mesmos casais, atravessando a
praça central, se oferecem cuias de mingau, para selar publicamente sua “união” com esta troca simbólica que atesta sua qualidade de esposos cerimoniais.

Cocco afirma – referindo-se à realização do hwakëmu – que “à arte da dança e do canto se
acrescentam o interesse e a emoção deste jogo, que é alegre simulação do roubo [de mulheres].” (1987, p. 350). Como confirmam Helena Valero (1984; BIOCCA, 1965; COCCO, 1987) e
Daví Kopenawa (KOPENAWA; ALBERT, 2010), pode acontecer que as danças hwakëmu – superando os limites do simbólico – resultem em efetivas tentativas de conquista da mulher,
fazendo uso de substâncias mágicas, em fugas ou brigas: novas uniões podem ser realizadas e
casamentos podem ser desfeitos.
Albert ressalta em sua análise que “tal sequência ritual noturna atualiza, [...] – a título de
instituição cerimonial – o conjunto virtual das trocas matrimoniais ‘pensáveis’ entre dois grupos locais aliados, relegando para o segundo plano as alianças reais preferenciais dentro de
cada uma das comunidades reunidas no reahu.” (1985, p. 464).

Como já foi dito a respeito da promoção de refeições coletivas, na análise da distribuição
do mingau, e como poderia se confirmar trazendo outros elementos – como o momento final
da dança praɨaɨ, no qual o grupo dos anfitriões e dos visitantes, chegam quase a fundir-se
visivelmente, na praça central – assiste-se, com a dança hwakëmu, durante o reahu, à criação
simbólica e ritual de uma “super-comunidade”, uma comunidade supralocal que engloba os
grupos pertencentes ao mesmo conjunto multicomunitário, apontando trocas matrimoniais
pensáveis, mas praticamente inoportunas, pois numa sociedade onde a preferência é pela endogamia, colocariam em perigo as funções econômicas e sociais do casamento.

No caso da dança hwakëmu, a comunidade supralocal é visibilizada pelos casamentos endógamos simbólicos, no limite, apenas pensáveis entre comunidades distintas. Tudo parece
mostrar que, durante os diversos momentos do reahu, as relações de afinidade potencial e
classificatória que ligam os membros de comunidades distintas, prevaleçam sobre as relações
de afinidade entre corresidentes, reatualizando e estendendo a convenção dos vínculos político-rituais.
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O ritual hwakëmu não é, contudo, unicamente expressão da aliança intercomunitária. Como
apresenta Albert (1985), apesar de criar espaços para fervores e paixões, sobretudo de adolescentes e jovens, diversos aspectos evidenciam que a dança hwakëmu constitui o quadro simbólico para a lembrança dos perigos de uma sexualidade que excedesse os liames matrimoniais:
o contexto extremamente ritualizado em que é realizada, durante as noites do reahu, depois de
solicitação por parte dos anciãos; a atitude dos casais que recusam participar do ritual; o mito
de origem do hwakëmu, que expõe os perigos da aliança desprovida de concretização econômica e social, opondo na narrativa a figura de um genro que solicita os favores sexuais de uma
esposa àquela de um sogro que não permite isso.

Conforme Albert, o hwakëmu se conota simbolicamente como uma espécie de “caça matrimonial” e cerimonial paródiada que evidencia o “conjunto dos casamentos virtualmente possíveis – mas praticamente inconcebíveis – entre grupos locais aliados, numa negação simbólica da norma de endogamia local, onde a aliança política se confirma dentro da representação
cerimonial imaginária de uma redistribuição intercomunitária ‘gratuita’ de mulheres”. (1985,
p.469).

A AMBIVALÊNCIA DO SIMBOLISMO RITUAL
Conforme apresentado por Albert (1985) o reahu articula diferentes esferas simbólicas,
próprias de quatro grandes registros fundamentais: o da representação política; o da representação da relação entre os sexos; o da representação ligada à produção e reprodução dos
alimentos cerimoniais; o da representação da relação entre os mundos dos mortos e dos vivos. Nesses quatro registros, fazendo referência a Overing Kaplan (1981), o antropólogo francês reconhece que o reahu constitui um espaço de articulação e atualização das categorias
fundamentais do universo sociopolítico e cosmológico yanomami, reafirmando os perigos da
disjunção e a necessidade inevitável da complementaridade para garantir a existência e a permanência social e cósmica.
Nesse artigo, escolheu-se tratar somente de um dos âmbitos evidenciados por Albert: o da
representação ritualizada das relações estabelecidas no conjunto multicomunitário. Conforme
sintetiza Albert (1985), pode-se evidenciar o sentido parodiado e ambíguo ao qual remetem
três sequências do reahu: 1) a dança de apresentação remete a uma “guerra” ridicularizada;
2) a cerimônia de distribuição do mingau remete a uma troca/generosidade “mortífera”; 3) a
dança hwakemu remete a um matrimônio “predatório”.
Nas diversas sequências do ritual se trava um jogo relacional entre indivíduos e grupos – a
comunidade dos corresidentes e os hóspedes que pertencem ao conjunto multicomunitário
– que reflete sobre as relações ordinárias. A performance caricatural do praɨaɨ, a distribuição
fastuosa de mingau e a impelida liberalidade do hwakëmu, produzem a diferença – distinguindo claramente entre hóspedes e anfitriões – e implicam também certa desinibição dos comCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XI, n. 49
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portamentos no ritual, sem negar, mas reafirmando, transmitindo e mostrando os perigos da
ruptura da norma que rege as relações.

Nos momentos do reahu descritos, parece encontrar-se uma situação por certos aspectos
próxima das “fases liminares” do ritual como apontadas por Turner (1974): períodos marcados pela ambiguidade nos quais, indivíduos ou grupos que foram simbolicamente separados
de um ponto fixo anterior, na estrutura social, ou de um conjunto de condições culturais, se
encontram antes de se consumar a passagem para um novo estado relativamente estável. Tais
“fases liminares” comportam uma modificação no nível da estrutura: as relações sociais são
simplificadas, enquanto o mito e o rito são complexos. Conforme Turner, “se a liminaridade é
considerada como um tempo e um lugar de retiro dos modos normais de ação social, pode ser
encarada como sendo potencialmente um período de exame dos valores e axiomas centrais da
cultura em que ocorre.” (1974, p. 202).20
Todas as outras sequências rituais que compõem o reahu necessitariam uma detalhada
descrição e análise que não podem encontrar espaço aqui, pois elegeram-se apenas três sequências rituais, sobre as quais voltamos para algumas considerações finais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As três sequências analisadas do reahu mostram tratar-se de um momento de grande intensidade. Pode-se afirmar que é a ocasião em que ocorre, na sociedade Yanomami, de forma
intencionalmente excessiva e ritualizada, a comunicação ou troca, em seus três níveis: comunicação de mensagens, de bens e serviços, e de mulheres. A descrição dos diálogos rituais, da
dança cerimonial, da distribuição do mingau e da dança hwakëmu, permite reconhecer facilmente que em cada um desses momentos se articula mais de uma das três formas de comunicação entre indivíduos e grupos que instituem a sociedade. Esta comunicação alcança, durante
o reahu, tal grau de magnitude – pelo caráter enfático e pela expansão da convenção social – e
de evidência simbólica, que parece querer mascarar – ou celebrar? – junto com a aliança, também a evidência de uma tensão permanente.

Foi possível constatar que as três sequências rituais do reahu analisadas – podendo encontrar confirmações no estudo de outros momentos da festa – estabelecem esferas de comunicação entre diversos atores, e ritualizam as diferenças entre eles, exibindo simultaneamente
tendências opostas para a integração e a desintegração, que constituem a peculiaridade es-

20
Contudo, parece não se adapte às sequências rituais em exame o modelo de relacionamento humano próprio do período
liminar apontado por Turner: o de uma “sociedade considerada como ‘comitatus’ não estruturado, ou rudimentarmente estruturado e relativamente indiferenciado, uma comunidade, ou mesmo comunhão, de indivíduos iguais, que se submetem em
conjunto à autoridade geral dos anciãos rituais.” (1974, p. 119). Até a ideia de communitas como condição social em que se
dissolvem os papeis oficiais das pessoas, parece não ajudar na compreensão desses rituais. Afirma-se isso, pois nas sequências do reahu analisadas, a sociedade “multicomunitária” que se constitui virtualmente, aparenta conservar as estruturas de
classificação e as convenções ordinárias, embora comportando sua ampliação e extensão simbólica e temporariamente.
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trutural das unidades sociais. A apreciação feita não mostra a sociedade humana como uma
estrutura completamente harmônica, onde os rituais apenas favorecem a coesão, apagam os
conflitos e fortalecem o conjunto, mas como uma estrutura na qual tensões e complementaridades entre indivíduos e grupos interdependentes são as características de um equilíbrio sócio-cosmológico flutuante constantemente atualizado. Na análise da dança praɨaɨ, da distribuição cerimonial do mingau e da dança hwakëmu, foi possível reconhecer a vivência simbólica,
ou ritualização política, do antagonismo e da complementaridade entre anfitriões e hóspedes,
corresidentes e aliados, cunhados reais e afins classificatórios, que marcam as interações na
vida ordinária.
Os elementos recolhidos mostram que os rituais refletem uma dinâmica estruturada entre
contrastes e uma organização social na qual é valorizado o ideal da autarquia e da soberania
da comunidade local, enquanto vivencia-se certa tensão para com o externo, apesar de reconhecer a aliança supralocal como uma necessidade. Neste contexto, o reahu permite a construção de uma supercomunidade que rapidamente se dissolve, celebra a coesão multicomunitária, produzindo uma corresidencialidade fictícia, cristalizando interações sociais intensas
num espaço temporário, vivenciando a dualidade de complementaridade e antagonismo.

NOTA REFERENTE À TRADUÇÃO E GRAFIA:
Todas as traduções para o português de textos em outras línguas, para citações diretas e
indiretas, são do autor deste artigo. A escrita dos termos em língua yanomae segue a grafia em
uso pelas comunidades da região do médio rio Catrimani, com exceção dos termos presentes
em citações diretas, que foram grafados respeitando o original.
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Folias católicas em Montes Claros (MG):
ritual e devoção em meio à globalização
Luciano Cândido e Sarmento1

Resumo: Folias, ternos de folia, companhia de reis, são muitos os termos utilizados para
denominar este tipo de manifestação do catolicismo no Brasil. Apesar da diversidade em suas
práticas, os grupos de folia possuem elementos comuns que nos permitem circunscrevê-los dentro de uma mesma categoria. A partir de uma inserção etnográfica em grupos de folia
na cidade de Montes Claros (MG), buscamos apontar dados acerca das influências da atual modernização da sociedade nos rituais destes grupos. Diante dos processos de mercantilização
da sociedade e difusão de novas tecnologias, os grupos de folia perdem referências simbólicas
importantes. Grupos religiosos, passam a ocupar novos espaços, às vezes desvinculados do
domínio central da esfera espiritual, ganhando o status de artístico, cultural ou folclórico.
Palavras-chave: Folias Católicas. Festas Populares. Rituais. Devoção.

Introdução
A Igreja católica exerceu um importante papel na formação da sociedade brasileira. Segundo Riolando Azzi (1978) a partir da chegada dos portugueses e das práticas evangelizadoras
jesuíticas difundidas desde o séc. XVI “dentro da perspectiva medieval de conquista do território para a fé católica”, o catolicismo se fez presente em praticamente todo o processo histórico,
político e social do nosso país nos últimos quinhentos anos. Com participação plena nas estruturas da “sociedade escravocrata” do período colonial, no controle do sistema educacional e
na atuação das Ordens Terceiras, atuou também na “formação da sociedade burguesa” e mais
recentemente nos movimentos de integração social na formação de uma “sociedade participativa”. Enfim, apesar das inúmeras práticas religiosas e religiões estabelecidas em nosso país, a
nação brasileira intitulou-se como um país católico. Brandão cita o catolicismo no Brasil:
Doutorando em Ciência da Religião/PUC SP. Mestre em Música /UFBA. Professor Música / Unimontes (MG).

1
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(...) é uma rara religião que em suas muitas faces, permite que você
seja uma forma de presença nela, mesmo quando você acha que
não é mais dela. Uma tolerante e prescritiva religião que abriga
“católicos de nome”, “católicos de fé”, mas não de igreja”, “católicos
praticantes”, “católicos participantes”. (2010, p.10)

Embora o título de “maior nação católica do mundo”, o catolicismo brasileiro se constitui
de muitas faces e variadas manifestações, dentre os tipos de católicos citados por Brandão,
muitas outros surgem nas concepções do povo, como as de “católico puro” em contraposição
ao “católico de umbanda”, construídas a partir de visões populares desvinculadas em grande
parte do domínio da esfera central da Igreja do Vaticano. De acordo com Maria Aparecida Gaeta (1997), fatores históricos como o isolamento geográfico das primeiras comunidades brasileiras, a escassez de clérigos em todo o território nacional, deram espaço para o surgimento de
inúmeras práticas católicas autônomas, ditas populares, retratando um catolicismo fortemente sincrético e sujeito às idiossincrasias regionais, práticas dentre as quais, diferentemente de
outros países do nosso continente, persistem de forma mais abrangente até os dias de hoje.
A diferença do que acontece hoje em alguns países do continente,
onde processos de modernização e urbanização, associados a um
controle muito mais coercitivo da hierarquia religiosa, praticamente extinguiram as cerimônias rituais do catolicismo popular,
elas são bastante vividas pelo campesinato brasileiro em quase
todas as regiões do país. Assim, além de agentes individuais de
oferta de serviços religiosos do catolicismo popular, como as rezadoras e os benzedores, existem, em inúmeras comunidades rurais
e urbanas, organizados e ativos, grupos de devotos-artistas responsáveis pela coletivização festiva de tais serviços, como as folias
de santos Reis, as funções de São Gonçalo, os grupos de Congos e
Moçambique, e outros tantos (BRANDÃO 2010, p.15).

Entre temas recorrentes que dizem a respeito às manifestações do catolicismo popular no
Brasil, estão as “Folias Católicas”. Folias, ternos de folia, companhia de reis, são muitos os termos utilizados para denominar este tipo de manifestação religiosa em nosso país. Difundidos
predominantemente nas regiões sudeste, centro oeste e nordeste, mas que podem ser encontrados em todo o território nacional, estes grupos representam uma parcela significativa entre
as variadas expressões da religiosidade católica em nosso país.
(...) “folias de reis” ou “folias dos santos reis”, empreendimento
festivo que ocorre em grande parte do território brasileiro, no
qual homens, mulheres, crianças, jovens e idosos se envolvem intensamente em amplas teias de reciprocidades sociais e simbólicas. (BITTER, 2008, p. 9)
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Segundo a etmologia da palavra Folia, originou-se do Francês “Folie”, que significa “loucura” (POEL, 2013, p. 437). O termo está diretamente associado à “festa, festejo, algazarra”.
De acordo com Cox (1974,p.11) na idade média, em algumas regiões da Europa, “florescia” a
“festa dos loucos”, ou “festa dos foliões”, onde até mesmo clérigos e cidadãos comuns vestiam
fantasias, cantavam delirantes canções “e numa palavra, mantinham todo mundo suspenso por
suas sátiras e folias”. Em nosso país, observamos uma ampla utilização do termo “Folia”, principalmente como referencia as folias e aos foliões de carnaval. Para deixar claro, as Folias tratadas neste trabalho, nada tem a ver com as folias de carnaval e serão durante todo o texto
chamadas de Folias católicas, na busca de um conceito restrito da palavra que defina as Folias
e Foliões, os quais são o foco deste trabalho, principalmente quanto às suas práticas religiosas,
diretamente imbricados às práticas comuns ao catolicismo popular brasileiro.
Há embaixadores, mestres de Folia, que preferem chamar ao seu
terno: “Companhia de Santos Reis”. Só não evitam de todo o o
nome “Folia” – “Folia de Santos Reis”, “Folia dos Três Reis Santos”,
“Folia dos Três Reis Magos” – é um nome consagrado. O recurso é
explicar a quem pergunta que “Folia”, quando se trata “de religião”,
nada tem a ver com “folia”, bagunça, assuntos fora do sério e da
devoção. (BRANDÃO, 2010, p. 35).

A maior parte dos estudos apresentados no meio acadêmico e que se referem às Folias,
encontram-se no âmbito específico das Folias de Reis , ou seja, as Folias como ritual católico
de origem luso-portuguesa, que no Brasil, são reinventadas como expressão cultural característica do “catolicismo popular” nacional (BRANDÃO, 1985). As folias assumem um papel
determinante nas práticas sociais e religiosas brasileiras desde o séc. XVI, sendo que, no período da colonização portuguesa e nos contextos das populações rurais mais isoladas, as folias
ocupavam funções centrais no contexto religioso da época (BRANDÃO, 1986).
A Folia de Reis é um espaço camponês simbolicamente estabelecido durante um período de tempo igualmente ritualizado, para
efeitos de circulação de dádivas – bens e serviços – entre um
grupo precatório e moradores do território por onde ele circula
(BRANDÃO, 1981, p. 36)

No entanto, Riolando Azzi, nos mostra a função das folias nos ciclos festivos, onde se inserem novos ícones de devoção e padrões ritualísticos, desvinculando as Folias do contexto
específico natalino e colocando-as em um contexto mais amplo da devoção aos santos e do
ritual festivo. “E tudo isso com muita cor e fantasia, música e cores, fogos, foguetes e bombas,
repiques de sinos e clarinadas militares, incensos e velas” (AZZI, 1978). Sendo assim, as Folias
permitem uma ampla diversidade de ícones de devoção, de práticas e rituais, estabelecendo
um universo diversificado de funções religiosas definidas por cada grupo e que extrapolam em
suas práticas o ciclo natalino específico das Folias de Reis.
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A partir de revisão de literatura, foi possível constatar referencias relevantes de folcloristas como Mario de Andrade (1944), Amaral (1948), Castro & Couto (1977), , Cascudo (2000),
Maynard (2007). Estes autores têm em comum, apresentar referencias mais descritivas das
manifestações das Folias, no entanto através da leitura destas obras, foi possível ter acesso
a características importantes das diversas formas de manifestação das folias em diversas regiões do Brasil.

Um autor que se destaca como essencial para compreender as variadas expressões das
folias é Carlos Rodrigues Brandão, que aborda em várias de suas obras aspectos religiosos
fundamentais para a compreensão mais profunda das Folias em contextos diversos. Sacerdotes da Viola (1981) e Memória do Sagrado (1985) Os deuses do povo: um estudo sobre a religião
popular (1986), são as obras que salientam-se por apresentarem elementos fundamentais
dos rituais das Folias católicas e significativos aspectos identitários e religiosos destas manifestações. Destacam-se também neste contexto como material de grande utilidade as teses de
Daniel Bitter (2008) e Wagner Diniz Chaves (2003).
Um dos elementos que se faz necessário ressaltar para uma melhor compreensão dos rituais das Folias é a música. Para a Etnomusicóloga Suzel Reily (2002), de uma forma geral, nos
rituais das “Folias”, a música exerce uma função central na organização do ritual, tendo um
papel fundamental no estabelecimento da ordem ritualística e das manifestações do sagrado.
Segundo Reily (2004) “esta relação entre música e ritual religioso cria, no momento do ritual,
sistemas de ordenação social no qual promovem experiências místicas por meio do fazer musical ritualístico.”
Existe uma infinidade de documentos etnográficos sobre rituais
religiosos do mundo todo em que a música é elemento plenamente integrado na encenação ritual. Em muitos casos, inclusive, os
sons musicais permanecem continuamente presentes, orquestrando o processo ritual. Sugiro que isto não acontece por acaso: o modo musical de orquestração ritual proporciona um meio
particularmente eficiente de se criar um universo social alternativo no interior do ritual, que permite aos participantes adquirem
uma experiência imediata da ordem harmoniosa que poderia reinar no mundo, caso todos consentissem em aderir aos preceitos
morais articulados no discurso religioso. Denomino esta forma de
orquestração ritual de encantamento. Através do encantamento,
visa-se persuadir os participantes das verdades divinas, promovendo experiências que recriam o ideal social das divindades no
contexto ritual por meio da performance musical. (REILY, 2004))

Neste contexto, a música se revela como um elemento importante e de destaque no âmbito
das Folias, mas não se manifesta como um elemento isolado, ou seja, música, dança, reza, entre outros elementos idiossincráticos não se separam, fato que ocorre em diversos rituais do
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catolicismo popular (BRANDÃO, 2010), se fazendo necessário para compreensão do fato em
si, a compreensão do fenômeno como um todo, considerando portanto todos os elementos que
o compõem.
Apesar da grande diversidade em suas práticas em todo o país, os grupos de Folia possuem
elementos comuns que nos permitem circunscrevê-los dentro de uma mesma categoria. Neste trabalho, são evidenciados os elementos de caráter religioso, sem no entanto ter a pretensão de em poucas linhas se estabelecer um conceito definitivo para religião neste contexto,
busca-se neste trabalho abordar a religiosidade dos sujeitos, ou seja, lançar um olhar sobre
a relação dos sujeitos com os símbolos sagrados percebidos nas práticas rituais das Folias
e principalmente acerca de sua própria visão quanto as estas práticas. Para Geertz (1973),
“os símbolos sagrados funcionam para sintetizar o ethos de um povo”, envolvendo aspectos da
constituição do “caráter” dos indivíduos, padrões de comportamento, valores e idéias, ou seja
sua “visão de mundo”.

Entre as características comuns que podemos citar na tentativa de vislumbrar as Folias
católicas no Brasil como uma categoria dentro das manifestações do catolicismo em nosso
país é o aspecto do ritual como festa, que segundo Brandão:
Por outro lado , se a festa pode ser considerado um ritual ou uma
configuração de rituais, cujo acontecimento se opõe à rotina e coloca as pessoas, as instituições e a própria vida social diante do espelho fiel ou invertido do que são, quando não são a festa, parece
ocorrer com um ao que tem acontecido com o outro. Passa-se do
mais restrito ao mais abrangente, e a nova maneira de compreender incorpora elementos e significados excluídos da antecedente
(2010, p.20).

Ainda de acordo com Brandão 2010, “apesar de uma tendência mais remota da antropologia em considerar o ritual apenas como solenização cerimonial de comportamentos coletivos”,
é possível considerar, a respeito do caráter festivo nos rituais das Folias, tanto num sentido
mais amplo quanto mais restrito, como a festa, sendo elemento ritualístico central nas concepções das práticas destes grupos. Ou seja, a festa é para o ritual, o local e o tempo sagrados, onde
os devotos celebram os compromissos firmados com os Santos de devoção e o manifestam, em
catarse e alegria sua fé e gratidão pelas graças recebidas.

Ressaltamos ainda, como elementos comuns nas práticas rituais das Folias, a seriedade em
cumprimento de compromissos e promessas, a dedicação à devoção aos santos e outros ícones
religiosos, estabelecendo redes de relações sociais para manutenção de práticas rituais herdadas por gerações. (BRANDÃO, 1986; CHAVES, 2003; REILY, 2002; BITTER, 2007).
Neste contexto ressaltamos a “jornada”, a peregrinação das Folias que em seus ciclos rituais
estabelecem os chamados “giros” que consistem em visitas nas casas dos devotos. Ressalta-se
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também um grande número de grupos de Folia, foliões e devotos que estabelecem vínculos
e compromissos com Romarias aos Santuários brasileiros. Este fato se dá, seja articulando a
participação de todo o grupo, até mesmo com a realização de giros nas cidades visitadas, ou de
forma familiar e individual. De acordo com Edênio Valle:
“Caminhar”, “peregrinar”, “fazer romarias” não é algo novo para
nosso povo católico. Há séculos existem santuários nacionais, regionais e locais espalhados por todo o Brasil. A todos continuam
acorrendo multidões, apesar das grandes mudanças que se verificam no campo religioso brasileiro. São tradições arraigadas em
antigos costumes repassados de geração a geração. (2013, p.32)

O ato de peregrinar é bastante comum entre as Folias onde estas reproduzem a viagem dos
Santos Reis do oriente para o ocidente e seu retorno ao oriente levando a boa nova do nascimento de Jesus (Reily, 2002). É bastante comum, no contexto relacionado à ampla gama de
ícones devocionais das Folias, a realização de giros, ou seja, ciclo de visitas onde é reforçado o
caráter precatório destes grupos, que buscam donativos para a realização da grande festa em
homenagem ao Santo.
Sobre tudo no centro sul do país, o nome “Folia” aplica-se a um
ritual religioso de grupos de viajeiros precatórios. Grupos de artistas devotos em nome de uma santidade de devoção coletiva
visitam casas onde recolhem dádivas, distribuem bençãos, atualizam promessas e anunciam festejos do “santo” em nome de quem
se reconhecem “em jornada”: Foia de Santos Reis, Folia do Divino
Espírito Santo, Folia de São Sebastião, folias de outros santos de
devoção camponesa e tradição popular desde o catolicismo colonial. (BRANDÃO, 2010 p.37)

Grupo de Folia Barro do Paiol:
ritual e devoção no mundo globalizado
A partir de uma inserção etnográfica em grupos de folia na cidade de Montes Claros (MG),
buscamos apontar dados acerca das influências da atual modernização da sociedade nos rituais destes grupos, o foco da pesquisa se dá nos rituais do Terno de Folia Barro do Paiol, com
atuação nas zonas urbana e rural de Montes Claros (MG), no período das jornadas em homenagem aos Santos Reis. Ao perceber nas Folias católicas de Montes Claros uma clara religiosidade
em sua práticas, propomos um estudo social antropológico em busca da compreensão dos
seus rituais, símbolos e significados.
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Os objetivos da pesquisa consistem em observação e análise das atuais práticas rituais
destes grupos, buscando compreender as dinâmicas sociais envolvendo os ternos e seus integrantes, em face as recentes transformações impostas pela vida moderna. Sendo assim, a partir dos dados empíricos coletados, identificar a adoção de novos padrões de comportamento
nas práticas rituais, em relação às formas consideradas tradicionais pelos sujeitos em questão.
Desta forma, a partir do entendimento de questões históricas, estruturais e práticas dos rituais de ternos de Folia, elucidar aspectos relacionados aos elementos que constituem o ritual,
suas características religiosas, em interface com os elementos culturais verificados a partir
das experiências do passado em comparação às vivências atuais dos sujeitos neste contexto.
Localizada no norte de Minas Gerais, Montes Claros é uma cidade possuidora de uma ampla e multifacetada cultura popular, sendo conhecida por todo o Estado através de suas manifestações culturais. Considerada como “a capital” do Norte de Minas e sendo reconhecida
como uma das mais importantes cidades do estado, com o segundo maior entroncamento rodoviário nacional, conta com uma população de 361.915 habitantes2, e destaca-se como pólo

de desenvolvimento da região, abrangendo uma área com cerca de dois milhões de habitantes.

Atualmente em nossa cidade existem dezenas de grupos de Folia3. Envolvidos em ativida-

des comunitárias, paroquiais, familiares e culturais, participando de festas, ciclos de rituais,
encontros e apresentações públicas. Estes grupos se inserem em contextos de atuação distintos, complexos e dinâmicos.
Em Montes Claros, ser Folião é estar inserido em um contexto social e religioso, sustentado
pelos pilares, da fé, do ritual, da devoção, do compromisso, do conhecimento e da música. Ao
falarmos do “Devoto e Folião” consideramos o contexto social e histórico em que este se encontra. Sua existência nos dias atuais, nos dão a oportunidade de observar e registrar práticas
e conhecimentos religiosos antigos, transmitidos oralmente e reconstruídos a cada geração.
[...] a folia existe desde quando Jesus nasceu. A folia é uma tradição
e começou com pessoas que acharam bonito os magos visitarem
Jesus e passou a imitar também [...] toda tradição que o povo gosta
fica, com a folia não é diferente, fez a primeira, o povo gostou ai
continuou e tá até hoje. (Zeico, in Durães, 2010)

Apesar de estarem diretamente ligadas as suas origens rurais, e o espaço de nossa pesquisa ter sido delimitado para a zona rural , percebemos que as Folias em Montes Claros, muitas
provindas de outras regiões do estado de Minas e da Bahia, se reinventam no cenário urbano,
2

Dados obtidos no sitio oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010).

A partir de um levantamento realizado em 2013-2104, em encontros de folia e arquivos de associações de Foliões têm-se uma estimativa de 28 grupos em atividade em Montes Claros. No entanto,
considerando grupos de cidades circunvizinhas e o trânsito de membros entre um grupo e outro, além
de grupos em atividade precária, este número não pôde ser precisado.

3
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alimentando uma rotina religiosa de participação em festas e giros, entrega de bandeiras, visitas e outros encontros que se passam na zona urbana e rural, mais especificamente em bairros
de periferia e pequenas comunidades e fazendas nas imediações da cidade.

Logo, aponto as seguintes questões, quais os padrões ritualísticos, mantidos na jornada do
grupo de Folias Barro do Paiol e quais as mudanças percebidas em relação às práticas rituais
consideradas por estes foliões como mais tradicionais, ou seja, as que se mantêm fiéis às práticas mais antigas. Foram consideradas antigas os elementos ritualísticos aprendidos com os
primeiros mestres do grupo desde a sua origem, tendo como referência cronológica, para o
que foi classificado como antigo, considerando o relato dos entrevistados e a data de falecimento do mestre Joaquim Peixoto, fundador do grupo, o período dos anos quarenta aos anos
setenta do século passado.

