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APRESENTAÇÃO
Neste número de Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e
Religião, publicamos textos selecionados entre participantes dos grupos de
trabalho, mesas-redondas e conferências proferidas nas XV Jornadas sobre
Alternativas Religiosas em América Latina, patrocinadas pela Associação de
Cientistas Sociais da Religião no Mercosul e organizadas pelo Comitê local,
coordenado pelo Dr. Cristián Parker, da Universidad de Santiago do Chile
(USCH), com participação da Universidad Católica Silvia Hernandes (USACH), em novembro de 2009. Durante três dias, reuniram-se especialistas
na área de ciências sociais em 17 grupos de trabalho, três mesas redondas
e uma conferência inaugural, proferida por Paul Freston.
As Jornadas são o evento científico mais importante da Associação
de Cientistas Sociais da Religião da América Latina e ocorrem a cada dois