O Terno de folia Barro do Paiol, também conhecido como “Peixotão”, têm sua origem histórica na fazenda São João, nos primeiros anos do séc. XX, zona rural de Montes Claros (Durães,
2010, p.65). Na época tendo como mestre Joaquim Peixoto e após seu falecimento em 1945,
foi herdado pelo genro Luiz Augusto Peixoto e em seguidaa assumido pelo neto José Anaide
Peixoto. Hoje os netos Adelson Lemes Peixoto e Antônio Paulo Pires Peixoto, se revezam na
função de mestres.
O referido terno foi selecionado para este trabalho, considerando sua origem, pela atuação
de abrangência urbana e rural, pois apesar da maioria dos integrantes residirem na cidade,
mantém importante vínculo social, estabelecido nas regiões do “Borá” e “Me livre”, comunidades na zona rural. Outro aspecto relevante considerado, foi a riqueza dos elementos musicais
e religiosos preservados por este grupo em suas práticas rituais.

O trabalho de campo, consistiu em observação, entrevistas, filmagens e fotografias no período de novembro de 2013 à janeiro de 2014, durante os preparativos e jornadas deste grupo.
Os dados foram coletados nas festas de Santos Reis, que compreende o período de “acertos”
em novembro e as “jornadas” de vinte e cinco de dezembro à seis de janeiro, com a culminância na “reza”, a qual ocorreu em quinze de Janeiro. As datas supracitadas não são seguem
padrões rígidos, pois ano após ano sofrem alterações, dependendo principalmente da disponibilidade de seus integrantes.
A partir dos dados coletados e análise das entrevistas, traçamos um paralelo a partir de
um quadro conceitual, entre a manutenção das práticas ditas “mais antigas” e a reinvenção
destas práticas em adaptação às novas demandas da sociedade atual. Foram analisados os
seguintes elementos constituintes do ritual: as funções dos sujeitos no âmbito musical e religioso relacionadas às jornadas, acertos, arremates e reza, visitas e as relações comunitárias.

Quanto às funções dos sujeitos no ritual, no âmbito musical e religioso, percebe-se uma
relação muito próxima do que se tinha no passado. As funções musicais são cumpridas apenas
pelos homens e a estrutura básica do grupo ainda se mantém. Constitui-se portanto do MesCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XI, n. 49
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tre, principal organizador ou chefe do grupo. Imperador, devoto responsável pela festa de arremate. O guia e ajudante de guia, foliões que puxam o canto, primeira e segunda voz. A resposta e os ajudantes de resposta, ou seja, foliões que fazem a resposta da guia durante o canto. O
grupo ainda é composto pelos foliões tocadores, que executam os instrumentos: viola, violão,
cavaquinho, rabeca, pandeiro e caixa. Incluem-se também, para constituição geral do ritual, a
presença do dono e dona da casa que recebem a folia e oferecem a esmola para realização da
reza. A faixa etária é diversificada, ressaltando a participação de vários jovens e adolescentes.

Neste contexto, notam-se mudanças em relação ao passado, um aumento no número de
integrantes, antes em torno de doze e hoje passando de trinta. A utilização de novos instrumentos musicais adquiridos em lojas, pois os primeiros instrumentos eram artesanais sendo
que alguns ainda são utilizados até hoje. Atualmente os integrantes utilizam uniformes, antes
era apenas uma roupa comum, também chamada de “roupa de ver Deus”, a mesma utilizada
em toda a jornada.
Musicalmente o grupo se preocupa em manter as características musicais mais antigas. De
acordo com o Mestre José Peixoto4, apesar das músicas serem cantadas de memória, as letras

foram escritas no tempo do seu pai e ficaram arquivadas em um caderno, transcritas por ele
mesmo, o qual tivemos acesso e contém mais de cinqüenta letras utilizadas em vários momentos do ritual. Em relação ao estilo musical, o uso das vozes e dos instrumentos, a sequência dos
fatos musicais, que incluem o silêncio da chegada, o canto de chegada, o lundu, os guaianos e
catiras e canto de agradecimento, são mantidos como antigamente. Enfatiza-se ao andamento
extremamente lento dos cantos de chegada e agradecimento, entoados durante as visitas.
Nos relatos do Mestre Manoel Peixoto5, ele considera que esteja ocorrendo uma diminui-

ção atualmente, no que se refere à religiosidade na folia. Este fato se dá entre os mais jovens
que muitas vezes se interessam mais pela música e pela festa que pela religião. No entanto, se
mantém o ciclo das promessas, graças recebidas e pagamentos dedicando vários momentos
do ritual a orações e ladainhas. Os objetos considerados sagrados, toalha, quadro ou bandeira,
esmola, instrumentos musicais, livro de orações, são profundamente respeitados e simbolizam a devoção aos Santos Reis e outros santos e ícones da devoção do grupo.

Observando as relações comunitárias, constata-se um envolvimento importante entre o
grupo e os moradores da comunidade onde ele atua. As esmolas são oferecidas em dinheiro,
diferente de antigamente onde eram oferecidos principalmente mantimentos. Os alimentos
passam a ter características urbanas, como o pão com carne, a maionese, a cerveja e o refrigerante. Mas são também oferecidos alimentos tradicionais como o frango caipira, a leitoa

4
JOSÉ ANAIDE PEIXOTO. Montes Claros, 02 dez. 2013. Gravação em Memória SD (48min.). Entrevista concedida a Luciano
Cândido e Sarmento, 2013.

ANTÔNIO PAULO PIRES PEIXOTO. Montes Claros, 06 dez. 2013. Gravação em Memória SD (46min.).
Entrevista concedida a Luciano Cândido e Sarmento, 2013.

5
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assada, o feijão catador, o queijo e a cachaça. Os giros acorrem durante toda a noite e têm sua
culminância com o nascer do sol. Neste momento apenas os mais comprometidos ficam até o
fim, pois as visitas acontecem por toda a noite com cerca de duas horas de duração cada uma.
O transporte é feito de carro e alguns trechos a pé.

A reza, momento de culminância de todo o ciclo da jornada, reúne um grande número de
pessoas, de outras cidades e da região, muitos jovens, celulares, automóveis, luzes pisca pisca,
fogos de artifício e sonorização mecânica. No entanto no momento da reza, apenas poucos devotos se dedicam ao terço que é cantado simultaneamente ao acontecimento da festa.

Conclusão
De acordo com SODRÉ (2001) diante dos processos de “mediatização da sociedade contemporânea”, os grupos culturais perdem “referências simbólicas clássicas”, “(...) a mídia se
torna progressivamente o lugar por excelência da produção social do sentido, modificando a
ontologia tradicional dos fatos sociais”. Através da comunicação em massa, a mídia articula-se
diretamente com as instituições e as práticas culturais e sociais nos mais diversos níveis, de tal
forma, que se estabelecem novos padrões de valores e comportamentos.

Apesar de se constituírem de grupos religiosos, tanto pela sua origem e pelas suas características as quais destacaremos a seguir, os grupos de Folia são muitas vezes confundidos
ou classificados, pela sociedade ou por seus membros, como grupos de artistas populares,
folclóricos ou de cultura popular. Conclui-se portanto, que o atual acesso a informação afeta
diretamente o modus operandi dos rituais da Folia Barro do Paiol, que passa por um processo
de reinvenção de seus aspectos formais, ocupando novos espaços às vezes desvinculados do
domínio central da esfera espiritual.
Entretanto, é possível considerar que as Folias estabelecem como pilares de sustentação
para manutenção e existência de suas práticas rituais os elementos da fé e a devoção, manifestadas pelo profundo compromisso com o sagrado. As características cíclicas dos rituais, a
associação entre os pares, a partir dos laços familiares, de amizade e trabalho e a valorização
do conhecimento diretamente associada aos rituais e à música.

Em contrapartida, no mundo dito globalizado, em que todas as culturas parecem ser igualadas, estes grupos de Folia, articulados com as pequenas comunidades, sentem cada vez mais
a necessidade de se destacarem, se identificarem, defendendo seu espaço social e político,
valorizando sua história e suas práticas culturais.

Considera-se relevante nessa investigação os novos desafios de consolidação das Ciências
da Religião no Brasil, buscando o registro, a compreensão, e a reflexão acerca da manifestações religiosas ditas populares, sua dinâmica e seus processos de apropriação cultural e
transformação. Tendo em vista a incipiências de pesquisas que tratem especificamente das
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XI, n. 49
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Folias em Montes Claros e principalmente, aquelas com foco aos aspectos religiosos destas
manifestações.
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O Culto à Virgem Maria
e o naturalismo da Pintura Renascentista
Carlos Antonio Braga de Souza1

Resumo: Pode-se afirmar que o século XV na Europa assistiu uma consolidação do naturalismo, dos estudos relativos à natureza, ao cosmos, a uma revisão do mapa geográfico, modificando o desenho da Terra. Este artigo aponta para uma série de temas centrados no ícone
da Virgem Maria, um assunto polêmico discutido nos concílios da igreja católica. Mas como
referir-se à natureza sem mencionar qualquer aspecto sagrado, tendo em vista que o mundo
natural não deveria profanar-se com os temas da antiguidade clássica e nem Javé dava-se a
conhecer a olhos humanos? Quem a não ser Ela, a mãe do Cristo, poderia assumir este posto
de guardiã da natureza? Por isso durante a Renascença, a Virgem Maria será celebrada em
pinturas que ao mesmo tempo serviam ao estudo do mundo natural na mais célebre invenção
pictórica, a perspectiva.
Palavras-chaves: Pintura, Renascimento, Virgem Maria, Naturalismo, Igreja Católica.

O Culto à Virgem Maria
e o naturalismo da Pintura Renascentista.
O objeto deste artigo é a produção visual européia, principalmente a desenvolvida na Península Itálica, entre os séculos XIII e XVI, cujo tema esteve relacionado à representação sagrada e mítica da
mulher. Investigar o assunto foi lidar, sobretudo, com a visão que os homens tinham das mulheres,
percebendo aí a construção de um ideal de mulher figurado na imagem da Virgem Maria. Daí a necessidade de refazer o percurso histórico e figurativo da significação da mulher na arte até o período
da Idade da Pedra quando surgiram as primeiras estatuetas femininas objetivadas como ídolos da
Grande Mãe2. Re-estabelecido um primeiro diferencial entre estas duas maneiras de representar
a mulher - femealidade e pujança hormonal da deusa mãe primitiva em oposição à feminilidade

1

Doutorando do Curso Ciência da Religião da PUC-SP

2
Designaremos nesta dissertação de Grande Mãe as estatuetas femininas da Idade da Pedra que é a tradução direta de Magna Mater. Em outro momento citaremos o termo Vênus Esteatopígicas como adjetivo equivalente.
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expressa em valores como virgindade, delicadeza, graça e leveza do ideal da arte gótica e posteriormente da pintura renascentista representado na imagem da Virgem Maria - nos apresentou-se a necessidade de verificar a forma artística enquanto linguagem simbólica e visual que envolve aspectos
perceptivo, mental e, sobretudo ideológico.
Assim sendo consideramos que compreender a importância do olhar na cultura ocidental
tornou-se necessário, sobretudo para ver em pinturas célebres da Renascença, os atributos
simbólicos da Virgem Maria como uma re-significação da Grande Mãe e de sua “descendência”
entre deusas fenícias, gregas, egípcias e até mesmo na Pachamama inca.

O olhar3 como nosso sentido de maior hierarquização do espaço, seja este natural ou cultu-

ral, destaca, delimita, isola, e nisso é um grande criador de metáforas. Perceber este fenômeno
na pintura não é somente verificar estilos na arte, mas, sobretudo verificar a mudança visual
como mudança ideológica. Se a Civilização Ocidental foi, nos últimos dois mil anos, mapeada
pela doutrina religiosa judaico-cristã, afirmando o primado masculino como único motor criativo e original, indaga-se quanto da herança hebraica resistiria à força do olho pagão4?

A origem da imagem visual nas cavernas paleolíticas e na estatuária da Grande Mãe indicia
a relação entre olho e ídolo5. Ao conferir sentimento à imagem, o homem codificou o ritual,

dando origem e solidificando as diferenças como princípio de hierarquização. As pinturas rupestres revelam que uma das primeiras diferenciações visuais surgiu quando a própria humanidade percebeu-se diferente dos animais. Mas esta é uma das muitas diferenciações que se
verificaram no decorrer da humanização pela evolução genética detectada entre o corpo e a
mente.
Segundo várias mitologias, e mesmo na versão da astronomia contemporânea6, tudo o que

havia era o Caos e a partir dele deu-se à identificação entre opostos separados em dualidades.
Percebe-se neste Caos a indeterminação e submissão da atividade mental, pois, a humanidade,
apesar de conviver com os fenômenos, ainda não os compreendia, vendo-se ora envolvida e
ora independente dos caprichos da natureza. Para os ancestrais humanos, decifrar a natureza
era decodificá-la através de uma linguagem eminentemente mágica e utilitária que gradativamente vem evoluindo para a complexidade da abstração racionalista e para a sofisticação
tecnológica.
3
A importância do olhar na cultura ocidental pode ser verificada na coletânea produzida pela extinta FUNARTE. NOVAES,
Adaulto. (org.) O Olhar. São Paulo: Cia das Letras, 1995.

A cultura hebraica proíbe a adoração visual de ídolos. O cristianismo, inicialmente, adotou esta proibição. Porém o paganismo entendido como adoração às imagens, sobretudo nas esculturas, estava na base das civilizações mediterrânicas.
4
5

Idolum em latim, e eidon, do grego, significava simulacro onde um deus ou uma deusa poderia habitar.

6
Um dos princípios da astronomia é a defesa de que antes da criação do Universo tudo era informe. A expansão do Universo
teria ocorrido após uma explosão definida como big-bang. A expressão inglesa big-bang, a grande explosão, foi cunhada pela
primeira vez pelo astrônomo inglês Fred Hoyle (1915), numa serie de conferencias radiofônicas sobre astronomia da BBC de
Londres, mais tarde publicada sob a forma de livro “In the nature of the Universe”. Interessante é a versão da cosmogonia
grega, segundo a qual a Terra, o Érebo e o Amor foram os primeiros seres. O Amor (Eros) nasceu do ovo da Noite, que flutuava
no Caos. Com suas setas e sua tocha, atingia e animava todas as coisas, espalhando a vida e a alegria.
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Investigando as origens da cultura, PAGLIA defende a ideia de que foi através da identificação
com a mulher que os homens, caracterizados em seu xamanismo, usurparam um poder aparente
que estava na simples identificação entre a natureza e o sistema reprodutivo da mulher. Usurpando
o poder da mulher através de uma abstração mágica, o homem primitivo passou a estabelecer uma
diferença na homogeneidade aparente do Caos, registrando, mesmo que rudimentarmente, os ciclos
do Cosmos, da Terra e da mulher.
Percebidos os ciclos da natureza, constatavam-se as diferenças entre homens e mulheres
como relacionadas ao desvio da cultura sobre natureza. Ao criar cultura o homem dava um
passo a mais sobre o caos da natureza e consequentemente, usurpava um poder que se acreditava residir na mulher. Todavia, é necessário refletir que esta possível reviravolta é discutível.
Basta pensar na crença da sociedade das amazonas e mesmo em a Ilha de Lesbos, como um
agrupamento de mulheres independentes. Há literaturas que indicam uma participação ativa
de mulheres em Creta (POLLACK).
Assumindo uma nova atitude mental que acreditava na ascendência do espírito sobre a
matéria, deslocou-se o lócus da magia do ventre para a magia da cabeça7 e nisso a cultura

revelou sua dependência do processo, entre outros, de verticalidade da coluna vertebral, do
movimento do corpo sobre duas pernas, da observação astronômica e da coleta de frutos das
árvores. Se o homem, a partir daí, viu-se como emancipado da terra, o mesmo não se afirmou
sobre a mulher, cujo processo de identificação com a natureza percebeu-se como estreito.

A Beleza no Ocidente.
A beleza no Ocidente busca a ordem apolínea8, sendo, portanto utilizada como uma transcendência sobre a natureza ctônica9. Camille Paglia afirma:
O Ocidente conhece por meio do olhar. As relações perceptivas
estão no âmago de nossa cultura, e produziram nossas titânicas

No primeiro capítulo de seu polêmico livro Personas Sexuais, PAGLIA defende a ideia de que a poder das mulheres estava
na sua fisiologia reprodutiva e na sua identificação com a terra. Resumindo o pensamento da autora norte-americana, os
sacerdotes masculinos, em sua ansiedade e inferioridade diante da magia do ventre, teriam deslocado o poder às alturas
celestes através da crença em um deus masculino. Interessante é que na astrologia convencionou-se denominar os quatro
elementos através da sexualidade. Assim, ar e fogo são considerados princípios que masculinos enquanto terra e água são
consideradas princípios femininos.
7

8
PAGLIA toma emprestado os termos apolíneo e dionisíaco referidos por Nietzsche para designar a diferença entre as artes:
a música, para o filósofo alemão, seria dionisíaca, ao contrário da pintura que seria apolínea. No entanto a autora reformula
os conceitos: apolíneo seria a razão e a ordem, e dionisíaco seria relativo às nossas emoções. No entanto a autora substitui
dionisíaco por ctônio.

9
PAGLIA designa como ctônio o que “significa ‘da terra’ – mas das entranhas da terra, não da superfície”. Paglia usa o termo
como um substituto para dionisíaco enquanto “realidades ctônicas de que foge Apolo, o triturar cego da força subterrânea, o
longo e lento sugar, a treva e a lama. É a desumanizante brutalidade da biologia e da geologia, o desperdício e derramamento
de sangue darwiniano, a miséria e podridão que temos de barrar da consciência, a fim de manter nossa integridade apolínea
como pessoas. A ciência e a estética ocidentais são tentativas de revisar esse horror dando-lhe uma forma mais palatável para
a imaginação.” PAGLIA, C. Personas sexuais. São Paulo: Cia das letras, p. 17.
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contribuições à arte. Caminhando em meio à natureza, vemos,
identificamos, nomeamos, reconhecemos. Esse reconhecimento é
nosso apotropaion, ou seja, nosso isolamento do medo. O reconhecimento é cognoscência ritual, uma compulsão de repetição.
Dizemos que a natureza é bela. Mas esse julgamento estético, que
nem todos os povos têm partilhado, é outra formação de defesa,
desgraçadamente inadequada para abranger a totalidade da natureza. O que é bonito na natureza se limita à fina película do globo
sobre o qual nos amontoamos. É só arranhar essa película, que
surgirá a feiúra daimônica da natureza. 10

Para PAGLIA, flores, pássaros, montanhas são uma “colcha de retalho pelo qual mapeamos
o conhecido” 11. O sentido estético no Ocidente, reprimindo o ctônio, desvia-se do fluxo da natureza. A beleza seria um deslocamento entre realidades, análogo à passagem do culto da terra
para o culto do céu. A arte então seria um re-ordenamento ritualístico da natureza:
Nossa ideia do belo é uma noção limitada, que não se pode aplicar ao submundo metamórfico da terra, um domínio cataclísmico
de violência ctônica. Preferimos não ver essa violência em nossos
passeios diários. Toda vez que dizemos que a natureza é bela, estamos fazendo uma prece, dedilhando as contas de nossas preocupações. 12

Acreditamos que o poder do olho no Ocidente inicia-se pelo deslocamento do instinto do
faro, diminuindo em importância a função olfativa pela visual. É uma herança ancestral primata os olhos na frente da cabeça, na face, e não do lado, como acontece aos outros mamíferos e
por isso temos noção de distância e de relevo. Assim, peremptório em seus julgamentos, o olho
decide o que ver e por quê. Nossos olhares são tanto exclusão quanto, inclusão, pois através
deles os seres humanos selecionam, adjetivam e valorizam. No Ocidente o olho é um recinto
para adoração13, pois a tradição da arte visual mediterrânica revela um painel politeísta recheado de personalidades pagãs. PAGLIA diz “O paganismo depende do olhar” 14.

10
O termo daimônico vem do grego daimon, que significa um espírito de divindade inferior aos deuses do Olimpo. A palavra
passou a significar a sombra guardiã do homem. O cristianismo transformou daimônico em demoníaco. PAGLIA considera que
os daimons gregos não eram maus – ou melhor, eram ao mesmo tempo bons e maus, como a própria natureza, na qual viviam.
A autora afirma: “o inconsciente de Freud é um domínio daimônico. De dia somos criaturas sociais, mas à noite mergulhamos
no mundo dos sonhos, onde reina a natureza, onde não existe lei, mas apenas sexo, crueldade e metamorfose. O próprio dia é
invadido pela noite daimônica”. PAGLIA, C., op. cit., p. 15.
11
12

PAGLIA, C., op. cit., 22.

PAGLIA, C., op. cit., p. 26.

13
No Oriente desvaloriza-se os olhos e transfere-se valor para o terceiro olho místico. PAGLIA acredita que no Oriente identifica-se o ego com o grupo e a meditação oriental rejeita o tempo histórico. ( p. 41)
14

PAGLIA, C., op. cit., p. 43.
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Arte, religião e ritual mesclavam-se num único e mesmo procedimento, quando os sacerdotes masculinos, percebendo a magnitude da natureza, hipoteticamente relacionaram-na com
o misterioso sistema reprodutivo da mulher. Ainda hoje em toda arte ainda está presente um
elemento religioso ou metafísico e por mais minimalista que seja a arte, jamais será simples
projeto. Mesmo em sua utopia conceitual a arte sempre manterá um elo ritualístico. PAGLIA
diz:
O primeiro artista foi um sacerdote tribal lançando um sortilégio,
fixando a daimônica energia da natureza num momento de perpétua imobilidade. A fixação como stasis e como obsessão. O pintor
moderno que apenas traça uma linha sobre uma página ainda tenta domar um aspecto incontrolável da realidade. A arte é fascinante. Prega a plateia no assento, detém os pés diante de um quadro,
fixa o livro à mão. A contemplação é um ato de magia. 15

Fugimos da natureza, pois nossa memória está impregnada de um “sentimento de repugnância evolucionaria pelo lodo, sítio de nossas origens biológicas” 16. Por isso, nossa tecnologia
e artifícios são concebidos em noções canônicas de limite, simetria e proporção, noções fixadas pela visualidade através da interação entre as artes egipto-helênicas. A beleza apolínea,
advinda da norma clássica, teria como objetivo deter e paralisar o fluxo derretido da natureza.

Na Grécia antiga a estatuária consolidou a regularidade visual como norma clássica, tendo
o olho apolíneo concluído o processo de lapidação das informações paleolíticas sobre a natureza caótica e exuberante. Assim a arte grega tornava-se o cânone para a arte no Ocidente.
Daí toda arte primitiva está posicionada de modo antagônico à arte grega. A forma clássica é
então um desvio dos excessos formais da arte primitiva, um afastamento da soberana pujança
da natureza e, consequentemente, da deusa mãe. O comedimento conceitual da cultura grega
tornava-se um forte elemento no emblema masculino civilizador. O judeu-cristianismo das
religiões protestantes radicaliza neste sentido quando proíbe o culto do olho ao negligenciar
o uso das imagens visuais17.

A escalada da cultura para o masculino assume na Grécia uma guinada decisiva quando,
controlando a arte e a religião, começaram a relacionar a mulher com o ctônio e com a intriga.
A estatuária arcaica e clássica enaltece a nudez atlética masculina e condena as cariátides a
suportar o peso do Erecteion. Na Ilíada, o mais célebre épico grego, Homero narra o concurso
de beleza envolvendo as deusas Hera, Atenas e Afrodite como o pivô da guerra entre gregos e

15
16

PAGLIA, C., op. cit., p. 38.

PAGLIA, C., op. cit.., p. 22.

17
Tanto Lutero quanto Calvino romperam com a autoridade do Papa e eliminaram o culto aos santos e à Virgem Maria, bem
como percebiam o celibato como um desvio moral.
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troianos, pois o jovem Paris - ao eleger Afrodite, que lhe prometera a sedutora Helena - desencadeara a ira das outras duas deusas, magoadas na vaidade.

A mulher procriadora e produtiva seria assim o mais incômodo obstáculo à reivindicação
de catolicismo do cristianismo, testemunhado por suas esperançosas doutrinas da Imaculada
Concepção e parto virginal. A procriatividade da natureza ctônica é um obstáculo a toda a
metafísica ocidental e a cada homem que busca identidade contra a mãe. Concentrando-se
nas belas formas, fazendo da mulher um objeto visual, tendendo ao sagrado ou ao profano, o
homem religioso tem lutado para fixar e estabilizar o pavoroso fluxo da natureza. Para PAGLIA,
“objetificação é conceitualização” 18 a mais alta faculdade humana no processo de civilização.

Transformar pessoas em objetos seria uma das especialidades de nossa espécie.

O judaísmo, devido ao seu medo do olho, impôs um tabu à representação visual. O cristianismo fez o mesmo, até derivar para o pictorialismo, a fim de atrair as massas pagãs. O protestantismo começou como iconoclasmo, a destruição das imagens da corrupta Igreja Católica,
por isso o estilo protestante estrito é uma igreja branca com janelas simples.

Mas, os antigos mistérios pagãos jamais desapareceram das igrejas italianas. A crucificação de Cristo e o martírio dos primeiros cristãos assemelham-se às atrocidades sofridas pelos
marcantes mitos antigos, como Orfeu, Osíris ou Dionísio, atrocidades marcadas por sacrifício,
tortura e êxtase. Esse sinistro sensacionalismo torna o catolicismo italiano a cosmologia emocionalmente mais complexa da história religiosa. PAGLIA diz: “O islamismo é sábio ao envolver
as mulheres, pois o olho é a avenida de Eros”19.
Devido à sólida tradição politeísta no Mediterrâneo, o judeu-cristianismo não conseguiu
controlar o olho pagão. Foi no Egito que olho foi enjaulado, limitado por uma maciça linha
negra. O Egito criou a distância entre o olho e o objeto, algo formalizado posteriormente pela
perspectiva renascentista.

Daí toda divindade é considerada um ídolo, literalmente um simulacro. A arte mediterrânica, desde sua origem sempre foi imagem, visibilidade implícita. É adoração contemplativa.
Contudo, seu processo de evolução indicia conceituação. PAGLIA, que considera a cultura norte-americana, principalmente a cinematografia, como herdeira direta do paganismo ocidental,
diz:
Os produtos capitalistas são outra versão das obras de arte que
inundam a cultura ocidental. (...) A cultura ocidental é animada
por um materialismo visionário. (...) As marcas comerciais são células territoriais da identidade ocidental. (...) O formalismo apolí-

18
19

PAGLIA, C., op. cit.., p. 39

PAGLIA, C., op. cit.., p. 41.
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neo roubou da natureza para fazer um romance de coisas, duras,
reluzentes, grosseiras e voluntariosas. 20

Contudo, verifica-se que, por mais apolíneas que sejam as marcas e os produtos do capitalismo, uma crise foi gerada no âmago desta economia de mercado, com um rosto repaginado
como neo-liberalismo, onde crises ininterruptas quebram a face de Apolo e apontam para uma
urgência de um dialogo mais inclusivo e com outros e novos saberes.

Na Trilha da Deusa
Resgatando através da arte o antigo mistério da deusa mãe na figuração da Virgem Maria,
este artigo também aponta para a reflexão sobre os conceitos de sagrado e profano a partir de
ELIADE. A primeira citação sobre o sagrado que ELIADE cita, é um acordo estabelecido entre
Javé e Moisés, um acordo entre “cavalheiros”. Para ELIADE, o profano, “espaço homogêneo
e neutro”, seria o fraco, porque não significativo, sem estrutura, sem forma, sem orientação,
pois estes seriam dados relativos ao sagrado. Contudo, percebemos na vastidão ilimitada do
que ELIADE define como profano, a diversa magnitude ulterior a todas as possibilidades de
formas. O sagrado, portanto é parido no profano, como as sociedades e as diversas culturas o
são na natureza. Assim, identificada com o “caos profano”, a figura da deusa tornou-se periférica nas culturas egípcia e grega, até desaparecer quase que definitivamente no judaísmo. No
catolicismo a Virgem Maria não é pensada como uma deusa, apesar da considerável dimensão
do culto mariano. A partir da Reforma Protestante, o lugar de devoção ao feminino foi definitivamente banido.
ELIADE não contabilizou a grandiosidade milenar da época anterior ao judeu-cristianismo,
época que formou nosso cérebro reptílico, a parte mais antiga de nosso sistema nervoso central. Este dado biológico está encoberto pela camada racional dos códigos morais patriarcais.
Contemplando a arte gótica do período final do feudalismo europeu, percebe-se a negação
do mundo natural, pois as iluminuras e vitrais do período negam à densidade do mundo temporal e à tridimensionalidade do espaço físico. Por isso sustentamos que, a revalorização da
Antiguidade Clássica e, sobretudo, que o naturalismo da pintura renascentista, redescobrem
símbolos míticos atribuídos às deusas antigas. Entretanto, estes atributos simbólicos serão
suavizados nas imagens das Madonas e Pietás, até desviarem-se ao tema pictórico das Vênus,
disseminado pelo estilo da arte maneirista.
Apesar da Renascença posteriormente ser lembrada pelas artes visuais, o interesse dos
primeiros humanistas, estava principalmente vinculado ao ressurgimento das línguas clássicas. Caberia a Giovanni Boccaccio, dedicado discípulo de Petrarca e, ao mesmo tempo, in20

PAGLIA, C., op. cit.., p. 45.
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terprete profissional de Dante, dar o passo decisivo à nova visão sobre a pintura, equiparando
o período de estagnação ou decadência cultural as tenebraes de Petrarca, vendo consequentemente em Giotto o reformador da pintura depois da Idade das trevas, considerando o pintor
como aquele que arrancou a arte da pintura de seu túmulo, o que teria feito pelo recurso a um
naturalismo tão radical que enganava aos olhos de muitos observadores experimentados e
chocava o gosto do público em geral.

Todavia, aqueles que centravam as suas atenções nas artes visuais - a começar evidentemente pela pintura - não podiam celebrar de imediato a grande revivescência como um regresso às fontes clássicas. Assim, a inclusão da pintura na teoria da Renascença teria resultado
numa bifurcação ou dicotomia no interior do que se poderia chamar o sistema petrarquiano
da história. Ao principal tema de Petrarca de regresso aos clássicos, Boccaccio e outros opuseram em contraponto, o tema do regresso à natureza; e a conjunção destes dois temas haveria
de desempenhar um papel decisivo no pensamento humanista, não somente no tocante às
relações entre as artes visuais e a literatura, mas também, com o andar do tempo, às relações
entre as próprias artes visuais. Com efeito, se o segundo tema, redescoberta da natureza, foi
introduzido em ligação com a revivificação da pintura nos princípios do século XIV, o primeiro
tema, a redescoberta da Antiguidade, foi vigorosamente reafirmado em ligação com a revivescer da escultura, e ainda mais, da arquitetura nos princípios do século XV. Se Giotto havia
sido celebrado como um naturalista, Donatello era apresentado como simultaneamente o par
e o imitador dos antigos. Segundo Christoforo Landino21, Donatello tratava-se de um grande

‘imitatore degli antichi’22. E se na escultura a imitação é o que impressionava os observadores,
já na arquitetura o que os impressionava era a renovação e até mesmo a reforma. Segundo
Antonio Filarete23 foi Filippo Brunelleschi quem ressuscitou a maneira clássica de construir
(questo modo anticho dell’edificare) 24, que deveria ser adotado universalmente no lugar da
usanza moderna, no lugar de “todas as construções germânicas e são chamadas modernas” 25.
PANOFSKY diz:
Logo que portanto,a ‘revivescencia’ das três artes visuais pode
ser apreendida como um todo coerente, houve acordo da parte
dos historiógrafos no sentido de que os motivos complementares duma tal ‘revivescencia’, a saber o regresso à natureza e o re-

Christoforo Landino, escultor e pintor italiano (Florença ou Fiesole c. 1424 – Borgo Colina 1498 ) foi uma das maiores
expressões da ars nova italiana.
21
22

PANOFSKY, E., op. cit., p. 41.

Filarete (Antonio Averlino, dito) arquiteto e escultor italiano (Florença c.1400 – Roma c. 1469). Autor, em Roma, da porta
de bronze de São Pedro (1433-1445), foi chamado a Milão onde construiu o Hospital maior segundo uma concepção grandiosa (1457-1465). Escreveu um tratado de arquitetura com desenhos de invenção muito livre (projetos de uma cidade ideal, a
Sforzinda).
23

24
25

PANOFSKY, E., op. cit., p. 41.

PANOFSKY, E., op. cit., p. 42.
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gresso à antiguidade clássica, se tinham concretizado em tempos
diferentes e, mais importante ainda, com diferentes potenciais,
segundo os meios de expressão: o regresso à natureza desempenhara um papel primordial na pintura; o regresso à antiguidade
clássica desempenhara um papel igualmente primordial na arquitetura; e algo de intermédio entre estes dois extremos se passou
relativamente à escultura 26.

Esta independência da pintura em relação à Antiguidade fica evidente quando Landino
falando de Masaccio e sem fazer a mínima alusão à Antiguidade, diz apenas que ele era
(...) um excelente imitador da natureza, de grande importância de
um modo geral, bom na composição, duma pureza sem artifícios,
dedicando-se inteiramente à observação da realidade e ao relevo das figuras, e tão hábil na perspectiva como qualquer dos seus
contemporâneos 27.

Três gerações mais tarde, Vasari, que, num só parágrafo, escreverá que Brunelleschi redescobrira as medidas e as proporções dos antigos, que as obras de Donatello se lhe igualavam
e que Masaccio – sempre considerado sem qualquer referencia à arte clássica - brilhava pela
“sua nova maneira de colorir, de perspectivar, pelas posições naturais e pela maior expressão
das emoções da alma bem como dos gestos do corpo” 28.
A expressão “i primi lumi” se deve a Vasari quando se referiu a Cimabue como aquele que
haveria de trazer as primeiras luzes à arte da pintura29. O fato é que as novas luzes surgiram na

Itália no volver do século XII e que o papel dominante do trecentos italiano - no que se refere
às artes visuais- se limitou à pintura.
Tanto a escultura quanto a arquitetura recebiam influência contínua do Norte, principalmente da França, e assim haveria de ser até o século XVI. Completamente diversa é a situação
na pintura. Neste campo, as atividades simultâneas e complementares de dois grandes mestres revolucionaram o próprio conceito ou definição de um quadro e inverteriam a corrente
de influência durante todo um século. Exclusivamente na pintura, a Itália do século XIV alcançaria o mesmo predomínio internacional que a França do século XIII havia atingido nas artes
tridimensionais, sobretudo na arquitetura das catedrais. Estes dois inovadores foram Giotto
da Bondone e Duccio di Buoninsegna. A arte de Duccio pode ser considerada lírica com o predomínio de linhas e superfícies e a arte de Giotto poderá chamar-se épica ou dramática, com
predomínio do volume e da tridimensionalidade.
26
27
28
29

PANOFSKY, E. op. cit., p. 43.
PANOFSKY, E. op. cit., p. 43.
PANOFSKY, E. op. cit., p. 43

PANOFSKY, E., op. cit., p. 161.
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Contudo, o fato de Giotto e Duccio terem procurado resolver seus problemas por métodos
opostos não deverá fazer esquecer que se trata, na realidade, do mesmo problema, a saber: o
da criação do que é habitual designar por espaço pictórico. E este problema era tão novo que
aqueles que os primeiros que o reconsideraram mereceram o titulo de “pais da pintura moderna” 30. Seguindo o raciocínio de PANOFSKY, ao considerar as inovações de Giotto e Duccio, um
espaço pictórico poderá ser definido como uma área aparentemente tridimensional, composta
de corpos e de interstício, que parece estende-se indefinidamente, sem ser necessário que seja
infinitamente, para além da superfície pintada objetivamente bidimensional; o que significa
que esta superfície perdeu aquela materialidade que possuíra na arte da Alta Idade Media,
deixando de ser uma superfície de trabalho opaca e inconcebível, para se tornar uma janela
através da qual se pode contemplar uma parte do mundo visível.
A teorização de Leon Batista Alberti, ao comparar uma pintura a uma janela, exigia do artista uma nova abordagem visual que estivesse diretamente relacionada à realidade. Daí se entender as realizações de Duccio e Giotto como aquelas que abalaram os fundamentos do pensamento da Alta Idade Média ao concederem existência real unicamente às coisas exteriores
que conhecemos diretamente através da percepção sensorial e aos atos ou estados interiores
diretamente conhecidos por intermédio da experiência psicológica. Aqui o pintor atua a partir
de uma imagem ótica presente nos seus olhos como imitação da ideia mental.

Sem dúvida os novos problemas apresentados e teorizados através da pintura renascentista eram novidades ante a noção do pictórico que se tinha na Antiguidade Clássica. Pela crítica
de Platão às artes visuais, sabe-se que um estilo de pintura baseado nesta premissa sensualista ou ilusória tinha surgido na Grécia por volta do século V A.C. Mas ao espaço pressuposto e presente na pintura helenista e romana faltavam as duas qualidades que caracterizam o
espaço pressuposto presente na pintura ocidental até ao advento de Picasso: a continuidade
(e, consequentemente, a mensurabilidade) e a infinidade. O espaço da pintura helenista era
concebido como um agregado ou um composto de sólidos e de vazios, uns e outros finitos,
e não como um sistema homogêneo no interior do qual cada ponto, independentemente de
estar situado num sólido ou num vazio, fosse unicamente determinado por três coordenadas
perpendiculares entre si prolongando-se in infinitum a partir de um dado ponto de origem.
Daí entender-se a evolução da pintura renascentista como um novo e diferenciado olhar sobre a natureza e designar como naturalista o estilo da pintura renascentista. Esta premissa é
realmente importante à compreensão e análise das pinturas renascentistas sobre o tema das
Madonas, quando se relacionou a ideia de uma relação simbólica, que na atualidade pode ser
pensada como arquetípica, entre a figuração da mulher e a natureza. É necessário salientar
que esta ideação - apesar de pensada também no contexto de expansão colonial, e na consequente redefinição física do mundo com a produção de mapas, expansão muito atraente ao
30

PANOFSKY, E., op. cit., p.168.
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clero romano e a seus aliados, os reis católicos – necessita ser revista como um pensamento
extremamente ideológico e político, com sólidas bases no sistema patriarcado.

É importante frisar a importância da invenção da perspectiva como elemento de mensurabilidade do espaço, seja este físico ou virtual. Perspectiva é uma palavra latina que significa
uma visão através de algo. Como construção geométrica exata, provavelmente inventada por
Fillipo Bruneleschi e transmitida e codificada por Alberti, a perspectiva ainda se funda em
duas premissas aceitas como axiomáticas tanto na ótica clássica como na medieval: a primeira,
é que a imagem visual é produzida por linhas retas (raios visuais) que estabelecem a ligação
do olho com os objetos vistos, formando o conjunto da figura, aquilo a que se chamava pirâmide ou cone visual; a segunda é que a superfície e a forma dos objetos tais como aparecem na
imagem visual são determinados pela posição relativa dos raios visuais.
Uma representação baseada nesta construção poderá ser definida como uma transformação projetiva exata dum sistema espacial caracterizado precisamente por essas duas qualidades que distinguem quantum continuum do quantum discretum. A infinidade é implicada
pelo fato de qualquer conjunto de linhas objetivamente paralelas, independentemente da sua
situação e direção, convergir para um único ponto de fuga, o que representa no sentido mais
literal do termo, um lugar onde as paralelas se encontram, um ponto situado no infinito.

A pintura greco-romana, na realidade, nunca chegou a uma construção em perspectiva exata, mas nem por isso deixa de ser compreensível, não apenas porque essa construção exprimia
a ideia de continuidade e infinidade do espaço (ao invés de continuidade e finitude), mas também porque ia contra um dos dogmas fundamentais da ótica clássica, que considerava a nossa
esfera de visão literalmente como uma esfera, cujo fascínio residia no axioma do ângulo. Com
a desintegração do ilusionismo greco-romano restou apenas à tradição bizantina conservar
os resíduos da maniera greca. E é sobre estes resíduos, que se mantiveram presentes nas iluminuras e mesmos nos afrescos do gótico, que se dará à construção do novo espaço visual da
pintura ocidental via retorno à natureza, efetuado pela perspectiva renascentista.

O oráculo estético da Deusa
Num inventário visual de deusas percebem-se nelas significações tanto da virgem quanto
da mãe, sendo importante citar o caráter ambíguo dessas deusas. Ou seja, elas podem distribuir dádivas, mas também podem ser cruéis. No romance de Apuleio, O asno de ouro, quando o
herói Lúcio dirige-se à Ísis, utiliza-se de referências a outras deusas para designar a magnitude
da deusa egípcia, tão cultuada na Roma dos Cezares, que pareceu reunir em torno de si um
vasto panteão feminino.
Sejas tu Ceres, maternal protetora de todo crescimento (...) ou Vênus Celestial, que no primeiro momento da Criação combinou os
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sexos na geração de desejos mútuos (...), ou a irmã de Febo (...), ou
Proserpina (...), cuja face tríplice tem o poder de repetir as arremetidas dos fantasmas e de fechar as fendas da Terra (...) dispensando sua radiância quando o sol nos abandonou. 31

Percebemos nesta citação, como a imagem da deusa, “uma figura primitiva de poder com
sexo duplo” 32, funde, num indiscriminado sincretismo próprio do Império Romano, muitas
deusas do mundo antigo. PAGLIA cita, além da egípcia Ísis, as cretenses e micênicas Gaia e Rea,
a cipriota Afrodite, a frigia Cibele, a efésia Ártemis, a síria Dea, a persa Anaitis, a babilônica
Ishtar, a fenícia Astarte, a Cananéia Atargatis, a capadocia Mâ e as tracias Bendis e Cottyto.
Olhando além, à Índia, citamos Kali.

Após a dissolução do Império Romano e a oficialização do credo hebraico através do Catolicismo, foi a Virgem Maria que assimilou atributos antes relacionados às deusas antigas.
Contudo esta re-significação nega a identificação com o lado sombrio destas deusas, despojando-se de elementos que as consagraram, permanecendo somente com atributos relacionados
à bondade e ao amor incondicional. PAGLIA afirma que a Virgem Maria perdeu suas raízes
ctônicas, pois foi para combater o ctônico que o cristianismo, enquanto readaptação do credo
hebraico, surgiu 33.

O culto à Virgem Maria assume uma grande importância visual a partir do século XIII, no
princípio da Renascença e início da era Moderna. Maria de Nazaré34, em seu polêmico parto

virginal, significa a natureza suavizada, domesticada, o verniz assexuado que a Roma Católica
imprimiu à deusa e mais que isso, uma representação ideológica de submissão das mulheres,
resumindo, grosso modo, em virgindade e maternidade domesticada.
Aparecendo incisivamente nas artes visuais do Ocidente após o século X, a figura da Virgem
Maria revela-se como um objeto visual que mantém certos vínculos tectônicos com a mentalidade mediterrânica enquanto reminiscência das antigas deusas, sobretudo com a retomada
de alguns símbolos, que irão assumir aspectos que ou afirmem sua relação com a revisão da
natureza e/ou negando outros símbolos, invertendo-os a uma posição sem prestigio e mesmo
maléficos. No primeiro caso, rios, grutas, vegetação são um prolongamento visual positivo da
representação renascentista da Virgem Maria. Tomados de maneira negativa, a lua crescente

São vários os sinais que unem deusas de variadas crenças religiosas. Entre eles estão o manto azul de Maria, Isis e Iemanjá;
a virgindade das deusas gregas e o tema de concepção virginal no parto cristão; a relação entre a deusa, os mares e os fluidos
líquidos que estão em Iemanjá, Vênus Urânia e Isis e é retomada em procissões católicas como as de Maria como Senhora dos
Navegantes; há a relação entre a deusa e a serpente que paira da Creta antiga à Imaculada Conceição, uma das várias manifestações da Virgem Maria.
31

32
33

Paglia, C., op. cit. , p. 49.

Maria está significada como sendo sempre a mãe amorosa e nisso ela faz um corte conceitual com as deusas antigas.

34
Segundo Édouard Schuré Maria chamava-se Myriam, uma mulher galiléia de nobre estirpe, adepta dos mistérios Essenianos. SCHURÉ, Édouard. Os grandes iniciados: esboço da história secreta das religiões. Porto: Magalhães & Moniz Editores.
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e a serpente aos pés da Virgem Maria, outrora enaltecidos, como a lua em forma de chifre na
representação da deusa de Laussel ou as serpentes alçadas pelas mãos das deusas cretenses.

Conhecendo o significado da deusa, das ditas Venus Esteatopígicas do Paleolítico às deusas
cretenses e destas às outras deusas já citadas acima, é possível vislumbrar um paralelo para
que possamos compreender a profusão de imagens da Virgem Maria na arte da Renascença,
sobretudo a partir da fenomenal dedicação ao tema da Madona Entronizada mostrada pela
pintura italiana do final do século XIII, quando pintores célebres introduziram modificações
pictóricas no ícone bizantino, até então a principal referência da pintura gótica.
Banida das artes visuais do Ocidente desde a derrocada do Império Romano e refugiada
nas igrejas da Europa Oriental35, a representação da Virgem Maria desembarca na Península

Italiana. As imagens da Virgem Maria anteriores ao Século X são desprovidas da majestade que
marcaria as Madonas Entronizadas, como se percebe na pintura A Viagem para Belém, localizada na Igreja de Santa Maria, em Castelseprio (século VII), onde a Virgem Maria é apresentada como uma simples coadjuvante, desprovida do impacto das Madonas do mesmo período
concebidas no sudeste europeu 36. Mesmo nas catedrais góticas, na figuração das esculturas, as
cenas remetem ao cotidiano e, excluindo alguns exemplares como o imponente vitral da Madona de Chartres, podemos dizer que a maior parte da arte visual gótica37 na França negligenciou
o caráter majestoso posteriormente adotado pela Renascença à figura da Virgem Maria. Deste
modo, na Itália, o naturalismo será operado numa escala evolutiva que tornará a pintura italiana um modelo de exportação para os países do Norte.
Concluindo, a representação da Virgem Maria no Renascimento inicia-se com o tema da
Madona Entronizada (Cimabue, Duccio e Giotto), passando por uma série de transformações
realizadas por artistas como Fra Angélico, Rogier Van Der Weyden, Carlo Crivelli, Sandro Botticelli, Rafael Sanzio, Bartolomé Esteban Murilo, Leonardo da Vinci até chegar à pintura barroca de Michelangelo Caravaggio. Entretanto é necessário ressaltar que a nudez havia sido citada
no decorrer da Idade Média como uma ilustração moralizante da catequese católica, no caso
especifico do Pecado Original. Na obra O Pecado Original (1531-34) de Michiel Coxcie, constata-se a opulência das formas, tanto da mulher quanto da árvore, agora mais frondosa. Adão,

35
As catedrais medievais macedônicas, turcas e gregas guardam imagens impressionantes da Madona que nos faz lembrar
a imponência com que Ísis era mencionada na cultura latina, como no relato que Apuleio, na Roma do século II a.C., em seu
romance O asno de ouro faz da deusa egípcia ao manifestar-se com tamanha beleza que as palavras sequer chegam perto de
descrever, trazendo sobre a cabeça uma grinalda de flores com um diadema de ouro e tendo sobre suas vestes um manto ponteado de estrelas. Há uma cópia veneziana de influência direta de Constantinopla, apresenta a Virgem Maria com um efeito
magnífico destacando-se majestosamente do ouro a sua volta. Esta madona muito se aproxima da descrição imponente que
Apuleio faz de Ísis. O tema da Virgem de pé na abside dourada, era conhecido de exemplos anteriores nas igrejas de Nicéia e
Salônica (atualmente destruída).

A função da arte medieval como de resto de toda a figuração este período teve como objetivo catequizar a grande população de iletrados que dominava a cultura da Europa Feudal.
36

37
À maneira da arte egípcia a arte gótica está inserida num sistema de produção econômico agrário ideologicamente hierático, somando feudalismo ao credo hebraico, justificando e re-adaptando o primado patriarcal. Daí o caráter monumental e
vertical de seus templos.
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voltando os olhos para o espectador, questiona-nos sobre a vulnerabilidade diante das delícias
do Jardim do Éden. Esta valorização das formas físicas e da própria natureza, evidencia o novo
paradigma antropocêntrico e seu simulacro clássico. Daí em diante será impossível conter os
olhos ao sensualismo. Fascinados pela pintura naturalista, os principados fora da intervenção
católica irão solicitar aos pintores que retratem a deusa Vênus, o mais sensual possível. Saindo
da Itália e chegando a Corte de Rodolfo II em Praga, reencontramos Vênus nos braços de Adônis. A atmosfera erótica é realçada e o espectador, menos interessado nos arrojados efeitos à
la maniera de Michelangelo, entrete-se em voyeurismo. O espectador, agora, é um verdadeiro
pagão. A nudez entre os protagonistas é tão íntima, que o viço da pele é acentuado e a expressão dos rostos demonstra o prazer obtido pelo contato físico. As personagens da pintura de
Joseph Heintz (ilustração 25) lembram as de Correggio, onde a carnalidade é realçada por
nuanças entre o contorno e o delicado sombreado. O abraço e a posição do casal manifestam-se num movimento circular e sinuoso, típico do Maneirismo. Na obra de Bartholomeus
Spranger (ilustração 26), a nudez serpeante de uma lânguida Vênus, banhada por uma luz que
realça a voluptuosidade do corpo, demonstra o reverso do processo naturalista desencadeado
pela representação das Madonas Entronizadas.
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“Tia Lula trancada a chave”:
observação sobre religião no Quilombo “Brotas”
em Itatiba-SP
José Antonio Boareto1*

Resumo: O Quilombo Brotas localizado na cidade de Itatiba-SP ao ser tomado como lugar
de pesquisa de campo em nosso doutoramento através do estudo etnográfico vai revelando
particularidades que devem ser consideradas. Neste artigo propomos uma reflexão de caráter intuitivo a partir da análise do detalhe encontrado em campo, quando de nossa descrição densa, conforme nos propõe a antropologia geertziana. Tia Lula era a mãe-de-santo desta
comunidade negra, já falecida, metáfora do sagrado expresso pela sua presença ancestral e
resignificada no espaço físico da tenda de umbanda atualmente desativada. A observação do
processo de desativação da tenda é o detalhe que apresentamos neste artigo, utilizando para
tanto, uma possível hermenêutica por meio de uma possível análise em torno da compreensão
de metáfora em Paul Ricouer e os estudos da linguagem em Dan Stever, Van Buren e E. Cassirer. Oferecemos ainda uma possível leitura interpretativa e metafórica da tenda desativada em
chave bastidiana.

Palavras-chave: etnografia, metáfora, sagrado selvagem, cultura tradicional, neopentecostalismo

Nosso trabalho tem a intenção de demonstrar que diante da proposta de apresentação da
metáfora, isto é um nome que translada do seu sentido primordial para outro e que ainda tem
a função de um ornamento da linguagem constituindo sua beleza como também de ampliar o
conhecimento. Estudar na perspectiva que propomos convida-nos a uma reflexão pertinente
sobre aspectos da religião no Quilombo Brotas na cidade de Itatiba-SP.

1

*

Doutorando em Ciência da Religião na PUC-SP.
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A metáfora
Reconhece-se Aristóteles como o primeiro a realizar um estudo de um tratado da metáfora. Ele a considerava como um desvio da fala normal, um substituto da linguagem literal. São
palavras que substituem as palavras literais por razões poéticas ou retóricas. Tais palavras
passavam de simplesmente substituírem palavras literais, isto é, reduzidas ao nome. Afirmava
ele dizendo que “é grandioso ser um mestre de metáfora”. Que ela é “a única coisa que não podemos aprender dos outros” e que é “sinal do gênio” pois uma boa metáfora implica em uma
percepção intuitiva do semelhante e do diferente. Não pode ser regulada nem governada e se
baseia no juízo pessoal. Ela se funda em uma semelhança atual implícita.2

Paul Ricoeur em seu estudo “A metáfora viva” no primeiro capítulo busca estudar o problema se a metáfora se reduziria ao nome. Intitulado a Retórica e a Poética, faz uma pesquisa da
metáfora nestas duas obras aristotélicas. A metáfora acontece no nome. É um movimento, um
deslocamento ou epiphora. É transposição para um nome estranho allotrios a partir do kyrion
que designa outra coisa e se opõe ao sentido originário, ou corrente. Entretanto cada uma das
técnicas tem sua própria dinamicidade. A Retórica é a técnica da eloquência para persuadir e
defender a posição, fundamentos, as deliberações (política). E a Poética é uma arte técnica de
criar poemas épicos (de heróis); trágico (sofrimento); despertar as paixões e criar algo que a
linguagem comum não cria.
No texto de Stever sobre a filosofia da linguagem religiosa ensina-nos que desde Aristóteles até o século XIX a metáfora foi visto como simples tropo ou figura de linguagem. Tomás
de Aquino minimizou a metáfora para ressaltar a analogia. A alegoria esclarecia a linguagem
figurativa mas ela se ajustava dentro de uma estrutura substitutiva na qual a alegoria podia
ser substituída por uma linguagem não figurada (literal), sendo que seu uso foi visto como
perigoso. Podia-se reconhecer como autorizada por Deus, mas tenha que se ter o cuidado para
não desencaminhar.

Na modernidade duas são as tendências das metáforas. A primeira devido ao recurso matemático de filosofia que priorizava a exatidão e a certeza a compreendia apenas a partir de
um único significado e a segunda que continua a ver a metáfora como retórica e estilo. Thomas
Hobbes chega a afirmar que a metáfora seria nocivo a causa da verdade pois “quando usava
palavra metaforicamente, isto é, em sentido diferente daquele para o qual elas são ordenadas;
por isso, enganam os outros”. Para Stever o ápice da rejeição do sentido filosófico da metáfora
pode ser visto pelo desprezo que lhe devotava o movimento do positivismo lógico. A distinção
que faziam entre linguagem cognitiva e emocional, entre o que pode ser dito com clareza e o
que não pode, deslocou a linguagem figurativa para fora do sentido cognitivo.3
2
3

Cf. Dan R. STEVER. The Phlisophy of Religious Language. Sign, Symbol and Story.

Cf. Dan R. STEVER. The Phlisophy of Religious Language. Sign, Symbol and Story.
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Na obra de I.A. Richards (em 1936) e de Max Black (em 1954-55) uma nova perspectiva da
metáfora aparece, que só ganhou força quando a onda do positivismo arrefeceu. Richards sugeriu
que a metáfora, em vez de substituto, é algo insubstituível. Ela às vezes diz o que não foi dito antes
e não pode ser dito de outro modo. Ela não pode ser reduzida à linguagem literal. Não só ajuda a
discernir a realidade mas cria a realidade. Assim metáfora não é dizer uma coisa e significar outra,
mas, é falar sobre algo em termos que sugerem outra coisa.
E neste sentido falaríamos sobre a criação de metáforas e estas possuem regras? Aqui estamos
falando das fronteiras da linguagem, estudo este que faz Paul M. Van Buren. Para ele a linguagem
tem limites: regras e convenções. É uma questão de fato o nosso operar linguístico e não de lógica.
Apresenta-nos duas imagens para falar da linguagem: a plataforma e a gaiola. A imagem de uma
gaiola não ajuda a entender a linguagem, pois ela prende ou destrói o papel da linguagem na nossa
vida, pois põe o limite como linha intransponível. A mais adequada é a da plataforma pois nela podemos circular, caminhar, dançar ou dormir, fazer todas coisas que fazemos com as palavras. Ela
longe de nos prender, nos faz sentir livres.4
Podemos falar de tábuas desta plataforma que vamos colocando quanto mais vai se ampliando as
fronteiras da linguagem, assim em vez de limitações, podemos avançar até certo ponto. A linguagem
pode expandir-se ou contrair-se dependendo do uso dos termos em comum acordo na sociedade.
Para Van Buren ao falar da metafísica em relação ao conhecimento de Deus e do sentido da vida diz
que a linguagem é aqui profunda pois fala a partir dos extremos. Do mesmo modo podemos falar da
linguagem religiosa pois ela permanece dentro dos limites, entretanto, o seu comportamento linguístico é andar pelas fronteiras. A regra basicamente é esta: qualquer que seja o nosso falar ou expressar
linguisticamente tem que ser dentro da linguagem.
Ernest Cassirer ao abordar em sua obra a discussão sobre linguagem e mito responde a pergunta
sobre qual é a fonte da metáfora. A metáfora é a transposição de um sentido original para um sentido
figurado que supõe a linguagem com significado. E este significado tem origem na visão mágica do
mundo, isto é, na linguagem dos mitos. A metáfora original não é apenas transferência de nomes. É
criação ou passagem de uma categoria para outra categoria. Podemos dizer que as metáforas linguísticas repercutem sobre a formação da metáfora mítica e se tornam, para ela, a fonte de fertilidade
constante, como ensina o próprio Cassirer:
Cada nota característica, que antes servia de ponto de partida para
a conceituação e a denotação qualificadoras, pode prestar-se agora para compor em uma unidade imediata os objetos expressos
através dessa designação. Se a imagem visual do relâmpago, na
elaboração a que a linguagem a submete, é resumida na impressão de “serpente”, o relâmpago converte-se destarte em serpente;
4

Cf. Paul M. Van BUREN, Alle frontier del linguaggio, p. 87-88.
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Tia Lula

se designa o sol como “aquele que passa voando pelo céu”, o astro
se apresenta como uma flecha ou um pássaro, o que ocorre, por
exemplo no panteão egípcio, com o deus Sol, representado pela
cabeça de um falcão. É que nesta esfera não se verificam designações puramente “abstratas”, mas cada palavra se transforma
imediatamente em uma figuração mítica concreta, em deus ou demônio. Nesta via, toda impressão sensorial, por mais vaga, desde
que seja fixada linguisticamente, pode constituir-se em ponto de
partida para a formação e a denominação de um deus. (CASSIRER,
1972, p. 113-114).

Tia Lula pode ser considerada hoje uma metáfora dentro do Quilombo Brotas para não dizer
na cidade de Itatiba-SP, mas até mais interessante do que sua pessoa, é a metáfora que podemos
reconhecer numa simples frase elaborado por nós a partir do que foi observado “Tia Lula trancada a
chave”. Duas metáforas poderíamos dizer estão presentes nesta frase Tia Lula e aqui a relação com
o trancamento a chave. Para se entender o que pretendemos com este estudo antes é preciso dizer
algo sobre a sua pessoa como também de nossa observação in loco.
Sobre Tia Lula o que encontramos é uma pequena biografia escrita num livreto para educação
infantil para crianças da rede municipal de Itatiba que assim informa: “A partir da década de 1950,
Maria Emília Barbosa, Tia Lula, passou a realizar trabalhos de assistência espiritual no Quilombo
Brotas. Nas décadas de 1960 e 1970, principalmente, a Tenda da Lula ficou conhecida em toda a
cidade de Itatiba. Conta-se que trabalhos eram realizados na mata e no rio dentro do Quilombo”.
(GALVÃO, 2010, p. 18).
A pessoa de Tia Lula poderia ser considerada uma metáfora, ou mesmo até mesmo um símbolo
pois sua figura pode estar associada a muitos significados, e que se liga de modo especial a essa idéia
proposta por nós de estar ela trancada a chave. Tia Lula já faleceu, faz onze anos aproximadamente,
segundo informações de sua sobrinha A. M. e quinze que o “centro espírita” (como fala A. M. sobre
a tenda de Umbanda da Tia Lula) está desativado. A. M. conta que se “converteu” a evangélica há
quinze anos e que Tia Lula ainda estava viva, mas doente quando “deixou de ser espírita”.
Segundo A.M. foi feito uma conversa com os moradores do Quilombo que em sua grande
maioria como ela diz “mais da metade” são evangélicos e concordaram em desativar o “centro
espírita”. Entre as comunidades quilombolas existem trabalhos feitos em conjunto como uma espécie de “resistência” e ao mesmo tempo luta por garantir o patrimônio territorial mas também
cultural. Neste sentido, os grupos quilombolas que visitam o local, se são eles grupos religiosos
afro-brasileiros não podem ali fazer suas atividades religiosas. Interessante ainda é notar que
como o quilombo possui uma característica adversa dos outros por estar próximo à cidade, há
energia elétrica como também água encanada e até mesmo sistema de lixo público e o processo
de reconhecimento se deu muito rápido, segundo A. M. foi só “juntar os documentos”.
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O que aqui é exposto são fragmentos de anotações que estamos fazendo de nossa visita ao
quilombo, devido a ainda não ter em mãos o parecer do Conselho de Ética da universidade não
consigo fazer a pesquisa de forma mais apropriada e mesmo com mais autonomia e amparado.
Cabe ainda ressaltar que é interessante perceber que a Tenda da Tia Lula é de conhecimento
de todos na cidade e que muitos vinham atrás dela para ela realizar as atividades religiosas.
Em uma dessas visitas duas moças que aqui identifico por C. e L. vieram até o quilombo e pediram a A.M. que permitisse que elas pudessem visitar a tenda. A. M. não proíbe que visitem,
mas não permite que se faça nada lá dentro, pois está “desativado”. Neste dia as acompanhei e
foi interessante o que observei e que aqui passo a descrever: As moças ao entrarem, uma delas
fez o sinal da cruz no chão, e ao entrar dentro da tenda, começou a chorar, diziam entre si da
saudade que sentiam da Tia Lula, foram até o altar, depois entraram numa sala ao lado, onde
ela fazia os “benzimentos” e lá tinha uma roupa própria que ela usava. Uma das moças me
olhou dizendo: “Quem viveu viveu!” querendo assim referir-se ao tempo que viveram estando
participando das atividades religiosas com a Tia Lula. Observei que no chão estavam velas
queimadas recentemente e então A. M. informou que “antes eles estavam permitindo acender
velas, mas que agora não, pois se isso começa ninguém segura”. Para A. M. entrar na tenda
hoje não significa nada. Perto da porta tem uma caixa de imagens quebradas que ainda estão
aguardando uma decisão sobre o que fazer com eles. Segundo ela, precisam de uma autorização do governo para tomar uma decisão. Uma das moças me falou como que sussurrando: “Ela
é chata. Não deixa a gente fazer nada mais. Tem uma outra moça e quando é ela que vem abrir
prá nós. Ela deixa”.
Ao lado da tenda fica a casa da Tia Lula, ao entrarmos novamente as lágrimas das moças,
ficam emocionadas, uma delas cresceu ali junto da Tia Lula, e começa a lembrar do tempo de
sua infância fazendo memória. A. M. nos conta que a casa continua do mesmo jeito, e é interessante perceber o modo como ela está “decorada”. Nas paredes pode se observar pratos,
canecas e inúmeros jogos de porcelana que são presentes que ela ganhou, segundo A.M. Tia
Lula dizia: “você vai ficar na minha parede”, “assim é que ela demonstrava o carinho por cada
pessoa que a presenteava” diz uma das moças.

Também é importante ressaltar que esta característica própria do quilombo de ser urbano
fez com que eles não cultivassem dialetos próprios dos povos africanos como também de certa
forma algumas danças típicas, entre esses contatos com esses grupos quilombolas e outras
organizações eles trazem para o quilombo em forma de oficinas algumas danças típicas como
também estudos sobre a cultura afro. A. M. diz que existe um estatuto o que ela chama de “leis”
para os que moram no quilombo e que está “passado no cartório” e “que eles tem que seguir”.
Ultimamente estou agendando um dia para observar uma dessas oficinas.
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“Tia Lula trancada a chave”:
uma metáfora, uma possibilidade
de conhecimento e criação da realidade.
Em nosso estudo sobre a Bola de Neve Church no capítulo intitulado BNC – A onda do momento: o neo-tribalismo-pentecostal sagrado selvagem propomos uma releitura do neo-pentecostalismo visto como expressão da modernidade, numa ótica de crítica a modernidade na
perspectiva neo-tribal-pentecostal e aqui sagrado selvagem.5
Para tanto utilizamos em nossa reflexão do pensamento de Roger Bastide, o qual procura
distinguir a noção de sagrado “selvagem” e “doméstico”. O sagrado seria entendido como “religião viva” enquanto que o doméstico “em conserva”. Neste sentido a tentativa de domesticar
estaria relacionado à perspectiva de institucionalizar, pergunta-se Bastide:
Institucionalizar o sagrado? O que significa isto? Castrar, domesticar, recuperar, manipular o sagrado? Ou ainda: moldar, controlar,
gerir, administrar, socializar, remodelar, canalizar, regular o sagrado? Ou, finalmente: traduzir, comunicar, batizar, encarnar o sagrado? A lista não é limitativa. Mas é suficiente para que se vislumbre
o destino ambíguo da religião “instituída” diante de um sagrado
selvagemente “instituinte”. Esse destino oscila interminavelmente
entre “traduzir” ou “trair” o sagrado. E essa oscilação, pelo menos,
é uma recorrência fundamental. (BASTIDE, 2006, p. 09).

Para Bastide se trata de lidar com um problema que é simplesmente sociológico – a da domesticação do Sagrado. Está havendo uma inversão: as sociedades tradicionais querem passar
do sagrado selvagem para o sagrado domesticado, e a nossa sociedade ocidental, pelo contrário, trata de desagregar o sagrado doméstico para fazer jorrar, de mais embaixo, o sagrado
selvagem com toda a sua fúria, diz Bastide:
Finalmente, será que não estaríamos hoje assistindo entre os jovens uma nova busca apaixonada pelo sagrado, como se os nossos
contemporâneos, depois de um razoavelmente longo período de
desenvolvimento do ateísmo, ou apenas de uma entrega à indiferença, estivessem outra vez se dando conta da existência, dentro
de si, de um vazio espiritual a ser preenchido e constatassem, a
partir dessa sensação de vazio, que uma personalidade que não
se enraíza numa espécie de entusiasmo sagrado não passa, afinal, de uma personalidade castrada daquilo que constituiu uma

5

Cf. José A. BOARETO, A onda do momento, p. 188.
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dimensão antropológica universal e constante para todo homem
que vivencie a dimensão religiosa? (BASTIDE, 2006, p. 250-251)

Segundo Bastide o sagrado selvagem situa-se no domínio do imaginário, não do, da memória, daí buscar os seus modelos nos transes coletivos das populações dito primitivas, nos
cultos de possessão, que o cinema, o teatro popularizaram. Bastide utiliza em seu estudo sobre
a emergência do sagrado selvagem uma comparação com a experiência do transe nas religiões
afro-brasileiras por meio das possessões.

O transe selvagem deve ser compreendido como uma experiência onde a pessoa possuída (passa a ser habitado) pela divindade e representa o papel dessa divindade, isto é, uma
mudança de personalidade (os africanos dizem que parte de nossa alma é então substituída
pelo deus). Se fomos habitados por um deus guerreiro, um deus ruim, é claro que a crise virá
acompanhada de expressão de violência e de uma fúria muscular, enquanto que se formos possuídos por um deus de amor, de água doce ou de chuva benfazeja, a crise, que será expressa,
será calma. O transe selvagem, existe de fato, é preciso passar por ele para em seguida poder
domesticá-lo.6

A sociedade e a religião concorrem igualmente em vistas de transformar o espontâneo em
institucional. É a questão do controle. Bastide observa que nas sociedades tradicionais não se
nega a existência do sagrado selvagem, mas busca-se controla-lo coletivamente quando ele
emerge. Ao comparar a emersão do sagrado selvagem num ritual do candomblé, por exemplo,
diz que a equede, a serva dos orixás presta um serviço e não um poder de controlar o sagrado.
Ela simplesmente se deixa conduzir diante da possessão que a iaô quando do recebimento
do orixá. O cuidado em tirar os sapatos da possuída que pode correr o risco de machucar ou
ferir-se; sustém em seus braços a iaô que poderia vir a cair; ajeita as roupas no momento do
transe; enxugam com um lenço branco o suor do rosto das dançarinas; satisfazem os desejos
manifestados pelas divindades através do médium.
Em nosso trabalho sobre a Bola de Neve Church afirmamos que de modo semelhante o
pastor que conduz o culto junto aos jovens realiza o mesmo ato: presta um serviço e não um
poder. Diz o Apóstolo Rina em um de seus cultos: “Não louvem de forma mecânica. O nosso
louvor não segue uma liturgia, não é um ritual. Abaixo a apostasia, a frieza e a religiosidade”.7
A partir dos conceitos bastianos de sagrado selvagem, de domesticação do sagrado concluímos em nossa pesquisa que:
A religião foi e muito institucionalizada, controlada por toda a História. Mas podemos arriscar dizer que a religião como expressão
de volta do sagrado selvagem, põe em xeque o projeto moderno

6
7

Cf. Roger BASTIDE, O Sagrado Selvagem, p. 254.

Cf. José Antonio BOARETO, A onda do momento, p. 198.
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da razão absoluta e mesmo cartesiana, como também, por outro
lado, através do reencantamento do mundo que toma novos contornos se apresenta não como resposta, mas meio para atravessar
esse relativismo, buscando através da própria religião reencontrar o homem com sua alma desalmada em ligação com a natureza, a perspectiva holística, da experiência primária recuperada, o
trabalhismo, constituído como comunidade emocional, da qual a
BNC é uma expressão. (BOARETO, 2011, p. 198-199).

Tudo que aqui expomos podem se referir as metáforas que propomos “Tia Lula trancada a chave”. A metáfora como possibilidade cognitiva nos possibilita mais do que compreender um novo
significado criar uma outra realidade e é isto justamente o que propomos com este estudo. Compreendendo com o próprio Peter Berger e Thomas Luckmaan que a realidade é a linguagem e que
ela é construída socialmente pois produzida a partir do cotidiano, podemos supor que ao analisar o
conhecimento produzido por este “senso comum” captado em nossa observação in loco, podemos
abranger (no sentido da sociologia weberiana de compreensão) nossa compreensão, buscando novas interpretações que possam vir a constituir a construção de um modelo ideal para compreender a
construção da religião no quilombo.
Tia Lula aqui não é o sagrado selvagem, não representa a religião da sociedade tradicional dos
africanos na sua versão brasileira, a umbanda? Ser trancada a chave a sua tenda, através de um
processo de conversão que ocorreu, não é domesticar e castrar o sagrado? Não é institucionalizar
o sagrado uma vez que mais da metade do quilombo se tornou “evangélico”, não é assumir o lugar
do “instituído” ao invés do “instituinte”? Que processos culturais estão sendo desenvolvidos, o que
é a cultura nestas condições, e a própria religião? Não é a cultura afro construída a partir de uma
mitologia da existência de tantos deuses e que eles atuam de modo concreto na vida das pessoas e
estas se fazem sentir no seu modo de compreensão do mundo? Como compreender as atividades
culturais no quilombo?
Será que se trata de uma adaptação ao moderno, o quilombo já é urbano, tem água, luz, coleta de
lixo público e agora pentecostal, é uma questão de ser modernos, de ter uma religião que ofereça um
sentido para a busca de uma vida próspera e que reconheça um inimigo comum o demônio, mesmo
sabendo que este é apontado por católicos e evangélicos num processo de demonização da sua religião primitiva que segundo estudiosos propiciam um estado de indiferença para com as religiões
afro-brasileiras?
Quem é Tia Lula? Uma líder feminina a frente de uma casa de santo, sendo uma mãe-de-santo ou
a memória de uma história que está agora trancada? Perguntas que podemos fazer e outras tantas que
podem surgir pois como vimos a metáfora permite como plataforma falarmos a partir das fronteiras
da linguagem.
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“Viva Nossa Senhora do Rosário!”
Uma festa de pretos em Mogi das Cruzes - SP
Heloisa Constantino1

Resumo: Embora pertença à região metropolitana de São Paulo, a cidade de Mogi das Cruzes vive até hoje uma dinâmica parecida com as cidades do interior do Estado: grande parte da
vida social de sua população é movimentada por festas e eventos ligados à religiosidade católica. A mais popular delas, a Festa do Divino Espírito Santo, acontece na região central da cidade
com a participação efetiva de pessoas de diversos bairros que anualmente reúnem-se por devoção religiosa, mas também organizam outras atividades culturais que preenchem onze dias
de eventos abertos a toda população. Este estudo pretende resgatar a memória de uma festa
que não mais acontece na cidade: a de Nossa Senhora do Rosário da Irmandade dos Homens
Pretos, onde um grupo estigmatizado por sua posição social organizava uma festa onde todos
poderiam sentir-se “iguais”.
Palavras chave: Irmandade do Rosário; Catolicismo Popular; Evangelização; Escravidão.

Introdução
A cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, também floresceu em volta da Igreja Matriz. Do
seu largo saía a rua Direita que terminava no largo do Rosário, onde ficava a igreja da Irmandade dos Homens Pretos. Mas diferente do que ocorreu na capital, esta irmandade desapareceu
sem deixar memória na cidade: todos conhecem a história da igreja que foi “transferida” para a
Vila Industrial para dar lugar a um hotel e a um centro comercial na década de 1960, mas ninguém sabe quem construiu a igreja antiga. Alguns anos atrás, a prefeitura de Mogi instalou no
Largo do Rosário o sino da velha igreja e um painel de vidro com uma imagem dela, falta ainda
o resgate da memória das pessoas que construíram a Capela de Nossa Senhora do Rosário em
Mogi das Cruzes.

1

Mestranda no Programa de Estudos Pós-graduados em Ciências da Religião da PUC/SP.
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Publicações populares sobre a história da região só retratam a
vida dos célebres mandatários da cidade, suas posses e seus feitos
mais relevantes, a Capela do Rosário é lembrada somente como
um prédio secundário que abrigou os serviços da Matriz quando
esta foi reconstruída após a queda de algumas de suas paredes.
Até os jornais de época só dão destaque às festas e procissões do
Carmo e da própria Matriz. A única Irmandade de pretos que ainda existe na cidade de Mogi das Cruzes é a de São Benedito, que
em meados do século XIX, depois de desavenças com a Ordem Terceira do Carmo “tirou seu santo de lá e mudou-se com ele” para o
Santuário do Bom Jesus, que hoje em dia é mais conhecido como
Igreja de São Benedito.
No âmbito acadêmico existe um vasto material sobre as irmandades formadas por africanos e descendentes escravizados no
Brasil, mostrando como esse modo de organização junto à religião oficial dos brancos foi utilizado pelos pretos num processo de

elaboração de uma nova identidade religiosa e social adaptada às
condições do cativeiro. Esse aspecto se mostra presente em diferentes regiões do país apesar das diversas origens e costumes dos
que vieram da África e da diversidade de circunstâncias culturais
e econômicas dos locais de trabalho no Brasil.
Foi no espaço das irmandades que os pretos, tanto escravos quanto libertos, procuraram viver seus princípios ancestrais dentro de
uma organização oficialmente aprovada pela Igreja Católica. Foi
nessa nova religiosidade que se refletiram pontos comuns a várias
tradições religiosas africanas: a oralidade, presente nas narrativas, nas canções, nos provérbios, nos nomes; o sentimento do comunitário, a relação de obrigações para com o grupo, as virtudes
essenciais da solidariedade, da hospitalidade e do respeito; e a
busca de uma mediação entre a divindade e os humanos, quando
surgia a necessidade de um amparo sobrenatural.

A Paróquia de Sant’Anna
A ESCRAVIDÃO DOS ÍNDIOS E DOS PRETOS NAS VILAS PAULISTAS
A primeira investida econômica portuguesa no Estado de São Paulo foi o cultivo da cana-de-açúcar no litoral, utilizando-se mão de obra indígena. Diante dessa situação, os nativos
se mostraram extremamente frágeis: o cativeiro, as doenças dos brancos, todo esse modo de
vida “civilizado” literalmente os matava. A solução encontrada pelos missionários jesuítas foi
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defendê-los, segundo os seus próprios conceitos, levando-os para longe das vilas dos portugueses até que estivessem devidamente preparados para a integração.

Mesmo com o desagrado os colonos de São Vicente, os jesuítas subiram a serra e fundaram
o Colégio de São Paulo (1554), “às margens do rio Anhembi, afastado e isolado do litoral onde
o índio era escravizado nas plantações de cana-de-açúcar” (HOONAERT, 1994, p. 62). Vários
aldeamentos indígenas se agruparam em torno do colégio e formou-se a Vila de São Paulo de
Piratininga. Mas alguns colonos portugueses que também vieram para a vila, bem como religiosos beneditinos e depois franciscanos e carmelitas, continuaram a não perceber nenhum
problema em se aprisionar os indígenas para o trabalho forçado.

Animosidades e contendas no planalto tornaram-se corriqueiras: a questão da catequese
dos índios, os ataques promovidos por tribos hostis, a cessão de terras e o estabelecimento de
propriedades foram algumas das razões de conflito entre os moradores da vila e os jesuítas.
Até para a construção da Igreja Matriz houve disputa entre os camaristas e os religiosos – ambos os lados solicitaram autorização ao rei para construção do prédio e a permissão foi concedida aos moradores, que iniciaram suas obras em 1598. A vila de São Paulo já estava pequena
para comportar tantos problemas: novas regiões precisavam ser conquistadas.

Gaspar Vaz, um dos homens influentes na vila de São Paulo, voltou seus interesses para a região
do Alto Tietê por volta do ano de 1601, e já em 1608 recebeu “a carta de Sesmaria mais antiga
que atesta a real ocupação do território [...].” (DIAS, 2001, p. 64). O próprio Gaspar Vaz foi um
dos signatários do pedido de licença para fundar a vila, em 1611, onde provavelmente já existia a
igreja de taipa, que em 1747 ainda servia de matriz. O primeiro vigário foi o padre João Álvares,
que permaneceu na nova vila até meados de 1625, quando se mudou para uma região próxima ao aldeamento dos índios Guaianazes e construiu uma capela dedicada a Nossa Senhora da Ajuda, ainda
dentro dos limites da vila. Foi substituído no serviço da Matriz pelo padre Gaspar Sanches.
A economia de Mogi era baseada na agricultura de subsistência e seu pouco excedente tinha por
finalidade abastecer os viajantes que partiam ao sertão nas entradas promovidas pelo governador da
capitania ou em expedições particulares (em 1630, os jesuítas acusaram os moradores de Mogi de
“preadores” de índios). Nesta época, segundo nos conta Eni de Mesquita Samara, a maior parte dos
escravos da região era mesmo de origem indígena, como atestam os inventários de Francisca Cardoso, esposa de Gaspar Vaz (1611), de Francisca Correa, esposa de Manoel Nogueira (1633) e de Ana
Vaz, filha de Gaspar Vaz (1633), que citam “índios administrados”2, “gentios da terra” e também
descrevem a rusticidade e escassez de vestimentas e mobiliário entre as famílias (SAMARA, 2002,
p.10). Essa limitação de recursos foi relatada até nos documentos que se referem à administração da
Igreja Matriz: registros nas atas da Câmara narram questões sobre o atraso ou o não pagamento do
dízimo pelas pessoas da comunidade e sobre o baixo salário do vigário.

2
. “[...] Estes eram índios que, após a captura, tinham sido colocados sob a tutela dos colonizadores. Sua situação não era
muito diversa da dos cativos” (FAUSTO, 2012, p. 31).
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Mas os portugueses, numa nova empreitada mercantil, aproveitaram sua experiência no litoral
africano e nas ilhas do Atlântico e optaram por trazer africanos cativos para o trabalho na lavoura,
com pelo menos duas vantagens em relação aos nativos: muitos dos africanos “provinham de culturas em que os trabalhos com ferro e a criação de gado eram usuais” (FAUSTO, 2012, p.24), e
devido ao modo de seu transporte da África até o Brasil, era muito mais fácil para o governo acompanhar de perto os números deste fluxo do que os números do comércio de indígenas escravizados
na colônia.

1.2 A ordem carmelita e sua chegada à vila
No Brasil, os carmelitas foram uma das primeiras ordens a chegar em missão, já em 1580
liderados pelo frei Bernardo Pimentel, e se espalharam pelas regiões norte, nordeste e sudeste do
Brasil. Em 1589 chegaram a Capitania de São Vicente e “instalaram-se primeiro em Santos sob a
proteção de José Adorno e Brás Cubas que doou-lhe terras para fundarem um convento e garantir
sua manutenção” (NUNES, 2005, p.72). Posteriormente subiram ao planalto de Piratininga onde
construíram seu convento nas proximidades do rio Tamanduateí e mais tarde, ainda no período da
colônia, instalaram-se também na região próxima à cidade de Itu.
Os frades chegaram a Mogi, em 1627, a convite de uma das filhas de Gaspar Vaz, Catarina,
apoiada por seu marido e pelo padre Gaspar Sanches. No papel de primeiros benfeitores, o padre
pôs todos os seus bens à disposição da Ordem e o casal fez grande doação de terras ao solicitar um
túmulo na Igreja do Carmo que ainda seria construída. A instalação oficial da Ordem em Mogi se
deu em 1629, após a permissão do rei para a construção do convento.
“Em cinco anos apenas, os frades do Carmo tinham muito mais
terras do que qualquer sesmeiro influente de Mogi, ou do que a
própria Matriz; e inclusive, tinham montado com a permissão do
capitão-mor, em 1628, um moinho de trigo” (DIAS, 2001, p.112).

Vale lembrar que nessa época o comércio com a metrópole foi prejudicado por causa da
destruição da frota portuguesa na guerra contra os invasores holandeses na região nordeste
do país. A importação de trigo e de escravos africanos sofreu um grande declínio, o que indiretamente incrementou a atividade das bandeiras na captura de indígenas e o cultivo do trigo,
atividades que tornaram a decair com o fim da guerra. Mas as andanças dos paulistas pelo
interior do país tiveram como consequência a realização do sonho dos colonizadores portugueses: a descoberta de ouro na região da atual Sabará (MG), em 1695, ligada pela tradição ao
nome de Borba Gato3.

A exploração de ouro e posteriormente de diamantes progrediu até a metade do século XVIII,
aliviando alguns problemas financeiros da metrópole e gerando um importante ciclo migratório para

3

. Genro de Fernão Dias Paes, o “caçador de esmeraldas”, grande benfeitor da ordem beneditina na cidade de São Paulo.
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a região das minas: desde pessoas vindas de São Paulo e outras regiões da colônia até pessoas vindas
de Portugal e das ilhas do Atlântico.
O deslocamento do eixo econômico para o centro-sul da Colônia também causou a transferência
da administração para o Rio de Janeiro, em 1763, “por onde entravam escravos e suprimentos e
saía o ouro” (FAUSTO, 2012, p.53). O governo português realizou um grande esforço para controlar o fluxo de pessoas, o comércio e a arrecadação de impostos na região das minas: proibiu a entrada do clero regular sem expressa autorização da coroa, perseguiu algumas categorias profissionais
(os ourives em especial), supervisionou rigidamente a cobrança dos tributos, trouxe forças militares
profissionais diretamente de Portugal (para controlar escravos, escoltar o transporte de ouro e reprimir distúrbios graves) e a criou milícias locais (compostas por brancos negros e mulatos livres) para
enfrentar casos de emergência.
Mesmo afetando de modo negativo a economia açucareira do nordeste, a exploração dos metais preciosos propiciou um maior intercâmbio entre outras regiões da colônia: mulas utilizadas no
transporte, gado e diversos alimentos vieram da região sul e da Bahia. No interior de São Paulo a
cidade de Sorocaba abrigou uma importante feira por causa da passagem de comboios de animais
que iam em direção à região das minas. Mesmo depois, com o declínio da produção de ouro (a partir
da segunda metade do século XVIII) a Capitania de São Paulo manteve uma economia com base na
agricultura, pecuária e comércio, não de forma intensiva, voltada para o mercado externo, mas com
uma dinâmica que ainda necessitava do trabalho escravo.
A virada do século XIX foi propícia para a produção de algodão e tecidos, o que, junto com a
produção de milho, feijão, farinha e arroz, impulsionou a economia da região, especialmente a de
Mogi das Cruzes. Os carmelitas, primeiros grandes proprietários de terra na região e, provavelmente
os primeiros grandes proprietários de escravos africanos, chegaram a possuir três fazendas: Sabaúna,
Santo Ângelo e Santo Alberto, mas mesmo assim, em comparação a outras regiões do país o número
de escravos destas propriedades era pequeno, pois o regime de plantation nunca foi efetivamente
utilizado. Prova disso é o fato do número de mulheres, entre os escravos, ser muito semelhante ao
número de homens, característica básica de uma economia de subsistência (SANTOS, 2004, p.2).

As irmandades negras: religiosidade
e escravidão nas cidades e nas regiões periféricas
Se a catequese dirigida aos nativos pelos missionários das diversas congregações religiosas começou pela persuasão através de certa adaptação cultural e, só posteriormente utilizou-se de métodos mais coercitivos, a catequese dos negros foi delegada totalmente aos senhores de escravos.
Numa situação onde o negro foi visto por este senhor como um objeto, um simples instrumento de
produção, bastava um “‘catecismo abreviado’ antes do batismo” (SOARES, 2003, p.95) e depois
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um ensino religioso que, quando existiu, só lhes falava de deveres, humildade, docilidade e dos terríveis castigos no além se faltassem as tais virtudes e obrigações.
Essa preparação incompleta para a vida social (só era ensinado ao escravo tarefas básicas do
dia-a-dia e algumas outras atitudes esperadas pelo seu dono) acabou por colaborar para a preservação de tradições, costumes e religiosidades trazidos da África, mesmo tratando-se de pessoas de
diferentes povos, tribos e nações (muitas vezes até inimigas entre si). Mesmo dentro dessa diversidade é possível ressaltar pontos comuns às diversas religiosidades africanas. O primeiro deles
é a oralidade: os documentos da religião estão na pessoa, no seu nome, em seus costumes e nos
seus ritos e símbolos. O segundo é o sentimento comunitário: a solidariedade, a hospitalidade e o
respeito são a base para a manutenção do clã – daí a importância do ancestral: modelo de vida e de
sabedoria para todos (não como figura divinizada, mas como um exemplo a ser imitado por todos).
E o terceiro ponto é a mediação: “O Deus-fonte-de-vida só age “através-de”, a saber, governa o
mundo por intermédio dos seres humanos (antepassados) e dos espíritos guardiães e defensores”
(SOARES, 2003, p.103).
No campo, onde o trabalho do escravo negro era empregado na lavoura, nos engenhos e na casa-grande, sua religiosidade era vivida, em sua maior parte, vinculada a um culto familiar centrado
na família do senhor de engenho. Na cidade “as relações escravistas não se resumiram a um vínculo direto entre senhor e escravo” (FAUSTO, 2012, p.32), existiam os “escravos de ganho” que
prestavam serviços a outras pessoas, vendiam mercadorias, e, em troca, pagavam ao seu senhor uma
quantia fixa por dia ou por semana. Essa situação de relativa liberdade, onde muitas vezes o cativo
era responsável pelo seu próprio sustento, fez com que muitos se sujeitassem à prostituição ou à
mendicância, mas por outro lado, proporcionou a muitos outros um contato, uma interação com
pessoas que viviam as mesmas lutas e problemas.
A religiosidade urbana, embora também baseada na recepção dos sacramentos da Igreja, era
uma religiosidade caracterizada pela grande participação dos leigos nas cerimônias e por um sem
número de devoções. Nessa dinâmica, os espaços religiosos também “transformam-se em espaços
de sociabilidade” (SOARES, 2000, p.134). Célia Maia Borges traça um panorama sobre o modo
de organização dos leigos na época. Ela nos fala sobre associações organizadas com a finalidade de
promover o culto a um determinado santo. Existiam as confrarias, que somente promoviam eventos
relacionados diretamente ao culto público (procissões, rezas e outras representações do gênero); as
irmandades, que além das atividades religiosas promoviam ações para a proteção de seus membros
como assistência aos irmãos doentes, idosos e mais pobres, acompanhando funerais e promovendo
missas por suas almas, de maneira coletiva ou individual; já as ordens terceiras dependiam da autorização de uma ordem primeira para existir e o ingresso de seus participantes obedecia a critérios
rigidamente seletivos.
Os brancos das classes dirigentes participavam das irmandades do Santíssimo Sacramento, de
Nossa Senhora da Conceição, de São Miguel e das Almas, do Bom Jesus dos Passos e das Almas
Santas. Os ricos comerciantes e funcionários da coroa integravam a Ordem Terceira de São FranCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XI, n. 49
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cisco ou a Ordem Terceira do Carmo. Os escravos africanos faziam parte das irmandades de Nossa
Senhora do Rosário, de São Benedito ou de Santa Ifigênia. Os escravos crioulos, os pretos forros
e os mulatos formavam a irmandade de Nossa Senhora das Mercês e os pardos, a de São Gonçalo.
“Nesse sentido, queremos aqui chamar a atenção para o fato das irmandades constituírem um
mostruário da estruturação da sociedade local em que indivíduos de grupos sociais distintos se
faziam representar nas diversas associações de irmãos” (BORGES, 2005, p.59).
Associações de solidariedade assim já eram comuns na Europa Medieval, onde o auxílio
ao próximo fazia parte do imaginário cristão. Sob as mais diversas denominações e devoções,
seus membros davam assistência aos enfermos, distribuíam alimentos, acompanhavam defuntos e acolhiam viajantes em suas peregrinações, gestos de compaixão pelos desvalidos. Em
nosso caso particular,
“a criação e difusão da Irmandade do Rosário são atribuídas a Ordem dos Dominicanos. [...] Portugal contou com várias Irmandades do Rosário espalhadas por Lagos, Évora, Leiria, [...] Em Lisboa
situavam-se nos conventos de São Domingos, São Salvador, Graça,
Santíssima Trindade e Santa Joana. A confraria de Nossa Senhora do Rosário disseminou-se também pela África, América e Ásia,
marcando presença em Goa e Macau” (BORGES, 2005, p.49).

Um dos mais fortes motivos para a disseminação das irmandades de pretos aqui no Brasil foi a
questão da morte: grande número dos escravos eram abandonados por seus senhores quando ficavam velhos ou adoeciam e, do mesmo modo, vários de seus cadáveres eram “jogados nas praias e
nas portas das igrejas.” (SOARES, 2000, p.144) Era parte do compromisso de toda irmandade que
fosse providenciado o local e os ritos para o funeral dos irmãos, bem como a celebração das missas
em intenção dos mesmos. Também era comum, de acordo com as posses de cada uma, o auxílio (até
material) aos irmãos em necessidade extrema.
O centro da vida dessas irmandades eram as festividades em homenagem a Nossa Senhora
do Rosário. Geralmente celebradas no início do mês de outubro, as festas se compunham de
eventos diretamente ligados aos ritos oficiais da Igreja Católica e outros de caráter puramente
social. Festas assim já eram celebradas em Portugal no século XVI em memória à vitória cristã
na batalha de Lepanto (1571).

Em conjunto às missas, novenas, procissões, levantamento do mastro e banquete, em várias
regiões do Brasil também havia a realização da Congada – escolha e coroação do Rei Congo e sua
corte – muitas vezes acompanhada de cortejos, danças e representações, lembrança que remete a um
reino católico da África que, no século XV, foi aliado de Portugal (CASCUDO, 2002, p.25). Paralela
às funções da mesa diretora da irmandade, esta corte possuía um papel fundamental na integração
dos irmãos: inclusive nos locais onde a origem era fator determinante para a participação nas atividades e eventos, todos podiam participar da eleição para Rei Congo: votar e ser votado. “A realeza
tinha, simbolicamente, a função de integrar as diferenças” (BORGES, 2005, p. 185).
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XI, n. 49

75

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Além da influência social, a corte eleita tinha a função de encabeçar as folias: agremiações que
podiam “sair à rua várias vezes ao ano, de acordo com os recursos e a vontade dos reis, mas seu
principal compromisso é a coleta de esmolas para a festa dos oragos da igreja” (SOARES, 2000,
p.155), sempre acompanhados de músicos e outros personagens. Em alguns lugares também eram
escolhidos festeiros encarregados da arrecadação de fundos, planejamento e organização da festa.
Muitas foram as vezes em que esta parte do evento foi proibida pelas autoridades, que justificavam
sua posição citando que, ao final das celebrações oficiais, as pessoas se comportavam de maneira
inadequada seja pela prática de músicas e danças consideradas indecentes, seja pela prática de rituais
condenados pela religião oficial ou seja pela desordem e arruaça promovida nas ruas dos povoados.
Mas de todo modo, no dia da festa as procissões eram compostas também por membros de
outras irmandades e seus respectivos santos, ordenados segundo sua posição social: a irmandade organizadora da festa sempre era considerada a mais importante e por isso vinha em
lugar de destaque no cortejo. E por fim, após todos os eventos religiosos, acontecia o banquete,
onde ao redor de uma mesa farta havia música, dança e a confraternização de todos.

A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário
dos Homens Pretos de Mogi das Cruzes
O Termo de entrada de irmãos4 atesta a existência da venerável Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Mogi das Cruzes desde o ano de 1722. Nele encontramos o nome dos irmãos, a data de sua entrada, os pagamentos efetuados à irmandade e,
no caso de registro de falecimento, simplesmente a expressão “morto” ao lado do nome (ou
alguns riscos verticais sobre toda anotação). Mas diferente da situação de centros urbanos
maiores, em Mogi não existe a distinção de irmãos de acordo com sua nacionalidade. Isso pode
ser devido ao fato dos irmãos serem, na sua maioria, nascidos aqui mesmo no Brasil, o que
torna informações como parentesco ou propriedade mais relevantes do que as informações
referentes à origem.

A Irmandade era subordinada à administração eclesiástica da região, que desde 1962 pertence à Diocese de Mogi das Cruzes, mas que na época era representada pela Paróquia de
Sant’Anna. Por causa disso existem documentos da irmandade no arquivo da Cúria de Mogi,
mas grande parte de seus papéis estão sob a guarda do Arquivo Metropolitano da Arquidiocese de São Paulo.

Sua primeira capela teve as obras de construção iniciadas por volta do ano de 1746 e, de
acordo com os Registros de Despesas das obras da capela, durou pelo menos dez anos. Mesmo
após diversas reformas o prédio permaneceu no Largo do Rosário até 1964, quando seu ter4

. Arquivo Metropolitano da Arquidiocese de São Paulo, 12-2-47.
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reno foi vendido pela nova diocese para empresários da região que, no seu lugar, construíram
um centro comercial e um hotel.

Um ponto comum entre a Irmandade do Rosário de Mogi e outras organizações desse tipo
pode ser visto nos aspectos da solidariedade e da caridade. No Livro de Actas das Reuniões
(1862 – 1909)5, existe a indicação do arrendamento de um terreno no cemitério público da

cidade para o sepultamento dos irmãos a partir de 1871.

O mesmo livro traz pequenas pistas sobre as festividades da padroeira. Numa delas, em
outubro de 1878, foi decido em reunião extraordinária o “aperfeiçoamento” da imagem de
Nossa Senhora do Rosário que sairia em procissão. O serviço de restauro, limpeza e colocação
de olhos de vidro foi orçado em quarenta mil réis. Em outra anotação, do ano de 1884, a mesa
diretora deliberou que se fizesse a festa com “toda economia e decência” devido à escassez de
recursos.
Um dos últimos registros, feito pelos próprios irmãos, que encontrei foi uma carta ao Vigário Geral da Diocese de São Paulo em 1905, onde é justificado o desaparecimento do livro de
“escrita e despeza” devido ao falecimento do irmão tesoureiro João Rodrigues Silva, declarado
o valor em dinheiro que a irmandade possuia na época e reiterado o caráter e honestidade do
falecido. Junto a esta carta foi enviada a São Paulo uma carta do pároco da região confirmando
os fatos.

A tradição da festa foi mantida até a metade do século XX por um outro grupo de pessoas
sob a denominação de Confraria de Nossa Senhora do Rosário, mas num modelo de organização dos fiéis leigos muito diferente do da antiga irmandade.

Em fevereiro de 1958 foi criada a Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Mogi das Cruzes,
oficialmente instalada em 1963, mesmo ano da redução do prédio da antiga Igreja ao “uso
profano”.

O documento de compra do terreno da velha igreja, firmado em 1966 entre a Mitra Diocesana de Mogi das Cruzes, na pessoa de Dom Paulo Rolim Loureiro, e o Conjunto Rosário, representado pelos senhores Isaac Grimberg e Jayme Grimberg, fixa o preço de Cr$ 275.000.000
pelo terreno de 1374,66m2 no qual ainda estava “[...] uma construção antiga e em estado de
ruínas, que constituíra, de um templo católico e capela de Nossa Senhora do Rosário de Homens
Pretos da cidade de Mogi das Cruzes”6.

5
6

. Arquivo da Diocese de Mogi das Cruzes - SP.

. Documento da compra do terreno da Igreja. Arquivo Municipal de Mogi das Cruzes - SP, caixa 96.
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Considerações finais

As irmandades religiosas foram o principal ponto de encontro entre a religião católica e a
religiosidade ancestral que os pretos trouxeram consigo da África. Diante de uma nova, diferente e difícil realidade da vida em regime de escravidão, a religiosidade foi o ponto de expressão
das novas referências e motivações daquelas pessoas arrancadas da condição de seres humanos
livres.

O isolamento forçado de tudo o que lhes era familiar fez emergir uma necessidade de se criar novas relações com outros que viviam a mesma situação, que sentiam a mesma solidão. Os significantes do catolicismo foram enriquecidos com experiências e significados diversos; a estrutura social,
à maneira dos “senhores” foi reproduzida, mas de um modo que permitia a efetiva participação de
todos na tomada de decisões e nas oportunidades de ascensão aos cargos majoritários das organizações. Mas principalmente as relações familiares, num conceito de família muito mais amplo, foram
recriadas através do compromisso de solidariedade entre os “irmãos”.
O testemunho daqueles que participaram desses fatos se perdeu com o tempo. O que nos
resta são os registros feitos pelos letrados da época e a tradição expressa nos diversos grupos
de congada e marujada da região, que ainda hoje participam dos vários eventos religiosos da
cidade como as festas de São Benedito e do Divino Espírito Santo. Mesmo vistas somente como
representantes do folclore regional, essas organizações guardam muito do que era a vivência
dentro das irmandades em sua experiência de gestão e manutenção do patrimônio cultural e
material de cada grupo.
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Miguilim, de Campo Geral, e João Guimarães Rosa:
um diálogo entre a personagem e seu criador
Marlene Duarte Bezerra
Carlos Alberto Tolovi1

Resumo: O trabalho pretende verificar a influência biográfica do autor João Guimarães
Rosa em um dos seus contos, intitulado Campo Geral. Miguilim é uma personagem que integra
parte de um conjunto de novelas que o autor denominou “Corpo de Baile”. Ele é um menino
de oito anos de idade que apreende acontecimentos ficcionais com uma fala integrada que
vai se tornando familiar tanto em sua temática quanto em sua realidade regional. Miguilim
poderá ser relido e considerado como um prolongamento consequente em nossa literatura
do realismo do século passado. Vale ressaltar que a proposta faz conexão com a religião nos
aspectos que tangem o sentido da vida, pois no conto encontramos aspectos do nosso cotidiano e também uma forma lúdica entre os princípios de transmissão da personalidade do autor
para a obra. João Guimarães Rosa incita-nos ao aprendizado do amadurecimento com base
na infância de uma personagem que transmite de forma singular um começo de vida em uma
dolorosa descoberta do mundo que passa pelo crivo da criança. Uma narrativa que pressupõe
uma espécie de biografia de um menino sensível.
Palavras-Chaves: Literatura, Religião, João Guimarães Rosa; Miguilim; Lúdico

INTRODUÇÃO
Inicialmente podemos falar que João Guimarães Rosa (1908-1967) foi um escritor de renome, médico e diplomata, nascido em Cordisburgo (MG). Sua obra é fonte de pesquisa para muitos estudiosos na atualidade, sendo o escritor um ícone na literatura brasileira do século XX.

Carlos Alberto Tolovi é doutorando em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo.
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O foco desta análise estará envolta na obra literária de João Guimarães Rosa, intitulada
Campo Geral, “Corpo de Baile”, notadamente no que toca ao entendimento do caráter regionalista que parte do singular para o universal e apresenta determinado momento da vida, quer
seja, a infância. Campo Geral é uma narrativa que traz a história da família e da vida de uma
personagem protagonista, Miguilim, nativa do interior do sertão das Minas Gerais.
O objetivo principal deste ensaio consiste na explicitação relacional entre as cenas que invocam o papel da religião e a forma lúdica do amadurecimento da personagem principal face
às perspectivas da vida. João Guimarães Rosa demonstra de forma muito didática.

O tempo de amadurecimento de Miguilim é o cerne do aprendizado que extrairemos deste
estudo. Vale ressaltar que somente Miguilim será o caminho percorrido. Não obstante, João
Guimarães Rosa incita-nos a percepção de um universo infantil abordado em diversos questionamentos universais que preocupam qualquer ser humano.
Também, nos aspectos que tangem o sentido da vida, é pertinente o questionamento: Será

que toda literatura demonstra certa influência biográfica do autor?

Campo Geral é uma vereda silenciosa que demonstra certa pessoalidade e características
biográficas de João Guimarães Rosa.
A NOVELA DE JOÃO GUIMARÃES ROSA: MIGUILIM

Antecipadamente localizamos a narrativa que tomamos para matéria de análise: Trata-se
do conto “Miguilim” pertencente ao livro Corpo de Baile, de João Guimarães Rosa (1908-1967),
publicado pela Editora Nova Fronteira, 2001- RJ.
A narrativa começa assim: “Um certo Miguilim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe, longe daqui, muito depois da Vereda-do-Frango-d`Água e de outras veredas sem nome
ou pouco conhecidas, em ponto remoto, no Mutum” (ROSA, 2001, p. 27).
Em Campo Geral, como citado acima, o regionalismo faz-se bastante presente, pois o Mutum mostra-se como uma região remota do sertão mineiro, “é um lugar bonito, entre morro e morro,
com muita pedreira e muito mato, distante de qualquer parte; e lá chove sempre...” (ROSA, 2001,
p. 27).
Nesta novela, especificamente, podemos observar o que João Guimarães Rosa coloca do
ser humano em conflito com o ambiente e consigo próprio. “Mas sua mãe, que era linda e com cabelos pretos e compridos, se doía de tristeza de ter de viver ali” (ROSA, 2001, p. 27).
O regionalismo invocado é um lugar afastado de tudo e todos, é o sertão que integra o ambiente e os personagens.
Vejamos que ainda que a nossa visão se faça valer da personagem principal, urge ressaltar
que Miguilim está envolto em uma família cheia de conflitos. Inicialmente percebemos a insatisfaCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XI, n. 49
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ção de sua mãe que não gostava de viver no Mutum.
O processo narrativo ocorre em terceira pessoa e a perspectiva do narrador não ultrapassa a
visão da personagem protagonista, sendo o ponto de vista central o Miguilim, o menino de oito anos
de idade, a criança do Mutum.
Ao percorrer o caminho desta novela podemos trazer o registro de um sertão mineiro cheia
de narrativas entrelaçadas de relações familiares e de parentescos, definidas por um drama intenso
e problematizações contínuas de existência. Miguilim é a criança que chama atenção na novela de
“Campo Geral”. Afinal, ele se mostra um menino inteligente e sensível que vem acompanhado dos
elementos de tristezas e incertezas, sem conhecimento formal e que vive uma vida cheia de angústias e descobertas. “Mesmo assim, enquanto esteve fora, só com o tio Terêz, Miguilim padeceu tanta
saudade, de todos e de tudo, que às vezes nem conseguia chorar, e ficava sufocado” (ROSA, 2001,
p. 28).
Vejamos que a realidade experimentada para Miguilim é extremamente cruel. Ele é um
menino míope que vê o mundo como um campo de tensões e angústias inacabáveis da realidade
cotidiana. A narrativa é inteira coberta de lágrimas da infância de Miguilim.
Uma personagem marcada pela introspecção de uma mente inquiridora acerca da vida e
da razão, da experiência e da memória. É uma criança sensível que se empenha em entender as
pessoas e as coisas, mas de certo modo é incompreendido. Aliás, quando a personagem retorna de
sua viagem de crisma é recebido de volta com o maltrato do pai. “Miguilim teve de ficar em casa
de castigo” (ROSA, 2001, p. 29). Por não dar mais atenção ao pai que para a mãe, por ter corrido
para os braços da mãe quando do retorno da viagem, logo no início da novela observamos Miguilim
sendo colocado de castigo. O castigo permeia a obra de João Guimarães Rosa.
Ora, Miguilim é uma personagem doente, é um ser inquiridor acerca da natureza, preocupado em saber o que sente os pássaros, o que sente os bichos e o que é a beleza do local. Não obstante,
Miguilim também se mostra preocupado com a religião, com a superstição, com as rezas e com as
dúvidas da sua saúde, vejamos: “traziam o tatu, que guinchava, e com faca matavam o tatu para o
sangue escorrer por cima do corpo dele para dentro da bacia – Foi de verdade mamãe?” (ROSA,
2001, p. 31). Aqui vemos uma indagação de Miguilim acerca da morte de um bicho para resguardar
a sua saúde.
Filho de um pai completamente brutal é marcado por uma infância dura e castigado, marcado pela subtração do seu carinho para com os seus bichinhos de estimação, “O pai de Miguilim deu
para eles a cachorra, que puxaram amarrada numa corda, o cachorrinho foi choramingando dentro
de um balaio... Miguilim chorou de bruços, cumpriu tristeza, soluçou muitas vezes” (ROSA, 2001,
p. 34). Aqui a insensibilidade do pai de Miguilim transita deliberadamente na narrativa que faz a
criança sofrer e muito com os descasos insanos.
Miguilim é uma personagem invocada para a memória, pois a novela diz que Miguilim
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nunca mais se esqueceu de sua cadela de estimação que foi doada pelo seu pai a alguns viajantes
que passavam por aquele lugar.
Após esse episódio encontramos outro personagem que segue ao lado de Miguilim, quer
seja somente o irmão Dito, que ele admirava pela inteligência, é que era capaz de compreendê-lo e
ajudá-lo em suas dolorosas dúvidas. São vários os momentos de compaixão na obra de João Guimarães Rosa entre Miguilim e seu irmãozinho Dito.
A compaixão acontece quanto você está junto no mesmo (pathos), na mesma emoção do
outro: “Quando foi a estória da Cuca, o Dito um dia perguntou: Quem sabe é pecado a gente ter saudade de cachorro?... O Dito queria que ele não chorasse mais por Pingo de Ouro, a cachorra amiga e
fiel, porque sempre que ele chorava o Dito também pegava vontade de chorar junto” (ROSA, 2001,
p. 35). Uma trajetória de amigos e irmãos inseparáveis situados em destinos adultos é uma das mensagens que a novela de João Guimarães Rosa transmite.
A narrativa de Campo Geral conta as experiências de uma criança muito nova e frágil
que revela seu deslumbramento com a natureza, com a suas descobertas, alegrias e tristezas e seus
questionamentos. Miguilim é um exímio inquiridor. A narrativa transmite-nos as preocupações que
remontam a infância de um menino como a base constitutiva do texto. Miguilim se preocupa tanto
com a mãe, que é punido juntamente pelo ciúme exagerado do pai de forma brutal. Ao se submeter
à autoridade do pai para a defesa da mãe, sofre a violência física de forma co-participativa.

Ambos, mãe e filho sofrem as severidades do pai, “em vez de bater, o que deviam era de
olhar para a saúde deste menino”! (ROSA, 2001, p. 36). Aqui é notória outra personagem olhando
para a vida de uma criança com sinais de doença e maus tratos paternos.
O texto, além do aprendizado de amadurecimento, traz uma proposta de lealdade da amizade do irmão mais jovem, pois sempre que Miguilim se pega em conflitos emocionais e físicos,
vemos seu irmão Dito ao lado dele. “O Dito era a pessoa melhor”, se preocupava até com o vento
que antecipava a chuva e chamava a proteção para Miguilim. Dormiam juntos. Miguilim tramita o
tempo todo permeado pela figura do irmão Dito.
Uma narrativa completamente marcada pela falta de recursos, Miguilim só tinha um par
de sapatos e sandálias, também expressado em terrorismo, o pai da personagem dizia prendê-lo na
árvore em noite escura perto do mato. Miguilim morria de medo do mato no escuro. Talvez o seu
problema de visão o fizesse enxergar imagens diversas da realidade.
Uma novela que deixa os rastros dos pensamentos do garoto no que tangem a vida dos
bichos, Miguilim se preocupa com a fauna, é perceptível que o produto da caça traz questionamentos e inquietações para Miguilim em todo o desenrolar da trama: “o povo ia acabar com
todos”?2 (ROSA, 2001, p. 41). Aqui, podemos enfatizar a afirmação de que João Guimarães
2

Esta passagem faz referência aos bichos que eram frutos da caça na obra de João Guimarães Rosa.
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Rosa poderá ser relido do ponto de vista ecológico. O cenário é repleto de questionamentos
acerca da natureza ambiental/ecológica também que partem dos princípios do menino. Ele se
questiona se o povo ia acabar com todos os bichos.

A narrativa de Guimarães é toda envolta em cenas regionais de luta com a natureza pela sobrevivência. Encontramos cenas de fé, de rezas por conta de tempestades, cenas de rezas por
conta da saúde das crianças, cenas de rezas por conta de medos. “Que fé que este menino tem”
(ROSA, 2001, p. 46). Encontramos Miguilim em vários momentos preso em questionamentos
de fé. Os elementos religiosos, de devoção, tais como os terços que são rezados, o presépio que
é montado em que todas as pessoas de todos os cantos dos Gerais vão ver na casa de Miguilim
é bastante presente na obra de Guimarães.

Uma estória percorrida com elementos de fé e curiosidades. Vemos Miguilim como personagem participativa oculta em cenas adultas, de conversas sobre traição, alcoolismo, pavor e
morte. Miguilim ouvia o seu pai cometer cenas de violência por detrás da porta com a sua mãe.
“Miguilim você tem medo de morrer”? (ROSA, 2001, p. 44). Pergunta que Dito faz para Miguilim.

Uma obra recepcionada por cenas religiosas, supersticiosas e de questionamentos acerca
do pecado e do paganismo. Temos em Miguilim os umbigos das crianças guardados no oratório para o rato não roer, que, caso roendo, as crianças cresceriam para serem ladrões. Temos
promessas das crianças voltadas para as preocupações adultas, “Dito eu fiz promessa, para o
Pai e o Tio Terêz voltarem quando passar a chuva, e não brigarem, nunca mais...” (ROSA, 2001,
p. 49), e cenas de questionamento acerca de personagens bíblicos tais como Caim e Abel.

A personagem central expressa um diálogo com o irmão mais jovem a quem lhe conta sobre seus medos e inseguranças, praticamente a narrativa toda. O irmão Dito é companheiro
que o ajuda atravessar e entender parte dos angustiantes e instáveis momentos da infância de
Miguilim.

Este texto de João Guimarães Rosa ajuda-nos a compreender que quando você passa a cuidar de uma coisa ela passa a ser sua. Miguilim cuidava de seu irmão mais novo, cuidava de
proteger a mãe de suas crises existenciais geradas pelo espancamento do seu marido movido
pelo ciúme excessivo, cuidava dos animais, cuidava das inquirições da vida e da trajetória trágica de Dito.

Este momento de cuidado mostra-nos um fato passível de ser estudado na obra de Guimarães Rosa, pois o conto dentre as variadas funções tem também aquele do despertar de
transmissão de vontade de fazer parte de uma experiência única. Neste ambiente, podemos
observar que o ato de compartilhar o melhor do que se tem não é uma obrigação ou um favor,
mas sim um prazer, porque ao fazê-lo, torna-se parte de algo maior: Miguilim dividia suas
preocupações com o Dito. “Miguilim era Miguilim, acertava no sentir” (ROSA, 2001, p. 57).
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Nesta obra observamos que o autor faz um chamamento para a memória. O narrador furta
o pensamento e leva a personagem para o passado, “Um dia, tempos, Tio Terêz, o levara a beira
da mata, ia tirar taquaras”. (ROSA, 2001, p. 50).

Ora, Campo Geral é uma novela colhida em imagens de elementos regionais do Mutum, relacionados a momentos importantes vividos em um recanto do sertão dos Gerais ao qual reúne alguns personagens, elementos, ações, paisagens para um futuro respaldado de lembranças
que poderá ser entendido adiante.

Percebemos uma novela colhida por um protagonista com estado de saúde fragilizada cheia
de medo da morte. As rezas em favor da chuva e em favor da saúde de Miguilim se faz presente
nas cenas que seguem todo o desenrolar da trama. “Ele Miguilim havia de achar um jeito de
sarar com Deus”. (ROSA, 2001, p. 61). A criança reza sozinha em busca de solução para os seus
desafios com a vida, quando brincava sentia as dores no seu corpo. Uma criança que faz acordo
com Deus para postergar seus dias de medos. As cenas de ambiguidades acontecem em todo
o delinear da novela. Hora está no colo da avó sendo consolado, hora está sendo mal tratado.
Miguilim combinava com Deus prazo para morrer com acordo de rezar novenas, sentia
saudades dos bichos e de todos antes da morte.

João Guimarães Rosa traz cenas cruéis de vexame para a criança: “Dava vergonha no coração da gente, o que o pai assim falava. Que de pobres iam morrer de fome”. (ROSA, 2001, p. 68).
Vemos uma cena em que Miguilim deve ficar nu até que fosse costurada a sua roupa rasgada
por descuido em brincadeiras com o Dito, seu irmão. Amava o Dito mais que tudo e brincavam
de subir em árvores. Dito, muito curioso e de tudo queria aprender.

Também cenas de responsabilidades e alegrias, cenas de infância com os traços da responsabilidade para com a vida, Miguilim sente-se útil ao levar o alimento para o pai no horário do
almoço na roça. Sente o dever de fazer a coisa certa quando o seu tio Terêz pede para entregar
um bilhete para a sua mãe. Aqui, vemos o senso de justiça implícito no menino.

São vários os momentos que poderias ser explicitados neste ensaio, mas o tempo é curto,
no entanto não podemos deixar de ressaltar que o Miguilim tinha sério problema de visão
“Miguilim queria ver mais coisas, todas, que o olhar dele não dava”. (ROSA, 2001, p. 86). Nas
brincadeiras no pátio percebemos a dificuldade ocular da criança, ele não conseguia acertar
o alvo.

Além, um toque de memória na obra de João Guimarães Rosa é bastante perceptível no que
tange a narrativa especulativa acerca do passado. Vejamos: “Mas agora Miguilim queria merecer paz dos passados, se rir seco sem razão”. “Ele bebia um golinho de velhice” (ROSA, 2001,
p. 89). A passagem incita-nos que ao incluir cenas de infância em sua novela, João Guimarães
Rosa os reorganiza sob a ótica do adulto. “A gente olhava a mãe, imaginava saudades” (ROSA,
2001, p. 106).
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A memória sob a ótica do adulto. O narrador se deixa esvair no conto de forma bastante
sutil.
Miguilim era um forte inquisidor acerca da vida, em tudo questionava ao seu irmão Dito,
experimentava diversas situações de medos e brincadeiras. São momentos e mais momentos
duplos de amizade e companheirismo.

Mas, o aprendizado da maturidade acontece quando no desenrolar da novela, uma cena
de acidente surge para provocar muita dor em Miguilim. Dor eterna. Dito se machuca com

um corte profundo no pé e fica muito doente. Aqui é bastante perceptível a fase de transição
na vida de Miguilim. Ele fica todo o tempo ao lado do irmão e faz o possível para consolá-lo,
inclusive contando estórias. Um desfecho cruel que traz a experiência da morte do irmão para
Miguilim. “Ele chorou em todas as partes da casa” (ROSA, 2001, p. 117). Ele chorou até o fim.
João Guimarães Rosa traz à luz que todos os dias depois da morte de Dito, o irmão, eram
tempo de doer para Miguilim, que olhava para a própria dor. “Ele não era ele mesmo” (ROSA,
2001, p. 122). Tudo perdeu o sentido depois da trágica morte de Dito, para o protagonista Miguilim. Percebemos que tudo de repente se acabava em nada.

Miguilim já não era mais outrora, agora passava a ajudar nos afazeres da casa e na roça,
passa a viver uma vida de incertezas e certezas de raiva do pai para o resto de sua vida. Sem
enxergar direito, tropeçava, escorregava e esbarrando por conta da sua dificuldade visual
agravada e não compreendida. Sofreu mais cenas de violência por parte do pai por conta de
uma briga de criança e passa três dias fora de casa.

Passado algum tempo, Miguilim fica muito doente e recebe em cama a notícia do suicídio do
seu pai. O pai de Miguilim comete homicídio com um vaqueiro e depois se suicida enforcado.

O tempo passou e o amadurecimento aparece “aos dias, Miguilim melhorava” (ROSA, 2001,
p. 147). Com a visita inesperada do médico, doutor Lourenço, descobre o seu problema de visão, refletido no seu comportamento.
Um médico de passagem, aparece na casa de Miguilim e lhe descobre o seu problema de
visão e na oportunidade lança um novo olhar para Miguilim, o de ser levado pelo doutor Lourenço para viver longe do Mutum. “Miguilim abraçava todos, um por um, dizia adeus...” (ROSA,
2001, p. 151).

Neste final podemos encontrar a dúvida que perpassa toda a narrativa sobre alegria e a
tristeza. Ela ainda permanece. Não há tecnologia da cidade que possa, nesse momento, dar
uma resposta ao que Miguilim sente sobre essa questão. João Guimarães Rosa é incisivo quando diz que Miguilim não sabe o que é tristeza ou alegria. “Você está triste Miguilim? – Mãe
perguntou. Miguilim não sabia” (ROSA, 2001, p. 150).
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Mas os óculos emprestados pelo doutor auxiliaram o menino a entender melhor a beleza
das coisas: o Mutum, Drelina, Chica e Tomezinho, seus, irmãos, todos da família eram bonitos,
“Agora ele sabia!”.

CONCLUSÃO
O texto de João Guimarães Rosa incita-nos que a experiência da infância é uma evidência
que se encontrara no fato da lembrança do que possuímos hoje por meio da ligação invisível
com o passado. Esta narrativa revela que o que foi vivido deixa de ser uma vivência simples ou
um amontoado de coisas pertencidas ao passado.
O aprendizado da experiência da infância torna-se o fato incrustado, implícito na vida de
qualquer ser humano que leva consigo a sua bagagem memorialística.

A lembrança da vivência em João Guimarães Rosa constata a recepção de uma experiência

por meio da lembrança que traz uma espécie de sobrevida de uma vivência.

Vejamos que não há uma determinação ou imposição cronológica para que o passado seja
revelado. Como observado na construção narrativa, os fatos vêm à tona por meio de um processo que não tem por objetivo buscar a origem das coisas. É possível notar que a vivência do
garoto, no momento do desfecho de “Campo geral”, revela as experiências agrupadas pelo menino por meio das imagens, sensações, enfim, dos elementos captados na hora da despedida.

O passado não quer ser um empecilho para que os homens vivam, mas está sempre latente
e à espera que haja uma abertura para fornecer as riquezas acumuladas durante muito tempo.
Explorando um pouco mais a questão do relacionamento entre o narrador e a narrativa, é possível entrelaçar que a personagem Miguilim poderia, de fato, ter sido o próprio João Guimarães
Rosa, pois Sergio Abranches, bisneto do doutor Lourenço, personagem invocado para fazer a
parte final da novela, em entrevista ao Jornal Folha de São Paulo diz que seu bisavô entra a
cavalo na história de Miguilim.
Nesta entrevista a Folha de São Paulo, Sergio Abranches diz: “Queria tê-lo interrogado, aflito de curiosidade, maravilhado e orgulhoso, sobre como chegou ao Mutum para descobrir a
miopia de Miguilim”.

Ademais: “Descobri depois que sua jornada até o Mutum era, na verdade, a transposição
literária da gratidão de Guimarães Rosa ao médico, meu bisavô, que, em sua casa de Cordisburgo, em visita ao seu Rosa, o pai, descobriu que aquele menino, predestinado a ser o maior entre
os maiores da literatura brasileira, era míope”. “E lhe emprestou seus óculos redondinhos e ele
viu que o seu mundo de Cordisburgo, o qual conhecia por partes, micropedaços que enxergava
ajoelhado nas folhagens e nas pedras, sempre muito de perto, sem nunca perceber o conjunto
com precisão, era bonito”. “O Mutum era bonito”! “Agora ele sabia”.
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Miguilim reproduz aquela descoberta infantil crucial de João Guimarães Rosa.

Assim, podemos dizer que são conclusas as narrativas de João Guimarães Rosa no tocante
a sua saída da terra natal e tendo viajado o mundo, conheceu várias histórias e as deixou contadas quando lhe surgiu a oportunidade.
O narrador de “Campo geral” é aquele que morou um tempo no Mutum, conheceu-a, saiu
pelo mundo em busca de outras possibilidades e enxergar o mundo de outra forma.

Guimarães Rosa em Miguilim leva-nos ao chamamento do passado, enfatiza-nos a importância do presente e lança-nos à incógnita do futuro. Afinal o texto é uma passagem entre
passado-presente-futuro.
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A Interação entre o Lúdico
e o Religioso no Método Educativo de Dom Bosco
Osmar Hércules Padovan1

Resumo: O texto faz parte de um estudo preliminar que cogita, no Método Educativo de
Dom Bosco, uma interação entre a dimensão lúdica e a religiosa. Após tecer um aceno histórico
para a biografia e o contexto de João Bosco, seu projeto e sua missão, pergunta-se pelo grau de
inovação na sua criação de mecanismos de interação. O articulista o faz a partir da teoria de
Vygotsky, tecendo aproximações entre este e Dom Bosco .
Palavras-Chaves: Educação; Mediação; Alegria; Festa; Santidade; Dom Bosco; Vygotsky

Considerações iniciais
Tradicionalmente no mês de junho, sobretudo no interior do Brasil as festas populares,
mostram a interação entre o lúdico e o religioso nos rituais, celebrações e quermesses com
queimas de fogos, o pau de sebo, a fogueira, a dança de quadrilha e as comidas típicas, é neste
universo que ainda hoje a cultura religiosa mescla a dimensão social e a sobrenatural.
É neste campo de relação entre o lúdico e o religioso, tendo como referência a figura de
Dom Bosco e o desenvolvimento de seu método educativo, que desejo elaborar este artigo.

Um aceno histórico
Segundo o historiador Franco Cambi, no livro “História da Pedagogia” na Grécia antiga haviam os “jogos agonísticos – ligados às festividades religiosas sendo ao mesmo tempo momen-

1
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to eminentemente comunitário desenvolvendo uma função educativa com fundamentos éticos
e antropológicos fortalecendo os vínculos coletivos.” 2

Com o passar do tempo os jogos foram assumindo funções diferentes das religiosas. Inicialmente eram visto apenas como recreação, depois como espaço de relaxamento em contraposição à atividades que exigiam habilidade intelectual. E a seguir foram usados para promover
princípios morais.
Somente no século XIX acontece a descoberta e a crescente consciência da criança como
ser humano que tem capacidade de aprender pela observação e imitação. Neste século nasce
João Bosco.

João Bosco, sua história, sua infância
João Bosco, nasceu em 16 de agosto de 1815, na região de Castelnuovo, num vilarejo chamado de Becchi, reino do Piemonte, hoje Itália. De família de camponeses pobres, ficou órfão
de pai aos dois anos, tendo sido educado na fé e nos valores da cultura popular por sua mãe,
Margarida Occhiena. Desde pequeno já desenvolve seu espírito de observação. Desde os 5
anos chamava a atenção por suas brincadeiras, sendo seu primeiro jogo a lippa, que consistia
em rebater com um bastão uma bola de madeira atirada pelo adversário3.
João Bosco nasceu e viveu numa época de revoluções e transformações sociais e políticas
diversas e revoluções na península itálica. Um tempo no qual se mesclam utopias e ideologias.

Neste contexto se desenvolve a vida de João Bosco, assim como no campo pedagógico cresce o respeito pela capacidade de aprendizagem da criança.

O Mercado e a Igreja
João Bosco viveu sua infância em meio a grandes prados que lhe permitem soltar a imaginação, e desenvolver a capacidade criativa. Sua família católica, frequentava no vilarejo a
capela onde aconteciam festas populares que permitiam aos camponeses momentos de interação social. Nestas festas populares, enquanto na igreja acontecia a comemoração religiosa,
no seu entorno se desenvolvia a diversão, com parque e circo.
Como bom observador, João percebe que muitos se interessavam mais pelo que acontecia
na praça, com apresentações de mágicas e malabarismo. Sentindo que este tipo de atividade
2
3

Cambi, Franco, História da Pedagogia, Pg 79.
CHIAVARINO, Luiz, Sorrisos de Dom Bosco, Gráfica Salvador, 2005, p 15.
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atraia a atenção das pessoas, começou também ele a assistir estes espetáculos, mais do que
para ver, para adquirir as técnicas usadas pelos saltimbancos. Ele próprio relata:
“Nos mercados e nas feiras, apresentavam frequentemente charlatões e saltimbancos, que eu ia ver, observando atentamente as
mínimas proezas, voltava para casa e exercitava-me até conseguir
reproduzí-la”4.

O desenvolvimento deste conhecimento adquirido, graças à observação e à repetição, fez
com que este menino de nove anos nos domingos depois de ter cumprido seus deveres religiosos organizasse seu espetáculo, no qual se tornava o artista, o equilibrista e o pregador religioso, pois, sua finalidade primeira era transmitir a mensagem religiosa. Conseguia-se assim
unir duas realidades aparentemente distintas, a sagrada e a profana. João unia no seu método
o lúdico e o religioso.
“Caminhava sobre a corda, como por um caminho, depois de algumas horas de diversão, quando tudo ficava bastante cansado, cessavam os jogos, fazia-se breve oração e cada um voltava aos seus
afazeres. Ficavam excluídos destes espetaculos os que houvessem
blasfemado, tido más conversas, ou se recusado a tomar parte nas
práticas religiosas”.5

O tempo passou e João cresceu, com desejo de ser tornar padre. Foi um caminho duro e
difícil, já que saiu cedo de casa, não para ir ao seminário, mas para sobreviver, trabalhou como
cuidador de vacas, por dois anos num sítio próximo de onde morava. Manteve porém, sua capacidade de atrair as pessoas com atividades lúdicas.

Seu projeto sua missão
Ordenado padre começa a trabalhar na periferia de Turim, desenvolvendo um trabalho
religioso e social com crianças pobres. Seu objetivo era ensinar religião comprincípios educativos, desenvolvendo atividades lúdicas ao ar livre, fazendo as crianças conhecerem um Deus
em meio ao movimento, ao barulho, e junto de pessoas acolhedoras e sorridentes. Nas brincadeiras que organizava deixava as crianças em plena liberdade, sendo porém sempre presente
entre eles. O jornalisrta da época Gustavo de Cavour registra.
“Existe um local onde os jovenzinhos, nos dias festivos e nas horas
de recreação, se divertem com jogos que lhes fazem bem e com di-

4
5

Bosco, São João, Mémorias do Oratório de São Francisco de Sales, p.37
Idem, p.37
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vertimentos inocentes, passando tempo em meio há uma alegria
honesta, que tanto contribui para a saúde do corpo e da mente,
especialmente na idade em que se encontram. No meio deles está
sempre Dom Bosco, que é tudo para todos: mestre, companheiro,
amigo e exemplo.6

Ainda mais temos outro depoimento

“La dentro em toda parte tu vês menino divertindo-se em pequenos grupos, jogando com bola, com bochas, brincando no balanço...na igrejinha alguns aprende o catecismo e se preparam para
receber os sacramentos. Ao mesmo tempo na sala de aula, outros
aprendem a ler e escrever, estudam aritmética, caligrafia e canto.
Da prazer constatar com que docilidade esses jovens outrora menino de rua, hoje obedecem aos padres que tomam conta deles7”.

A partir desta narrativa vemos a sintonia de três dimensões próprias do ser humano: O
religioso, caracterizado na igrejinha, o lúdico, simbolizado nos brinquedos e o racional num
aprendizado em sala de aula. Todos acontecendo em ambientes distintos, mas interligados:
Igreja, pátio, salas de aula. Identifica-se aí a interdiciplinariedade, da qual Edgar Morin se tornou grande defensor. Há de se crer que todo este sistema era movido por educadores que
carregavam no seu íntimo a educação como uma missão, como nos lembra Edgar Morin:
“ O ensino deve voltar a ser não apenas uma função, uma especialização, uma profissão, mas também uma tarefa de saúde pública: uma missão. Uma missão de transmissão, que exige mas que
competência, além de uma técnica, uma arte. A missão supõe, evidentemente a fé: fé na cultura, e fé nas possibilidades do espirito
humano. Eis o tripé para bem educar: arte, fé e amor.”8

Dom Bosco, criador ou inovador?
Quando inicia seu trabalho em favor de meninos pobres e abandonados, Bosco já tem em
mente um modelo de ambiente educativo e religioso, chamado oratório, prática desenvolvida
por Filipe Nery no seculo XVI. Ele acrescenta ao termo a palavra festivo, pois seu objetivo era
recolher crianças e jovens nos períodos em que eles estivessem desocupados.
6
7
8

Perini, João Carlos, Dom Bosco e os Jogos, 40
Idem, p.87
MORIN, Edgar, A Cabeça Bem Feita, Bertrand Brasil, pg.101
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O seu sistema educativo, chamado Preventivo, já existia. Joaõ Bosco, depois de fazer uma
contraposição com o sistema repressivo, o qual conheceu ao visitar as cadeias de Turim, e o
sistema preventivo como método usado pelas escolas católicas, sem dúvida opta pelo preventivo. Acrescentando neste modo de educar as palavras razão, religião e amorevolezza, esta
última traduzida como amor que educa. No oratório festivo, com o sistema preventivo, ele vai
desenvolvendo sua missão. Em 1849 um professor da Universidade de Turim já destacava
Dom Bosco com este depoimento:
“Ele recolhe nos dias festivos, lá naquele recinto solitário, de 400 a
500 meninos acima de 8 anos, para afastá-los dos perigos e maus
divertimentos e instruí-los nas normas da moral cristã. E isso, entretendo-os em agradáveis e honestas recreações, depois de terem assistidos aos ritos e exercicios de piedade...Tudo isso para a
educação moral e civil. Mas não descuida da educação fisica, deixando que no pátio ao lado do oratório, bem cercado, os exercícios
de ginástica ou divertindo-se com perna de pau”9

Santidade é alegria
Inspirado em São Filipe Nery e em São Francisco de Sales, que recuperaram na espiritualidade da Igreja a dimensão da alegria como meio essencial para se alcançar a essência de Deus,
Dom Bosco acolhe e aplica esta relação entre a santidade e alegria para a vida no Pátio, onde
se supõe estar vivendo na mais descontraída algazarra, na mais espontâneas maneira de interagir entre educador e educando, e onde os laços de familiaridade se fazem presente. O espaço
do lúdico passa a ser considerado, não como lugar de se perder tempo, mas de se desenvolver
as habilidades motoras de interação entre o individual e o social, entre o humano e o espiritual.
O Jornal Conciliatore Torinese comenta:

“Dom Bosco, por meio dos jogos, conseguia obter progressos extraordinários na prática religiosa nos resultados escolares, em
que seus jovens obedeciam aos educadores com alegria estampada no rosto10.

Como dizia o escritor italiano Piovato:

9
10

Braido, Pietro, Previnir, não Reprimir, 118
Perini, João Carlos, Dom Bosco e os Jogos, RSB, 2012, pg 112
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“A escola dombosquiniana de esporte foi a primeira na Itália a
mostrar como a atividade esportiva, a seu modo, é um formidável
veiculo de valores”11.

Nos sermões para os educandos falava com firmeza, relacionando a santidade com a alegria nestes
termos:
“Meus jovens, é hora de recreio. Permito-vos, ou melhor, recomendo-vos que estejais alegres o máximo que puderdes. Brincai, cantai,
gritai, saltai, quebrai, fazei todas as diabruras que quiserdes, porém, não pratiqueis pecados12

Inovações na criação de mecanismo de interação.
João Bosco vê a necessidade de desenvolver seu processo educativo integrando o social e o
religioso. Cria pequenos grupos chamados de Companhias. A função das companhias é, sobretudo, a do apostolado da educação dos próprios companheiros no jogo13.
O ambiente a princípio era espontâneo, pois, momentos de jogos e de diversão mais se
podia conhecer o perfil de cada jovem. Para o mediador-educador, chamado de assistente, cabia o olhar atento, mais do que de vigilância, o de condutor da interação educativa através da
atividade lúdica.

No desenvolvimento do processo educativo através do lúdico, dos jogos, das brincadeiras,
agregado aos valores religiosos desenvolvidos pelo ensino formal, Bosco se cercará de colaboradores, na maioria jovens porque são mais aberta ao “novo”. Uma vez que seu método tinha
como ponto de referência a prática, o modo de ser e de agir do educador, ele percebe que para
transmitir esta nova mentalidade, integrando o lúdico e o religioso, é preciso preparar pessoas
com capacidade de desenvolver pensamentos novos, sonhar projeções de “futuros novos”. Certamente os jovens serão mais abertos a estas novas atitudes educacionais.

11
12
13

Idem, pg119.
WAST, Hugo, Dom Bosco e o seu tempo, Livraria do Globo, 1933, pg 285.
Perini, João Carlos, Dom Bosco e os jogos, Editora SDB, p.121
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Iluminando seu jeito educador
a partir da teoria de Vygotsky
Lev S. Vygotsky nasceu em 17 de novembro de 1896 em Orsha, na Rússia, de família judaica. Sua educação até os quinze anos foi praticamente em casa. Estudava sozinho com seus amigos. Sempre alimentou seu gosto pela leitura de diferentes áreas do conhecimento. Só a partir
de 1924 ele dicide colocar toda sua atenção de pesquisa na área da psicologia, com a principal
preocupação de estudar os processos de transformação do desenvolvimento humano.

Sobre suas teorias, a que mais nos interessa nesta ralação com Dom Bosco está na descoberta do tipo de desenvolvimento que existe na criança: o real e o potencial. O real corresponde a tudo aquilo que a criança é capaz de fazer sem a ajuda de alguém. O Desenvolvimento
potencial são aquelas realizações que só acontecem com a assistência de outra pessoa. Entre
estas duas realidade há uma certa distância, a qual Vygotsky deu o nome de Zona de Desenvolvimento Proximal, (ZDP). Para realizar esta passagem entre zona do real para o potencial, ela
precisará de mediação tanto instrumental como social. A instrumental são apoios externos
que ajudam a criança a desenvolver estímulos. Pode ser um brinquedo, um jogo...A mediação
social acontece por meio de uma pessoa que poder ser um educador.

Segundo Teresa Cristina Rego, para Vygotsky as caracteristicas tipicamente humana não
estão presentes desde o nascimento do indivíduo, nem são mero resultado das pressões do
meio externo. Elas resultam da interação dialética entre o homem e seu meio sociocultural,
sendo que esta relação do ser humano com o mundo não feita de maneira direta, mas mediada
por meios que se constituem em ferramentas auxiliares da atividade humana. Através deste
processo de mediação as funções psicológicas superiores, especificamente humanas se desenvolvem. Para ele o ensino sistemático não é o único meio para o desenvolvimento do potencial
humano, já que se considera o brinquedo uma importante fonte de promoção de desenvolvimento14. Para Vygotsky “a criança sempre está brincando, ela é um ser lúdico”.15

Para realizar todo esse processo, a criança necessitará da figura do professor como mediador, o qual tem como missão criar um ambiente, o mais democrático possível, para que as
interrelações se desenvolvam de maneira que o aprendizado ocorra de uma forma agradável,
pois para Vygotsky “Educar, sempre significa mudar.” 16

Vygotsky parte do pressuposto de que as características do indivíduo, vão sendo formadas
a partir da constante interação com o meio, entendido como mundo físico e social que inclui as
14
15
16

REGO, Teresa Cristina, Vygotski, Uma perspectiva Histórico-cultural da educação, Ed. Vozes, Pg 41-42.
VYGOTSKI, A Formação Social da Mente, Ed. Martins Fontes, p120.
VYGOTSKI, Psicologia Pedagogica, Ed. Martins Fontes, p. 140.
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dimensão interpessoal e cultural. Nesse processo o individuo ao mesmo tempo que internaliza
as formas culturais, as transforma e interfere em seu meio. É portanto na relação dialética com
o mundo que o sujeito se constitui e se liberta.

Aproximações entre Dom Bosco e Vygotsky
A realidade da infância e a dificuldade de estudar levam á uma aproximação. João Bosco
teve seus primeiros contatos com o estudo, através de livros que comprava na feira com dinheiro arrecadados, com seus jogos de prestidigitação. Mais tarde teve aula particular com
padre João Calosso17. Isto foi até seus 15 anos. Vygotsky, teve também seu aprendizado mais
próximo de sua família até seus 15 anos como sabemos por relatos de sua história.
Quando Vygotsky afirma que a criança está sempre brincando, que ela é um ser lúdico, isto
no século XIX, quando Dom Bosco entra em contato com a realidade social do mundo do trabalho, ele encontra crianças de seis anos, oito anos, que deveriam estar brincando, mas estão
nas fábricas, ele vai afirmar, de acordo com sua compreensão da época:
“O homem nasceu para trabalhar, mas o menino nasceu também
para brincar. O jogo, para ele é uma necessidade. O empregador,
portanto deverá deixar completamente livre todos os dias festivos
do ano. Assim sendo, também aqueles que estão envolvidos em desfrutar dos trabalhos dos menores poderão participar do oratório e
dos jogos.”18

Em relação à teoria de Vygotsky, do educador como mediador, Bosco já tinha esta percepção desde o início do seu trabalho. Ele próprio passou praticamente metade de sua vida
vivendo esta figura do educador-mediador. Para ele o lugar mais propício para este processo
educacional acontecer, é no ambiente do pátio e em contato com a natureza através de passeios, teatro, da música e da arte, onde se identificam: religioso, social e educacional.
Todo seu sistema educativo, é um novo jeito de educar. Como vemos relatar um sacerdote
da diocese de Fermo:
“Há cinqüenta anos que Dom Bosco sacrifica a vida para a educação
e instrução da juventude.”19

Pe João Calosso, de Chieri, capelão de Muiraldo, paróquia de Catelnuovo dÁsti, morreu neste município
dia 21 de novembro de 1830 com 75 anos.

17

18
19

PERINI, João Carlos, Dom Bosco e os jogos, Ed. D.B, pg92.
BRAIDO, Pietro, Previnir, Não Reprimir, pg 117.
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Vygotsky afirma que a função do mediador é descobrir no aluno aquilo que ele tem de
potencial e que sozinho não conseguirá se despertar, cabendo então ao educador mediar esta
missão. João Bosco afirmava:
“que em todo jovem, por mais problemático que ele seja existe
algo de bom. E que cabe ao educador descobrir esse algo de bom
e dele tirar proveito”20.

Vygotsky afirmava que “educar sempre significa mudar, assim, o processo educativo é um
meio de elevar a qualidade da pessoa humana. João Bosco via que as crianças vindas da realidade de abandono, de pobreza e violência, ao entrarem no oratório começavam seu processo
de mudança.
Na dimensão da utilização dos jogos para despertar valores e fortalecer comportamentos positivos, creio que tanto Bosco como Vygotsky tinham consciência disso e perceberam a
vantagem eficiente de se educar através de atividades agradáveis e espontâneas, ao invés de
mecanismos repressivos.

Considerações finais
O objetivo proposto neste artigo era afirmar que o metodo educativo utilizado por Dom
Bosco, teve a si mesmo como grande educador graças a capacidade de adquirir meios para
desenvolver habilidades, tanto humanas como técnicas, a partir da persepção do uso do lúdico
para atingir a finalidade de educar por meio da experiência religiosa. Dentro de uma sociedade em transformação ele conseguiu também se tornar em um educador, no campo social, e no
religioso.

O método educativo de Dom Bosco é uma referência importante para todos os que desejam
formar crianças e jovens numa dinâmica integradora entre o religioso e o educacional, através
do uso de jogos e de outras atividades lúdicas.
Com isso os jovens se tornam, os grandes protagonistas de uma nova maneira de viver a
mensagem religiosa, desenvolvendo a espiritualidade da alegria, tão atual para os dias de hoje.
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Ateísmo contemporâneo
e celebração da ética do bem-estar:
elementos festivos da espiritualidade atéia
Clarissa De Franco1

Resumo: No alvorecer do que se costuma denominar de neoateísmo, surgem grupos ateus com
formatos semelhantes a cultos religiosos, como é o caso da britânica Assembleia de Domingo (Sunday Assembly), cujos rituais contam com músicas de rock, palestras de cientistas e depoimentos
de pessoas que se beneficiaram do “milagre da ciência”. Como precursores intelectuais desses movimentos, tem-se o filósofo francês Alain de Botton, que apontou tal tendência em Religião para
ateus (2011), além de André Comte-Sponville (2011), Luc Ferry (2008), Robert Solomon (2003) e
outros. Eles acabaram por descortinar a vertente de uma espiritualidade ateia, que busca na religião
elementos de agregação grupal e de força simbólica, dispensando Deus e expressões identificadas
com magia e irracionalidade, enfatizando uma ética do bem-estar.
Palavras-chave: ateísmo, Sunday Assembly, culto ateu, Alain de Botton, André Comte-Sponville.

Introdução
Aspectos que acompanham a modernidade, como a secularização e a valorização da ciência
e da racionalidade acabam por trazer impacto sobre o exercício da espiritualidade, que passa
a ser compreendida entre alguns autores (conforme apresentaremos no texto) como independente e dissociada das religiões.

O fenômeno da espiritualidade ateia ou laica emerge neste contexto secularizado, e passa a
apresentar formas semelhantes a práticas vivenciadas em religiões tradicionais, dispensando
os elementos considerados irracionais, como a crença em deuses e em forças sobrenaturais. A
1
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magia é substituída pela ciência e Deus pela razão. Surge a proposta de uma nova ética, pautada no bem-estar, utilizando a religião como modelo para agregar pessoas e celebrar a vida.

1.0 Espiritualidade laica
A partir de processos como a secularização e a laicidade de Estado, alguns quadros dentro do
campo religioso transformaram-se significativamente, trazendo cenários como o aumento da declaração dos “sem religião” nos últimos Censos do IBGE (2000; 2010) e o empoderamento de grupos
ateus que passaram a militar publicamente (FRANCO, 2014).
Estas transformações estão no cerne do que Charles Taylor (2010, p. 36) chama de “humanismo
exclusivo”, característica das sociedades seculares, nas quais as religiões passam a ser uma dentre
tantas opções de vida, e nem sempre uma opção fácil de ser “abraçada”. Neste contexto, evidenciam-se as subjetividades e as escolhas pessoais, em um cenário de composição própria da oferta
religiosa disponível. A espiritualidade passa a ser dissociada dos aspectos religiosos, ao menos do
ponto de vista institucionalizado.
André Comte-Sponville, ao trazer a público o livro “O espírito do ateísmo” (2007), afirma que
não é necessária a renúncia à espiritualidade ao abordar a negação de Deus ou das religiões. Em
consonância com o pensamento de Spinoza, Comte-Sponville afirma que a moralidade estaria no
âmbito das relações humanas, fazendo parte, portanto, da realidade e não do mundo sobrenatural
(p. 189).
Este autor, junto com outros, como Robert Solomon (2003), Luc Ferry (2007), Alain de Botton
(2011) e Michel Onfray (2011) dissociam aspectos éticos da religião e acabam por trazer à tona uma
reivindicação secular: a de que é possível desenvolver e vivenciar elementos associados ao exercício
espiritual de maneira desvinculada de qualquer cenário religioso.
Alguns consideram esta proposta a de um ateísmo espiritualista e conforme observa Alain de
Botton, em Religião para ateus (2011), este tipo de ateísmo tende a “irritar partidários de ambos os
lados do debate” (p. 14) – referindo-se a ateus e religiosos –, já que os religiosos assistirão a uma
“reflexão aparentemente brusca, seletiva e não sistemática de seus credos” (p. 16), e os ateus estarão
diante de algo que “trata a religião como digna de ser uma incessante pedra de toque para nossos
desejos” (p. 17).
Voltando a André Comte-Sponville (2007), apesar de dissociar espiritualidade de religião institucionalizada, reconhece um valor entre as religiões, que teria relação com a visão de Durkheim
(2000) de que religião é aquilo que integra ou agrega um grupo social. “Não há sociedade sem
ligação: não há sociedade sem comunhão. Isso não prova que toda comunhão, nem, portanto, toda
sociedade necessita da crença em um Deus pessoal e criador, nem mesmo de forças transcendentes
e sobrenaturais.” (COMTE-SPONVILLE, 2007, p. 29).
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Comte-Sponville, ao propor uma espiritualidade sem Deus, ou espiritualidade ateia/laica borda
elementos como comunhão, disciplina, respeito, fidelidade, vivência de uma unidade entre o mundo
interior e exterior do ser, aceitação das coisas como são, vivência do aqui-agora, dentre outros como
ilustrativos do que se pode dissociar das religiões e experimentar como vivências da espiritualidade.
Ele trata a espiritualidade como “um resultado da natureza e parte dela”, “uma experiência do ser
(...) para além da banalidade dos entes” (2007, p. 153), algo que acaba indo para a linha das religiosidades que localizam o divino no interior do ser em uma espécie de comunhão com o mundo real
à sua volta. Nesse sentido, o autor se aproxima de movimentos religiosos da Nova Era2, sem, no
entanto, tratar de uma descrição sobrenatural das coisas.
Na linha de ressaltar aspectos positivos da religião, como fonte de aprendizado para as sociedades seculares, o suíço Alain de Botton (2011) destaca elementos como vida em comunidade, prática da gentileza e ternura, sistemas de ensino, arte e arquitetura como importantes
fontes em que a religião teria acúmulo de “patrimônio”. Cita que as pessoas precisam de orientações e conforto (o que as religiões sabem há séculos) e sugere que poderíamos inaugurar
“templos seculares” e que os restaurantes e as universidades poderiam ser rearranjados, a fim
de promover reflexões e comunhões sobre aspectos fundamentais da existência, como amor e
morte. Ele chega a sugerir que os professores façam curso de oratória com pastores (p. 111),
reconhecendo a religião e seus líderes como importantes formadores de opinião.
Elas (as religiões) conseguiram combinar teorias sobre ética e
metafísica com um envolvimento prático em (...) uma gama de
interesses que eclipsa a extensão de conquistas até mesmo dos
maiores e mais influentes movimentos e indivíduos seculares da
história (BOTTON, 2011, p. 17)

Esta postura de Alain de Botton, conforme veremos no próximo item deste artigo, não está isolada. Existem, de fato, templos seculares, com formato bastante similar a igrejas religiosas, como o
da Sunday Assembly, que trataremos nas próximas páginas.
Também o filósofo Luc Ferry (2007) fala da ética e da prática do bem como sinais de elementos que já estiveram sob “domínio” religioso e que agora seriam representativos de uma
espiritualidade ateísta ou laica. O autor argumenta que tanto ateus quanto religiosos seriam
atormentados pela questão da finitude e da salvação, e que as vias racional e ética seriam um
“caminho de salvação” em si. Um comportamento ético voltado para o bem do ser humano
seria algo que as religiões teriam se “apropriado” como patrimônio moral delas. Um equívoco,
para Ferry, que considera a ética como uma conduta que pode ser dissociada das religiões,
2
Leila Amaral (2000) assim descreve Nova Era: “mais do que um substantivo que possa definir identidades religiosas bem
demarcadas, Nova Era é um adjetivo para práticas espirituais e religiosas diferenciadas e em combinações variadas, independente das definições ou inserções religiosas de seus participantes”. Já Aldo Natale Terrin (1996, p. 15) define Nova Era como
um movimento que “traz consigo o revival de um mundo antigo, recuperando uma sensibilidade espiritual passada, onde
sagrado e profano se sobrepunham e onde dominava uma participação mística com a natureza (...) pretende repropor definitivamente este mito: “a terra sem males”.
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como de fato nos parece absolutamente legítimo. Ele aborda a espiritualidade laica como forma de manutenção do que seria essencial para a vida atual. Considera que espiritualidade vai
além da moral e que esta não pode ser confundida com religião.

Em relação ao conceito de espiritualidade ateia ou laica, é importante ressaltar que o termo não
é consagrado, mas já existe um corpo de publicações e alguns movimentos de militância ateísta que
justificariam o uso do termo.
Robert Solomon, em Espiritualidade para céticos (2003), procura elucidar o conceito de espiritualidade, apontando concepções filosóficas e cargas afetivas ligadas ao termo. Dentre outros
apontamentos, propõe a espiritualidade como um recurso para a elaboração de sentido na vida e
enfrentamento de sofrimento. Segundo Solomon, a espiritualidade seria moldada pela ciência e pela
racionalidade e não pela religião, um interessante apontamento que nos leva a refletir que espiritualidade é um termo perfeitamente aceitável dentro de contextos seculares, aponto de a Organização
Mundial de Saúde ter incluído como uma das dimensões de saúde o bem-estar espiritual.
A ideia corrente hoje em termos de espiritualidade é a de que ela
está vinculada a uma busca pessoal de sentido, com ênfase no
aperfeiçoamento do potencial humano. E isso pode envolver ou
não valores religiosos, mas de toda forma, envolve concepções de
sentido ligadas ao exercício da fé. (FRANCO, 2013, p. 401)

Caracterizamos a espiritualidade laica como uma prática ou uma posição ideológica que,
embora rejeite a ideia de Deus e deuses, de sobrenatural, de elementos identificados com pensamento mágico e religioso, apontam para uma vivência de significados emocionais profundos,
que envolvem elementos como solidariedade, compaixão, ética, bem-estar, aprimoramento do
ser, da humanidade e do mundo, integração e conexão do indivíduo com o cosmos.

1.2 Michael Onfray: laicidade pós-cristã
Apesar de também propor esta mudança entre o que esteve antes nos domínios religiosos
para os domínios laicos, Michel Onfray merece uma categoria específica dentro deste debate
secular, basicamente por sua ênfase em estabelecer uma ética sem resquícios da moral judaico-cristã. Sua proposta de ateísmo vem acompanhada do que ele chama de uma “laicidade
pós-cristã” (ONFRAY, 2011, p.187), que deve “descristianizar a ética, a política e o resto” (187),
sendo uma espécie de superação de um modo de viver e conceber a vida. Onfray faz duras
críticas ao relativismo do pensamento laico atual (que tem base, segundo ele, de uma moral
judaico-cristã) no qual:
todos os discursos se equivalem: o erro e a verdade, o falso e o
verdadeiro, o fantasístico e o sério. O mito e a fábula têm o mesmo
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peso da razão. A magia conta tanto quanto a ciência. O sonho tanto
quanto a realidade. Ora, nem todos os discursos se equivalem (...).
Assim como não devemos colocar em pé de igualdade carrasco e
vítima, bem e mal, não devemos tolerar a neutralidade, a benevolência expressa para com todos os regimes de discurso, inclusive
o dos pensamentos mágicos. (ONFRAY, 2011, p. 188)

Reconhecemos em sua escrita ateísta um estilo muito mais agressivo que os autores acima
citados e um discurso no qual fica evidente o desejo de eliminação das religiões, que seriam
expressões de “patologias mentais pessoais” (crenças privadas) dominando a esfera pública
(p. XXI). O autor coloca a razão como uma alternativa de contraste ao mundo fantasioso da religião e comenta a respeito do “alto preço” que se paga por evitar o enfrentamento da realidade,
com um ônus de negligência e culpa (Michael ONFRAY, 2011, p. 23). Faz distinção entre os fiéis
– os quais ele denomina de “iludidos” (2011, p. XIX) – e os líderes religiosos, “enganadores”.
Afirma que suas referências conceituais ateístas se apoiam no pensamento de Nietzsche3,

ressaltando, no entanto, que Deus não poderia estar morto, já que “uma ficção não morre” (p.
40). Reconhece que Nietzsche teria tornado “a tarefa ateológica possível” (p.23) e que tal tarefa seria construir uma “nova ética” (p. 24) baseada em uma “transvalidação que ultrapasse,
finalmente, as soluções e hipóteses religiosas e laicas dos monoteísmos” (p. 24). Chega a dizer
que “só o ateísmo possibilita sair do niilismo” (p. 24), como se o ateísmo fosse uma salvação
humana.

2.0 A festa ateia: exemplos de cultos
e expressões da espiritualidade laica
Na linha das espiritualidades laicas, existem gradientes de descrença, algumas sendo mais
enfáticas e militantes que outras. Embora não estejamos tratando aqui diretamente de Richard Dawkins4, um dos papas do ateísmo contemporâneo (também chamado de neoateísmo5), alguns grupos que citam este autor, exaltando suas qualidades e seus argumentos, tais
como o www.atea.org.br, trazem propostas de celebrações ateístas como o dia do orgulho ateu
– celebrado em 12 de fevereiro, em homenagem ao nascimento de Charles Darwin. E também
o “Newtal”, a versão secular do Natal em referência ao Newton, como sugestão de comemoração no dia 25 de dezembro.
3

Conforme ele mesmo se expressa em: ONFRAY, 2011, p.23

4
Richard Dawkins é um conhecido biólogo, divulgador da ciência e militante ateu. Seus maiores sucessos são O Gene Egoísta
(1976 [2001a]), Deus, um delírio (2007) e O Relojoeiro Cego (1986[2001b]).

5
Neoateísmo é um termo que designa o movimento ateísta que veio à tona no início dos anos 2000 mais efetivamente. O
termo é rejeitado por parte dos ateus contemporâneos, que considera uma alcunha de chacota (DE FRANCO, 2014).
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Vê-se que tais celebrações têm como referência autores e elementos da ciência, e nesse
ponto, cabe uma consideração: a ciência, em especial as de matrizes empíricas, tem encontrado no ateísmo um canal de divulgação e exaltação. Poderia-se afirmar, de maneira metafórica,
que a ciência passa a ocupar o lugar de adoração, nas religiões destinado a figuras sagradas.

Não é difícil sustentar tal analogia quando buscamos elementos de grupos ateus, como é o caso
da britânica Sunday Assembly. Em consonância com a sugestão de Alain de Botton de se construir
templos seculares, esse grupo descreve a si próprio como uma igreja sem religião, cuja missão é
de ajudar pessoas a encontrarem e desenvolverem seu potencial, tornando-se quem querem ser. Na
Carta Pública presente no site (sundayassembly.com), exalta-se o aspecto de celebração da vida,
ausência doutrinária, inclusão, autonomia de pensamento, solidariedade.
Sunday Assembly foi fundada por atores comediantes Sanderson Jones e Pippa Evans e tem
como mote uma congregação sem Deus, ou religião. Já possui diversas igrejas espalhadas principalmente pelos EUA, Inglaterra e Austrália. A proposta central é, como sugerido pelos autores da
espiritualidade laica/ateia, o uso de elementos religiosos subtraindo das religiões os aspectos irracionais e sobrenaturais, derivando-se disso, uma ênfase no bem-estar que dispensa a intermediação
de elementos sagrados.
Curiosamente, como o nome da igreja sugere, o grupo da Sunday Assembly realiza eventos
aos domingos, em uma aparente concorrência com o universo das igrejas cristãs. Os cultos contam
com bandas de rock e pop, além de palestras de cientistas e depoimentos de pessoas curadas pelo
“milagre da ciência”. Em geral, existe uma ênfase ao poder da mente e às possíveis transformações
decorrentes do domínio mental, tais como pensamento positivo, otimismo.
Voltando a trabalhar a hipótese da ciência como uma referência de adoração no sentido de culto
do ateísmo contemporâneo, é importante notar que tal argumento não é novo.
Internamente
aos muros da ciência, há representantes que alertam para os prejuízos que a “adoração” da ciência
pode causar à própria ciência. Nas palavras do evolucionista Stephen Jay Gould (1987, p. 19):
É importante que nós, cientistas atuantes, combatamos esses mitos da nossa profissão que a colocam como algo superior (...) a
longo prazo, a ciência só poderá vir a ser prejudicada por sua autoproclamada distinção como um sacerdócio capaz de preservar
um rito sagrado conhecido como o método científico.

Há também o argumento de que esse exercício acaba por enaltecer não a ciência, mas o
cientificismo, que seria um ideal da ciência como um modelo explicativo global, baseado no
empirismo e nas explicações naturais. Outros exemplos de usos da ciência como um ideal
de racionalidade, inclusive com incitações salvacionistas, podem ser vistos em http://www.
skeptic.com/, do psicólogo Michael Shermer e em richarddawkins.net, do já citado Richard
Dawkins.
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Basicamente, percebemos que o pensamento mágico que sustenta a fé nas religiões tradicionais é substituído na espiritualidade laica pelo discurso científico e pela lógica racional,
mantendo-se, entretanto, estrutura e mecanismos similares de pactuação entre as pessoas.
Grupos de apoio sustentam um modo de vida com ênfase no pensamento positivo e na autonomia.

Conclusão
A espiritualidade laica propõe a dissociação entre algumas instâncias nas quais as religiões antes da modernidade tinham monopólio (ética, comunhão entre as pessoas, práticas
solidárias, entre outras...) e, de outro lado, o caráter metafísico, sobrenatural e sagrado. Espiritualidade e religião tornam-se claramente instâncias diferentes e faz-se possível uma espiritualidade ateia/laica, que promete devolver à sociedade laica valores, conhecimentos e atitudes que antes estiveram sob o domínio das religiões. Tal espiritualidade é pautada em valores
seculares, como a valorização da racionalidade e da ciência e acaba por apresentar uma celebração da vida que se pauta no bem-estar e na solidariedade, além de enfatizar a autonomia
de pensamento, algo que comumente é reconhecido como uma “falha” das adesões religiosas,
tidas como dogmáticas e não livres.
Se pensarmos de modo panorâmico e resumido, esta separação entre religião e espiritualidade – sendo a última tomada como uma dimensão humana, inerente a todos – já estaria no
bojo de outras correntes de pensamento do ateísmo desde o período helenístico, entretanto a
secularidade e a laicização do Estado tornam possíveis e concretas as manifestação deste tipo
de espiritualidade. A mensagem geral de outrora seria: “não precisamos de deuses para lidar
com as aflições da vida” (Epicuro). Ou “a razão e a realidade nos bastam para nos tornar mais
comprometidos com a existência real e resgatarmos com isso nosso potencial humano” (Marx,
Nietzsche). E agora poderíamos acrescentar: “não precisamos de religiões para estabelecer
comunhão entre as pessoas, tampouco para sermos solidários e éticos, para vivenciar rituais
e utilizar elementos simbólicos em situações existenciais nas quais isso se justifique. A vida é
rica em si mesma e não é preciso buscar justificativas ou amparos fora dela”.
Esta ética do bem-estar, que investe na celebração da vida, dispensando Deus e elementos
sobrenaturais, e enaltecendo a ciência como canal de acesso a uma vida melhor, trabalha na
perspectiva de grupos de apoio mútuo, em nome de uma vida positiva e autônoma.
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Futebol e Religião:
Fronteiras e Interfaces entre duas
paixões nacionais
Leonardo Gonçalves de Alvarenga

Resumo
A relação da religião com a cultura o pensamento de Paul Tillich abre portas para discussão entre duas esferas catalisadoras e difusas ao mesmo tempo, o futebol (enquanto arte) e a
religião. Dois fenômenos que com o passar do tempo tornaram-se duas paixões nacionais. O
Futebol traz consigo de uma forma sutil e às vezes disfarçada paralelos sobre os mais variados
temas da religião, como hinos, liturgia e devoção. O presente artigo objetiva trazer a tona algumas evidências dessa correlação, sem qualquer pretensão de esgotar o tema, que por si só
traz muitas outras questões.
Palavras-chave: Futebol – Religião – Arte – Correlação - Cultura
Abstract

Paul Tillich’s thought in respect to the relationship between religion and culture offers
possibilities for a recent discussion among two catalytic and diffuse spheres at the same time:
soccer (as “art”) and religion, two phenomena that in the course of time became two national
passions. Soccer carries, sometimes in a disguised form, parallels with the most varied elements of religion, as hymns, liturgy and devotion.
Keywords: Soccer; Religion; Art; Correlation; Culture

Introdução
Em se tratando de religião em nosso país, a primeira coisa que se costuma observar é que
o brasileiro é profundamente religioso. Diz-se, mesmo, que Deus é brasileiro e que somos o
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XI, n. 49

107

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

maior país católico do mundo. Tal qual a religião, o futebol assume o seu papel lúdico, encantador e fascinador. Dentre outras razões, o número de conquistas mundiais e destaque de seus
jogadores no cenário mundial faz por merecer tantos predicados. Uma síntese interessante
da articulação entre a religião e cultura no Brasil foi deixada por Gilberto Freyre: “verificou-se entre nós uma profunda confraternização de valores e de sentimentos” (FREYRE, 1984,
p.22,249). Além disso, tanto o futebol quanto a religião são explícita e implicitamente duas
paixões nacionais.

Para lançar luz ao tema proposto, o instrumento de análise será o método da correlação,
cunhado pelo teólogo Paul Tillich, que trabalhou de maneira bastante peculiar a relação entre a religião e cultura. Ele cria uma mediação entre o que se pensa e o que se experimenta, a
qual se dá através da cultura humana. Pelas manifestações da cultura, podemos ver a forma
dos conteúdos religiosos da vida humana e aquilo que lhe é não só pertinente, mas de maior
importância, de valor e sentido último. Deste modo veremos a presença dos conteúdos religiosos ou da própria religião no futebol, dentro da categoria estilo religioso e tema não-religioso,
onde estão ausentes do tema as cenas bíblicas ou afirmações de fé, mas podem-se presenciar
assuntos do cotidiano impregnado de poder religioso.

Religião e Cultura
Antes de entrar direto no assunto, é necessário pontuar e explicar , ainda que em linhas gerais, dois conceitos que fundamentarão e nortearão essa correlação. Segundo Tillich, a religião
é substância da cultura, enquanto a cultura é a forma da religião (HIGUET, 2008, p. 136). Essa
afirmação ganha ainda mais quando cada um dos pólos é definido.
A distinção entre a religião no sentido estrito e a religião no sentido amplo é fundamental
no pensamento de Tillich (HIGUET, 2008, p.128).

No sentido estrito da palavra, a religião é uma vivência espiritual organizada em torno de
ritos, crenças e devoções. Enquanto tal, a religião é uma esfera particular da cultura, entre
outras, tais como a política, a economia, a arte, a ética, a ciência etc. Mas Tillich dá a maior
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importância a uma concepção mais ampla da religião, como orientação do espírito que
se volta para o Incondicionado. A religião é a experiência do Incondicionado. É o fato de
ser tomado ou possuído por uma preocupação suprema ou incondicional. A religião é a
função todo-abrangente da vida espiritual do ser humano (HIGUET, 2008, p.128,130).

Em relação à cultura, veremos também que a concepção tillichiana está mais em sintonia
com as “Ciências do Espírito” (Geisteswissens-chaften) do romantismo alemão que com as
ciências sociais empíricas atualmente dominantes (HIGUET, 2008, p.128).
Para Eduardo Rodrigues da Cruz, há pelo menos três conceitos de cultura em Tillich (CRUZ,
E. R. 1996, apud HIGUET, 2008, p.133):

1. “Cultivo” ou “pensar culto” (Bildung), no sentido romântico, ilustrado, qualitativo. Através
da cultura, as capacidades naturais do ser humano são treinadas, desenvolvidas e aperfeiçoadas. É um conceito avaliativo e justificador, elitista e soteriológico. Assim, lemos na
Teologia Sistemática: Cultura (cultura, derivado de colere, cuidar de) significa cuidar de
algo, mantê-lo vivo e fazê-lo crescer. Desta forma, o ser humano pode cultivar tudo o que
encontra, mas, ao fazê-lo, ele não deixa inalterado o objeto que cultivou; cria algo novo a
partir dele.
2. “*Geistesleben*”, vida do espírito. Para essa concepção, que pertence ao idealismo alemão,
o espírito (Geist) é a força motora da criatividade humana. Cada cultura é a expressão direta
e imediata de um fundamento único subjacente, que se manifesta na diversidade das formas
culturais. Tillich escreve na Teologia Sistemática: “Definimos a cultura como a autocriatividade da vida sob a dimensão do espírito e a dividimos em theoria, em que a realidade é
apreendida, e práxis, em que a realidade é configurada.”
3. A cultura é um todo complexo, na linha da psicologia da Gestalt. É uma espécie de organismo, que transcende suas partes constitutivas, tais como a ciência, a arte, a religião, a economia, a tecnologia etc. A interpretação da cultura assim entendida será feita a partir do seu
“estilo”. Assim lemos na Introdução da Teologia Sistemática: A chave para a compreensão
teológica de uma criação cultural é seu estilo. Estilo é um termo que procede do campo das
artes, mas é possível aplicá-lo a todos os domínios da cultura. Há um estilo de pensamento,
de política, de vida social, etc. O estilo de uma época se expressa em suas formas culturais,
na escolha de objetos, nas atitudes de suas personalidades criativas, em suas instituições e
costumes. “Ler estilos” é tanto uma arte quanto uma ciência. Requer-se uma intuição religiosa, com base em uma preocupação última, para penetrar nas profundidades de um estilo, para
chegar ao nível em que uma preocupação última exerce seu poder condutor.

Tillich manteve a convicção de que, podendo ler o estilo de uma cultura – o seu poder expressivo –, pode-se descobrir sua preocupação suprema, sua substância religiosa. Ele concebe
o deciframento do estilo de uma cultura a partir dos dois níveis de sentido (HIGUET, 2008,
p.135-136):
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1. Um nível preliminar de sentido, que é o sentido direto e conscientemente visado por essa cultura, e que não é habitualmente
um sentido religioso no sentido estrito.
2. Há outro nível de sentido, um Sentido do Sentido – o sentido último mais profundo no qual se fundamenta o sentido preliminar,
imanente e formal de toda cultura, especialmente sua “unidade de
sentido”.

Como o pensamento de Tillich ajuda a entender a
relação entre religião e futebol
Paul Tillich rejeita o esforço de localizar o aspecto religioso somente em um ou outro aspecto da vida – seja o estético, o político, o experimental –, mas quer ver o sentido religioso
se expressando em todas as partes da estrutura humana. Para chegar a esse ponto, ele usa a
metáfora da profundidade em contraste à de superfície. Para ele a religião está localizada na
profundidade da vida humana e manifesta o que lhe é mais visceral, infinito, fundamental,
incondicional, o que ele também chama de preocupação última do ser. A religião será sempre
aquilo que tece e estrutura a cultura, e esse incondicional da cultura se dá nas formas e manifestações concretas dessa cultura, inclusive a arte.

O Futebol é uma arte, inclusive fala-se bastante no Futebol Arte. Um drible, uma jogada e
um gol podem ser tão belos quanto a Madonna de Botticelli que Tillich teve seu grande momento revelador. Para Tillich as funções básicas de toda arte são: expressão, transformação e
antecipação. A arte expressa, por exemplo, o temor do ser humano diante das novas realidades
que descobre ou o impacto sobre elas; a arte transforma realidades ordinárias de modo a que
expressem o poder de algo além delas mesmas; e a arte antecipa possibilidades de ser que
transcendem as possibilidades já dadas (CALVANI, 1998, p.87).
Evidentemente, o futebol não é a mesma coisa que Bach ou o Budismo. Mas frequentemente provoca um sentimento tão ou mais profundo que a religião e, tal como esta, é uma parte do
tecido comunitário, um repositório de tradições. Mais do que um esporte, o futebol é um modo
de vida; abrange questões complexas que ultrapassam a arte do jogo. Envolve interesses reais
– capazes de arruinar regimes políticos e deflagrar movimentos de libertação. Os clubes de futebol espelham classes sociais e ideologias políticas, e frequentemente inspiram uma devoção
mais intensa que as religiões (FOER, 2005, p.4).
Para muitos fãs, a vitória significa alegria extrema e a derrota, um sentimento de luto. É
quando algo secundário se transforma no que há de mais importante no mundo. Até mesmo
um 0 a 0 durante os 90 minutos de uma partida pode exercer uma tremenda fascinação, cuja
origem parece misteriosa. Investigando os bastidores desse esporte, Foer apresenta uma vasta e por
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vezes quase inverossímil galeria de personagens: um hooligan inglês, filho de uma judia com
um nazista, que devotou a vida à violência; mulheres que frequentam os estádios iranianos;
os cartolas do futebol brasileiro; uma torcida organizada sérvia que se transformou em brutal
unidade paramilitar. As histórias colecionadas – extravagantes, violentas, engraçadas, trágicas
– ilustram desde o choque de civilizações à economia internacional e revelam como o futebol
e seus fiéis seguidores podem expor as mazelas de uma sociedade, sejam elas a pobreza, o anti-semitismo ou o fanatismo religioso (FOER, 2005, p.4).

Futebol e Religião: identificando os paralelos.
Para alguns torcedores, sejam homens ou mulheres, o futebol tem uma dimensão religiosa
ou pseudo-religiosa, como afirma o teólogo Hans Küng. “O futebol é um sério concorrente da
religião, podendo até mesmo se tornar uma religião. Há até quem fale do deus futebol”, disse
durante um debate no jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung. Para ele, o ritual no estádio, o
templo do futebol, apresenta claros paralelos com uma liturgia. “A grande questão é que o
fenômeno individualmente não é algo crucial, mas o clima como um todo, que sugere a cada
torcedor que aquilo que ele está vivenciando é o máximo”, afirmou Küng (KÜNG, [200-]).

Orações e rezas de mãos dadas, o sinal da cruz, enfeites e fantasias que retratam o mais
profundo sentimento de dependência do sagrado, fazem parte todos os finais de semana das
rodadas dos grandes campeonatos no Brasil.
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Impressionante quando um time está mal, os torcedores mais fanáticos atribuem muito
menos aos jogadores à responsabilidade que uma espécie de “urucubaca” (praga) da parte de
algum opositor ferrenho e desconhecido. O Fluminense do Rio de Janeiro, por exemplo, entoa
um hino que mais parece uma súplica: “a benção, João de Deus, nosso povo te abraça”, como
fator motivador e de grande eficácia em partidas decisivas. O Flamengo, time de maior torcida
no Brasil, recorre a São Judas Tadeu, sempre às vésperas de alguma decisão e, não obstante, é o
seu santo padroeiro. Em São Januário, sede do Clube de Regata Vasco da Gama, existe uma capela, freqüentada sempre com maior ardor quando o time está às vésperas de uma conquista
suntuosa. O time do Corinthians tem em seu escudo o São Jorge, santo guerreiro. O São Paulo
está entre as obviedades, o próprio nome já diz praticamente tudo, seu mascote é uma figura
de um sujeito bem idoso, que representa o apóstolo São Paulo.

O povo chora, grita, explode de emoção, briga e até mesmo mata quando o que está em jogo
é a sua devoção pelo seu time do coração. Quando atinge o seu objetivo é uma verdadeira festa.
Mas do outro lado, torcedor que vira a casaca é considerado um traidor, “vira casaca”, não é
digno de confiança. A camisa do time é o que chamam os torcedores de “manto sagrado”, intocável. A vitória do time ou a conquista de um campeonato é uma injeção de adrenalina para
toda semana. Logo após o jogo, o torcedor tem diante de si a certeza de que seus dias seguintes
serão de paz e sossego. Uma sensação de estar livre de qualquer ameaça, até a próxima rodada
ou o próximo campeonato, que pode ser completamente o oposto: intranqüilidade, sensação
de perda, desespero, porém, um sentimento de que jamais será um apostata, na alegria ou na
tristeza, “uma vez flamengo, sempre flamengo”.
Os hinos dos clubes também denotam paralelos com a religião. Suas letras mais parecem
hinos de louvor e de fidelidade a Deus. Dos mais diversos hinos selecionei o hino oficial do
Flamengo, um canto de torcida do Vasco da Gama e o hino oficial do Sport Club do Recife.
No caso do hino do Flamengo, sua letra parece mesmo uma doxologia presente nos círculos
religiosos:
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“Uma vez Flamengo / Sempre Flamengo / Flamengo sempre eu hei
de ser (rendição) / É o meu maior prazer / Vê-lo brilhar / Seja na
terra / Seja no mar / Vencer, vencer, vencer (admiração) / Uma vez
Flamengo / Flamengo até morrer (voto) / Na regata ele me mata /
Me maltrata, me arrebata / Que emoção no coração / Consagrado
no gramado / Sempre amado, o mais cotado / Nos “Fla-Flus é o Ai,
Jesus” (reverência) / Eu teria um desgosto profundo / Se faltasse o
Flamengo no mundo (dependência) / Ele vibra, ele é fibra / Muita
libra já pesou / Flamengo até morrer eu sou”(adoração).1

Outro exemplo é de um canto da torcida do C.R Vasco da Gama nas arquibancadas em dias
de jogo:
De todos os amores que eu tive, és o mais antigo / O Vasco é minha
vida, minha história, o meu primeiro amigo / Quem não te conhece me pergunta por que eu te segui / Eu levo a Cruz-de-Malta no
meu peito desde que eu nasci / E eu não páro ... Não páro, não! A
Cruz-de-Malta ... Meu coração! Vasco da Gama ... Minha paixão!
Vasco da Gama ... Religião2

Das arquibancadas do Rio de Janeiro para Pernambuco, o hino oficial do Sport Recife parece além de um hino de louvor uma narrativa mítica:
Com o Sport Eternamente estarei / Pois rubro-negras são / As cores que abracei / E o abraço, de tão forte, Não tem separação / Pra
mim, o meu Sport É religião / A vida a gente vive / Pra vencer Sport,
Sport / Uma razão para viver (Votos e exaltação) / Treze de Maio, Mil
novecentos e cinco / Dia divino em que Guilherme de Aquino Reúne,
no Recife, ardentes seguidores / Fundando esta nação de vencedores / (illud tempus / Mito) Que encanta, enobrece e dá prazer / Sport,
Sport / Uma razão para viver / Eterno símbolo de orgulho / É o pavilhão / De listras pretas e vermelhas,/ Com o Leão Erguendo, imponente, o imortal escudo / Mostrando à gente que o Sport é tudo / Que
a vida tem de belo a oferecer (Sentido simbólico / Adoração) / Sport,
Sport Uma razão para viver / São gerações e corações Fazendo a história / São campeões e emoções / Tercendo a glória / Do bravo Leão
da Ilha, Sport obsessão / Que faz bater mais forte o coração / Torcida
mais fiel não pode haver / Sport, Sport Uma razão para viver (Entrega / Reverência) / Sport! Sport! Sport3

1 Fonte: http://www.flamengo.com.br/site/conteudo/detalhe/14/hino. Existem dois hinos do C.R Flamengo, um oficial,
“Flamengo Tua Glória é Lutar”, de autoria de Paulo Magalhães e o Hino Popular, “Uma vez Flamengo, sempre flamengo”, de
autoria de Lamartine Babo.
2 Fonte: http://letras.mus.br/vasco-da-gama/1253717/

3 Autor: Eunitônio Edir Pereira. Fonte: http://www.sportrecife.com.br/oclube/hino.cfm. Acesso em 10/06/2014.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XI, n. 49

113

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Conclusão
Em uma palestra proferida em 1919 e intitulada “Sobre a Idéia da Teologia da Cultura”,
Tilich disse que o incondicional está ativo além das fronteiras eclesiásticas e o trabalho da teologia da cultura era identificar o conteúdo religioso ou a preocupação última dentre as esferas
ou formatos criativos da cultura que poderiam ser discerníveis. Ao fazer essa leitura, a teologia
deveria cuidar para que nenhuma forma da cultura se identificasse com esse incondicional
e tomar o lugar do sagrado. Esse incondicional assume diferentes formas na cultura humana, mas não se engessa nem se deixa aprisionar por elas. Tillich e os teólogos de seu tempo
estavam preocupados com a secularização da cultura e as dificuldades de se ver os aspectos
religiosos da realidade (CARVALHAES, 2005). Hoje parece mais fácil falar de religião e sua presença na cultura e através dela. O Brasil é um país profundamente religioso, dá-se pela sede da
grande maioria por tudo aquilo que explícita ou implicitamente evoca um sentimento religioso. Diriam os céticos de plantão que qualquer semelhança entre futebol e religião não passa
de mera coincidência; mas para Tillich a questão não seria tão simples assim de se analisar.
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Fundamentalismo em diálogo
com Saramago e Júlio de Queiroz
Diógenes Braga Ramos1

Resumo
Este texto visa uma aproximação à discussão sobre o fundamentalismo. Pretende-se observar como o fundamentalismo é construído tanto no cristianismo católico romano como no
protestante (evangélico), nos dias de hoje. Para isso, usaremos como parâmetro das nossas
discussões um diálogo entre a Ciência da Religião e a Literatura. Os textos literários escolhidos com esta perspectiva serão de Saramago e de Júlio de Queiroz. Contudo, para que a
abordagem não se estenda muito, afunilaremos a intermediação sobre o fundamentalismo no
protestantismo de missão. Assim, ao longo do texto, depois de conceituar o termo fundamentalismo, proporemos como forma de diálogo e intermediação com a literatura, pois é ela quem
melhor consegue transcender aos dogmas teológicos e religiosos.
Palavras Chave: Fundamentalismo, diálogo, literatura.
Riassunto

Questo testo prova di avvicinarsi alle discussioni sul fondamentalismo. Proveremo di osservare come il fondamentalismo si costruisce sia nel cristianesimo cattolico romano sia nel
cristianesimo protestante, nei giorni attuali. La corrente fondamentalista scelta per questa
ricerca sarà il fondamentalismo protestante di missione. Utilizzeremo anche come parametro teorico per le nostre discussioni il dialogo tra Teologia e Letteratura. I testi letterari scelti
saranno di José Saramago e Júlio de Queiroz. L’organizzazione di questo articolo verrà fatta
dalla seguente forma: prima parte – concetto di fondamentalismo; seconda parte – dialogo
fra il concetto di fondamentalismo e i testi letterari scelti; e, conclusione – la letteratura come
principale instrumento di trascendenza dei dogmi teologici e religiosi.
Parole chiavi: fondamentalismo, dialogo, letteratura.

Professor do Centro Universitário Municipal de São José – SC no curso de Ciências da Religião: Licenciatura Plena em Ensino Religioso. Mestre em Teologia pelo IEPG/EST e Doutorando em Ciências da Religião pela PUC-SP.
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Entre o homem, com a sua razão, e os animais, com seu instinto, quem, afinal, estará mais bem dotado para o governo da vida?
Se os cães tivessem inventado um deus, brigariam por diferenças
de opinião quanto ao nome a dar-lhe, Perdigueiro fosse, ou Lobo-d’Alsácia? E, no caso de estarem de acordo quanto ao apelativo,
andariam, gerações após gerações, a morder-se mutuamente por
causa da forma das orelhas ou do tufado da cauda do seu canino
deus? SARAMAGO.

Este texto visa uma aproximação ao fundamentalismo no cristianismo, tanto católico romano como protestante (evangélico). Esta se dará através da interface da literatura e da teologia, pois nos parece que através destes vieses é possível transcender os dogmatismos criando
pontes de diálogos através das várias formas em que se dá a expressão de Deus2. Os textos
literários para essa aproximação são os de José Saramago e Júlio de Queiroz, em contra partida
com a teologia. Em um primeiro momento, conceituaremos e localizaremos o fundamentalismo historicamente. Para nortear nossa discussão, fazemos a seguinte pergunta: é possível
tolerância e diálogo entre os cristãos evangélicos sem que se incorra no fundamentalismo?
Como apontamos anteriormente, o fundamentalismo pode ser verificado em várias culturas
e de várias formas3, porém, nos debruçaremos especificamente no protestantismo de missão4
Segundo Pace e Stefani:

O fundamentalismo, como corrente teológica, nasceu no mundo
protestante. Ganhou forma no final do século XIX, nos Estados
Unidos da América, em oposição às tendências da teologia liberal
que se estavam a manifestar na Europa. O debate teológico centrava-se nas modalidades de interpretação da Bíblia: os teólogos
liberais defendiam a necessidade de utilizar todos os instrumentos críticos das modernas ciências humanas para purificar o texto sagrado das mitologias e dos condicionamentos históricos que
nele tinham vindo a sedimentar-se; os teólogos conservadores
opunham-se com veemência a tal tendência, pois defendiam que

2
“O processo de reflexão sobre Deus vai desde a poesia, passando pelas narrativas mais complexas, conhecendo biografias
teológicas, se desdobrando em estratos históricos, assumindo a apologética e sistematizando experiências da fé com elementos da tradição que as antecede. Não somente os diversos estilos literários insinuam uma variedade de visões de Deus, mas
mesmo a teologia acadêmica, voltada para o diálogo com a ciência e a sociedade percorre vários caminhos para elaborar o seu
discurso sobre Deus” (MAGALHÃES, julho de 1998, p.54).

“Quando se fala em fundamentalismo, a primeira advertência a fazer é a de utilizar o conceito no plural: existem diferentes
fundamentalismos conforme os diferentes contextos culturais e religiosos em que nasceram e atuam os movimentos, grupos
e organizações extremistas. Utilizar o plural significa respeitar a especificidade, as diferenças e os motivos que o fenômeno vai
apresentando nos diversos contextos” (PACE e STEFANI, 2002, p.15).
3

Por ter dificuldade em conceituar os protestantes no Brasil atualmente pela variedade de tipos de protestantismo, segundo
Dreher (DREHER, 1999, p. 220-221), utilizarei o termo protestantismo de missão que é composto pelas igrejas: Evangélica
Fluminense (Congregacional), Presbiteriana do Brasil (e os grupos que dela se separaram) Metodista do Brasil, Batista (com
seus diversos ramos, reunidos ou não na Convenção Batista Brasileira).
4
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o tributo da ciência moderna acabaria por alterar a integridade da
verdade depositada no livro sagrado. 5

O fundamentalismo se estrutura no Ocidente cristão e nas Américas fruto do evangelismo
Estado-Unidense. Notamos que a absolutização de uma determinada verdade religiosa se torna supremacia da defesa da fé e de dogmas que permeiam os textos sagrados. “Sendo assim,
imediatamente surge grave conseqüência: quem se sente portador de uma verdade absoluta
não pode tolerar outra verdade, e seu destino é a intolerância” (BOFF, Leonardo, 2002, p. 25).
Esta intolerância tem gerado grandes divisões e dificuldade de diálogo entre os próprios
cristãos ao longo da história, sem falar nas três maiores religiões monoteístas do mundo. Como
nos adverte Paulo Lemiski em seu livro Jesus a.C.
Essa parte do globo, afinal, foi berço do judaísmo, do cristianismo
e do Islam, as religiões de Moisés, Jesus e Maomé. Não nos deixemos iludir pelas aparentes diferenças entre essas três confissões
religiosas, nem por sues conflitos históricos. Com variantes de detalhes, as três afirmam, no fundo, os mesmos princípios: o tribal
monoteísmo patriarcalista, o moralismo fundado em regras estritas ao proselitismo expansionista, a intransigência. ‘Não haverá
outros deuses diante de ti’, parecem dizer as três afirmando Javé,
Jesus e Alá.6

Os católicos romanos e protestantes constantemente são acometidos por este tipo de intolerância por conta de suas verdades absolutas. Mesmo entre os próprios protestantes, estas
intolerâncias têm se tornado cada vez mais evidentes. Saramago, no seu livro, In Nomine Dei:
teatro, escrito em 1993, retrata estas intolerâncias:
Não é culpa minha nem do meu discreto ateísmo se em Münster,
no século XVI, como em tantos outros tempos e lugares, católicos
e protestantes andaram a trucidar-se uns aos outros em nome do
mesmo Deus – In Nomine Dei – para viverem a alcançar, na eternidade, o mesmo Paraíso. Os acontecimentos descritos nesta peça
representam, tão só, um trágico capítulo da longa e, pelos vistos,
irremediável história da intolerância humana. Que o leiam assim,
e assim o entendam, crentes e não crentes, e farão, talvez, um favor a si próprios. Os animais, claro está, não precisam. 7

Na peça de teatro citada acima, Saramago descreve como protestantes (luteranos), católicos e anabatistas lutam por suas verdades e pela hegemonia destas na cidade de Münster

5
6
7

PACE e STEFANI, 2002, p.27.

LEMINSKI, Paulo, 2003, p. 11.
SARAMAGO, 1993, p. 9.
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(Alemanha), entre maio de 1532 e junho de 1535. Seguem alguns relatos da peça para compreendermos os acontecimentos narrados:
3 de Março de 1533
Eleição do Conselho Municipal: os protestantes alcançam a maioria (p.152).
7/8 de Agosto de 1533
Disputa pública na Câmara Municipal acerca dos sacramentos da
ceia e do baptismo. Rothmann (pregador anabaptista) pretende
que a fé seja decisiva para o baptismo.
23 de Janeiro/3 de Fevereiro de 1534
Éditos episcopais contra os anabaptistas. O bispo, de acordo com
as leis do Império, tem o dever de combatê-los (conclusão do Reichstag de Spira, 1529).
31 de Janeiro de 1534
O conselho Municipal aprova um decreto de tolerância para os
anabaptistas.
9 de Fevereiro de 1534
Correm rumores de que se aproximam as tropas do bispo, o que
faz com que se armem católicos, protestantes e simpatizantes dos
anabaptistas. A guerra civil ameaça rebentar.
9/11 de Fevereiro de 1534
A manifestação de fenômenos metereológicos reforça as expectativas apocalípticas.8

Possivelmente no Brasil de hoje não venhamos a desenvolver a intolerância do qual Saramago se apropria para falar da busca da verdade religiosa em que o homem se sustenta
naquele período histórico. Entretanto, verificamos, no protestantismo de missão atualmente
um fundamentalismo nas escuras, em que o domínio da verdade está no convívio com o outro
apenas como símbolo de convencionismo e conversionismo. O modelo da gospel mania é a
única estrutura de diálogo permitida entre os grupos religiosos pertencentes ao protestantismo de missão. Segundo Vasconcelos e Peixoto, este modelo é o da identidade religiosa na
pós-modernidade.
Mas a inserção pretendida não é de caráter integrador. Ela realiza-se pelo contraste. Há uma condenação do comportamento dos
outros grupos associada à reivindicação de monopólio da verdade.
Essa verdade espiritual deve refletir suas implicações na sociedade, padronizando os comportamentos, ajustando os desviados. 9

8
9

SARAMAGO, 1993, p.153-155.

VASCONCELOS e PEIXOTO, dezembro de 2006, p.15.
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Em nível de Brasil, verificamos que o diálogo ecumênico é muito problemático nas igrejas
de missão, apontando para o fundamentalismo, o que pode ser observado quando constatamos quais destas igrejas são membros do CONIC10 (Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do
Brasil). Constatamos que apenas a IPU (Igreja Presbiteriana Unida), que é ramo do protestantismo de missão, faz parte do mesmo. Por outro lado, quando verificamos o diálogo e as
parcerias de tolerância entre as igrejas, em organismos dos quais a igreja católica romana não
participe, encontramos um maior número de igrejas de tradição ao protestantismo de missão.
No CLAI11 (Conselho Latino Americano de Igrejas/Secretaria Regional para o Brasil), temos as
seguintes igrejas de missão membros: Igreja Batista de Nazaré (membro fraterno), Igreja Metodista, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e Igreja Presbiteriana Unida.
A intolerância fundamentalista, como vemos, está velada no discurso das igrejas de missão. Não pude fazer uma ampla pesquisa no que se refere ao diálogo e à tolerância religiosa
na formação teológica destas instituições, contudo, se verifica que não existem disciplinas de
ecumenismo, teologia feminista, teologia-queer, teologia-afro que viabilizam o diálogo com o
diferente.

De fato, percebemos que os movimentos pentecostais e neopentecostais apresentam no
Brasil uma característica mais voltada em absolutizar suas verdades de fé. Estes grupos têm
começado a desempenhar grande força nos poderes políticos do nosso país, elegendo representantes em diferentes esferas do poder público. Tais representantes utilizam para se eleger
o apoio indireto ou direto de igrejas cristãs de todos os segmentos, inclusive do protestantismo de missão. A problemática é que, em nome da fé, têm se legitimado sobre as perspectivas
fundamentalistas, como aponta Saramago em seu livro.
A pergunta que fizemos no início da nossa exposição e que nos direcionou volta à baila, se
é possível um rompimento com o fundamentalismo e consequentemente com a intolerância.
Como possibilidade de resposta nos debruçaremos sobre o livro, O Preço da Madrugada, de
Júlio de Queiroz. O texto de Queiroz é uma novela que narra à vida de um judeu, chamado Tzvi
e, entre suas andanças comerciais, gostaria de destacar um trecho que se encontra nas páginas
126 -131.
De Jerusalém para Jericó a estrada desce e dá voltas como serpente que um cajado tenha ferido sem matar... Da altura em que eu
estava, firmando os olhos, pude localizar várias voltas da estrada
abaixo de mim, dois cavaleiros que, distanciados um do outro,
também pareciam descer para Jericó. Foi quando, firmando a
vista, vi que o que cavalgava na frente sem ser visto pelo segundo, era o sacerdote que me havia ofendido no paradouro... Notei

10
11

Site www.conic.org.br, acessado em 24 de Setembro de 2007, às 18:53.
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quando o sacerdote apeou e se dirigiu para a beira da estrada...
inclinou-se curtamente, como se inspecionasse qualquer coisa.
Em seguida, endireitou seu corpo e voltou a montar. Prosseguiu
viagem... Constatei que o segundo cavaleiro era o escriba... fiquei
buscando a razão por que não teriam cavalgado juntos se iam para
o mesmo destino. Com certeza tinham chegado a algum ponto de
doutrina, uma mancha ou um rasgão no pergaminho, e por isto
discutido até a desavença. Cada um estaria evitando a companhia
do outro... Vi o escriba chegar ao mesmo lugar em que o sacerdote
tinha parado... Intrigado, distingui quando o escriba, repetindo a
pantomima do sacerdote, também parando sua montaria, apeou.
Voltou a montar e continuou a viagem... Por fim cheguei onde os
dois cavaleiros tinham tomado as mesmas atitudes... Refreei o jumento. Apeei... Tive que descer alguns passos. Numa moita estava
sentado um homem semidespido, com ferimentos no que a pouca
roupa deixava ver de seu corpo... O homem ferido não era do meu
povo. Pelo contrário, era do povo que desprezava e ridicularizava
o meu. Só que era um homem, a quem outros homens também,
haviam atacado por cobiça... Doeu-me muito vê-lo assim abandonado na solidão das feridas... Limpei as machucaduras mais fortes
com vinho e as untei com o azeite. Ajudei-o a levantar-se... Ajudei-o a montar o jumento... Puxei o jumento pela guia do freio.
Pusemo-nos a caminho, descendo a estrada. Um bom tempo depois, nos arredores de Jericó, distingui uma hospedaria. Guiei meu
jumento para lá... __ Paguei-te ontem comida e dormida. Tanto as
minhas quanto as do homem ferido. Cuida agora dele até amanhã,
quando eu voltar de Jericó. 12

Neste texto, verificamos como existe a disputa pela verdade religiosa e a dificuldade de
suplantar as diferenças por conta de nossas absolutizações. Desta forma, como sugerimos anteriormente, as igrejas de missão possuem, como no texto de Queiroz, suas dogmatizações e
fundamentalismos que são mascarados pela hipocrisia e pela teologia da sala de visitas, conforme argumenta Rubem Alves:
Tenho a suspeita de que nossas conversas ecumênicas aconteçam
sempre na sala de visitas, governadas pela dialética do entrar sem
deixar entrar. Se se sentem cheiros culinários ou se se ouvem gemidos reveladores, todos observam respeitoso silêncio... Teologia ao
redor do fogão: aquela que tem a coragem para penetrar nas intimidades da casa. Claro que ela é embaraçosa. Mas penso que esse é o
único caminho para uma honestidade ecumênica. É preciso que nos
assentemos juntos ao redor do fogo para ali falar sobre o fogo que
queima dentro dos corpos que a sala de visitas congelou. 13

12
13

QUEIROZ, 2007, p. 128-131.
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Para encerrar este texto, gostaria de ressaltar que o fundamentalismo, que é alicerçado
pela intolerância do diálogo e pela possibilidade de não reavaliar posições, sempre busca o
proselitismo como fonte de convívio com o diferente. Desta forma, a impressão que temos
olhando para a literatura como mediadora para a discussão teológica, é de que somente é
viável uma contrapartida ao fundamentalismo através da mesma, pois, como argumenta Heidegger, o pensamento precisa romper as definições e teses buscando sua essência na poesia.
Ou seja, apenas nos contos, romances e poesias conseguimos uma posição ecumênica e inter-religiosa do diálogo e da proximidade, com trocas fecundas através de ações em diversos
níveis na sociedade moderna. Este diálogo fecundo através da literatura nos permite visualizar
uma dimensão religiosa não só de diálogo mas, de aprendizagem. No texto do escritor Domingos Pellegrini, Andando com Jesus, nos deparamos com o personagem bíblico Jesus andando e
aprendendo com um japonês samurai e tauísta que a possibilidade da ficção literária nos permita fugir dos dogmatismo e da falta de possibilidades de dialogar e aprender com o diferente.
Seguem as palavras de Pellegrini:
Passou por Jesus e continuou pela estrada. Jesus foi atrás. Logo o
japonês parou, saiu da estrada, Jesus ficou esperando. Ele voltou
para a estrada mas tomou o rumo da aldeia, mas, Jesus continuou
atrás. Ele parou e perguntou com um gesto o que Jesus queria.
–Nunca comi cobra – disse Jesus. O japonês não entendeu, Jesus
apontou a cobra e levou a mão à boca. O japonês apontou o horizonte e voltou a andar, Jesus foi junto; e andariam quase vinte
anos juntos. 14

A discussão com os dois textos literários nos faz transcender aos referenciais de que a
cultura e suas expressões aproximam o homem de suas angústias e dores em busca de suas
essências, levando-se em consideração que isso só é possível porque temos a necessidade da
intervenção do Sagrado na carne, na criatura, não importando o que seja este Sagrado.
O nosso desejo infinito só se sacia com o Objeto Infinito. Ele se
chama Fonte originária de todo ser, aquilo que as religiões chamam de Deus, Alá, Javé, Tao, Olorum. Essa realidade Última não
tem a estrutura dos objetos que encontramos à nossa volta. Ela é o
não-Objeto, o não-Coisa. Ela possui as características de Mistério.
Este se dá sempre e em todos os lugares e tempos, mas também se
subtrai a todos os tempos e lugares. 15

14
15

PELLEGRINI, 1999, p. 39.
BOFF, 2002, p. 79.
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O jogo da vida:
uma introdução ao método
lúdico-ambital de Alfonso López Quintás
Maria Cecília Mendia1

Resumo: Esta comunicação visa apresentar alguns conceitos-chave do método pedagógico-ético de Alfonso López Quintás propondo uma aproximação entre os jogos literários e
o jogo da vida. A partir de textos literários pode-se criar um campo de jogo e nele diversos
âmbitos, com o referencial de objetos, situações, ideias, ou vivências, para os jogadores. Esses
podem ser tanto o leitor e o autor do texto; quanto o leitor e o próprio texto; ou os leitores do
mesmo texto, que estabelecem um relacionamento entre eles. Desse relacionamento resulta o
encontro entre os jogadores que traz oportunidades para ambos, desde que eles estejam voltados para entender um ao outro, e tenham o desejo de criar uma relação sincera, especialmente
no âmbito espiritual. O método abre a perspectiva de, ao buscar compreender o outro, melhor
compreender a si mesmo.
Palavras-chave: jogo – relacionamento – âmbito – vivencias – compreensão.

Esta reflexão propõe uma aproximação entre os jogos literários e o jogo da vida tendo
como caminho a apresentação de alguns conceitos-chaves do método pedagógico-ético de Alfonso López Quintás.

Considera-se a literatura como fonte provedora de histórias de situações reais ou imaginárias que colocam à prova nossa moral como é o caso de Estórias de Bichos e das gentes que
moram neles... de autoria de Rubem Alves. O título do livro por si só já conta que nas gentes
moram bichos. Outros autores também fizeram essa comparação como no caso da Revolução
dos Bichos de autoria de George Orwell.
1
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Na transcrição do texto “O Sonho dos Ratos” de Rubem Alves inicia-se a aplicação do método lúdico-ambital. O texto torna-se conjugado com o jogo da vida, e é situado num âmbito
de convivência entre o leitor, e ele. E de maneira lúdica pretende-se reviver as experiências
fundamentais do texto transmitidas de forma imaginária, por Rubem Alves, porém legitima,
segundo o método, para a aproximação ao comportamento humano.

Essa sensação de que nas gentes moram bichos gera a ideia de que ambos estão englobados
num mesmo âmbito de vida, num mesmo campo de ação, que pode se transformar num campo
de jogo. O leitor logo começa a perceber a semelhança entre as atitudes dos bichos descrita
pelo autor e as atitudes muito semelhantes em pessoas ou em acontecimentos que o cercam.
Essa simpatia com o texto pode provocar nele mesmo a autorreflexão de seu próprio comportamento.
Reproduz-se um trecho intitulado: “O Sonho dos Ratos” do livro de Rubem Alves.

R.A. [Rubem Alves] Era uma vez um bando de ratos que vivia no buraco do assoalho de uma

velha casa. Havia ratos de todos os tipos: grandes e pequenos, pretos e brancos, velhos e jovens, fortes e fracos, da roça e da cidade. Mas ninguém ligava para as diferenças, porque todos
estavam irmanados em torno de um sonho comum: um queijo enorme, amarelo, cheiroso, bem
pertinho dos seus narizes. Comer o queijo seria a suprema felicidade.

M.C. [esta Autora] O leitor já pode perceber que a colônia de ratos está irmanada em torno
de um sonho comum: conquistar o enorme queijo. Então o jogo da vida está entre os jogadores: os ratos que querem o queijo e o enorme queijo que está bem pertinho deles.

Segundo o método lúdico-ambital os ratos podem se tornar gentes. E o objeto queijo no
âmbito da convivência com as gentes pode tornar-se algo muito valioso para eles.

R.A. Bem pertinho é modo de dizer. Na verdade o queijo estava imensamente longe, porque entre os ratos e o queijo estava um gato... O gato era malvado, tinha dentes afiados e não
dormia nunca. Por vezes fingia dormir. Mas bastava que um ratinho mais corajoso se aventurasse para fora do buraco para que o gato desse um pulo e, era uma vez um ratinho... Os ratos
odiavam o gato. Quanto mais o odiavam mais irmãos se sentiam. O ódio a um inimigo comum
os tornava cúmplices de um mesmo desejo: queriam que o gato morresse ou sonhavam com
um cachorro.
( )

M.C. No campo de jogo da vida, muitas vezes, encontra-se um obstáculo inexpugnável – o
gato, que não permite alcançar aquele algo tão desejado. Isso alimenta o ódio contra o adversário gato. E quando esse ódio se intensifica acaba unindo os ratos ainda mais. Eles passam
a sonhar com uma saída: a morte do gato, ou talvez fosse necessário alguém mais forte, um
cachorro! O relacionamento entre os ratos que queriam o queijo e o gato que guardava o queijo era impensável. Assim também se torna o relacionamento entre as gentes e seu objeto de
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desejo quando não há um esforço para remover o entrave a partir de si mesmo, mas buscando
soluções por intermédio de outras pessoas para a desconstrução da situação inconveniente
para elas.
***

R.A. Como nada pudessem fazer, reuniam-se para conversar. Faziam discursos, denuncia-

vam o comportamento do gato (não se sabe bem para quem), e chegaram mesmo a escrever
livros com a crítica filosófica dos gatos. Diziam que um dia chegaria em que os gatos seriam
abolidos e todos seriam iguais. “Quando se estabelecer a ditadura dos ratos”, diziam os camundongos, “então todos serão felizes...”

– O queijo é grande o bastante para todos, dizia um.
– Socializaremos o queijo dizia outro.

Todos batiam palmas e cantavam as mesmas canções.
Era comovente ver tanta felicidade.

Como seria bonito quando o gato morresse!
Sonhavam.

Nos seus sonhos comiam o queijo.

E quanto mais o comiam, mais ele crescia.

Porque esta é uma das propriedades dos queijos sonhados: não diminuem; crescem sempre.
E marchavam juntos, rabos entrelaçados, gritando “o queijo já”...
(...)

M.C. O diálogo apenas com seu grupo fechado leva o jogador a aproximar-se de um queijo

ideal, e a imaginar que todos os adversários seriam vencidos. O queijo seria somente para eles.

No jogo da vida, a falta de interlocutores, e até mesmo de adversários é capaz de lançar a pessoa num mundo idealizado por uma falsa felicidade perene. Nem o queijo para os ratos, nem o

objeto valioso para as gentes tornam-se propriedade para sempre, pois a vida é movimento é

jogo de tira e põe e é preciso jogar!

R.A. Sem que ninguém pudesse explicar como, o fato é que, ao acordarem bela manhã, o

gato tinha sumido.

O queijo continuava lá, mais belo do que nunca. Bastaria dar uns poucos passos para fora

do buraco. Olharam cuidadosamente ao redor. Aquilo poderia ser um truque do gato. Mas não
era. O gato havia desaparecido mesmo.

Chegara o dia glorioso, e dos ratos surgiu um brado retumbante de alegria. Todos se lança-

ram ao queijo, irmanados numa fome comum.

E foi então que a transformação aconteceu. Bastou a primeira mordida. Compreenderam,

repentinamente, que os queijos de verdade são diferentes dos queijos sonhados. Quando coCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XI, n. 49
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midos, ao invés de crescer, diminuem. Assim, quanto maior o número dos ratos a comer o
queijo, menor o naco para cada um.

M.C. Esses são dois momentos frequentes no jogo da vida: o prazer e a desventura. A his-

tória conta que primeiro a fascinação surpreende os ratos e marca profundamente suas vidas.

O medo e a fome foram revertidos. É seu dia glorioso o entrave inexpugnável foi removido – o
gato sumiu!

É um momento em que a euforia da libertação invade-os. Experimentam a sensação de

tudo poder. Sentem um intenso fluxo de alegria que os arrebata, e unidos e irmanados pela
fome comum lançam-se ao prazer supremo – ao queijo.

Mas, no segundo momento, logo após a primeira mordida a desilusão apareceu aos seus

olhos, e perceberam que os queijos de verdade são diferentes dos queijos sonhados. E o que é
pior, ao invés de crescer, diminui. Assim, não podem dividir o queijo por todos.

R.A. Os ratos começaram a olhar uns para os outros como se fossem inimigos. Olharam

cada um para a boca dos outros, para ver quanto do queijo haviam comido. E os olhares se
enfureceram. Arreganharam os dentes. Esqueceram-se do gato. Eram seus próprios inimigos.
A briga começou.

Os mais fortes expulsaram os mais fracos a dentadas.
E, ato contínuo eles começaram a brigar entre si.

M.C. Os ratos estavam realmente irmanados? O que ficou do antigo relacionamento, em

que irmanados planejaram o futuro, e irmanados comeram os primeiros pedaços do queijo?
Era somente empolgação, um estado de exaltação alimentado pela liberdade recém-adquiri-

da? A rapidez com que a empolgação passa é um dos sinais de sua ruptura com o passado. E

o egoísmo substitui a generosidade: os ratos mais fortes viram o jogo de relacionamentos em
luta pelo maior pedaço do queijo. E os ratos tornam-se estranhos uns para com os outros.

R.A. Alguns ameaçaram chamar o gato, alegando que só assim se restabeleceria a ordem. O

projeto de socialização do queijo foi aprovado nos seguintes termos:

“Qualquer pedaço do queijo poderá ser tomado dos seus proprietários para ser dado aos

ratos magros, desde que este pedaço tenha sido abandonado pelo dono”.

Mas como rato algum jamais abandonou um queijo, os ratos magros foram condenados a

ficar esperando...

M.C. Em 14 de Agosto de 2013, na página 58/59, da Revista Veja saiu um artigo com o títu-

lo “O Sonho Acabou”. Era a queixa de um dos parlamentares do Congresso que dizia assim: “é

doloroso ver toda a soberba – os jantares, os vinhos caros, os restaurantes e o dinheiro abundante – dos antigos companheiros”.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XI, n. 49

126

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Na vida das gentes também o jogo acaba!

R.A. Os ratinhos magros, de dentro do buraco escuro, não podiam compreender o que havia
acontecido. O mais inexplicável era a transformação que se operara no focinho dos ratos fortes, agora donos do queijo. Tinham todo o jeito do gato, o olhar malvado, os dentes à mostra.
Os ratos magros nem mais conseguiam perceber a diferença entre o gato de antes e os ratos
de agora. E compreenderam, então, que não havia diferença alguma. Pois todo rato que fica
dono do queijo vira gato. Não é por acidente que os nomes são tão parecidos. Pois (R) ATO vira
(G) ATO, quando se torna dono do queijo!

Assim continuando-se a aplicação do método lúdico-ambital de Alfonso López Quintás pode-se perceber que quando um dos jogadores radicaliza seu comportamento, ou suas ideias
ele paralisa o jogo da vida.

Pois para haver jogo é necessário que haja o relacionamento entre duas ou mais pessoas,
ou entre elas e um ou mais objetos. Enfim, o relacionamento pode ser tanto entre dois jogadores como também com o conjunto de múltiplos jogadores e de objetos.
O importante é que seja um âmbito, um campo de realidade que envolva tanto as pessoas
como os objetos.

O que mantém o jogo é o diálogo sincero, profundo e capaz de confidenciar suas ideias ao
outro, bem como ouvir o outro. Essa dinâmica promove encontros entre as pessoas, que por
sua vez são eficazes para abrir novas perspectivas perante a vida, com ideias ampliadas ou até
mesmo renovadas.
“O Sonho dos Ratos” acabou sem que tivesse se instalado esse relacionamento dialogal
entre os jogadores, mas essa experiência extática e efêmera de exaltação da liberdade que os
ratos tiveram não precisa ser estática, paralisada numa mesma situação.
O jogo pode e deve continuar como jogo da vida. A generosidade pode estar no íntimo das
pessoas e não apenas em suas ações. Ela pode levá-las à compreensão do que é realmente valioso para a convivência social, e o que tem valor no âmbito espiritual.

Quando o diálogo chega a este ponto os jogadores conseguem adquirir uma ideia-motriz
que os impulsiona para uma vida criativa de valores comunitários.
Mas como se sabe que a generosidade está no íntimo da pessoa?
Numa situação de penúria qual poderia ter sido a reação?

Se estivessem realmente irmanados pelo amor fraterno o desejo deveria ser continuarem
juntos e padecerem juntos as dificuldades como o fizeram antes.

A contínua atitude generosa de algumas pessoas no grupo pode vir a comover e amenizar
o domínio egoístico de outras. Pois, como afirma Perissé:
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É difícil que uma pessoa generosa, mesmo enfrentando dificuldades e incompreensões, não
acabe por despertar a colaboração. A colaboração se realiza no contexto do encontro autentico. (PERISSÉ, 2003, p. 127).
E ainda diz ele a generosidade inicial inaugurará formas cada vez mais criativas de viver e
de conviver.
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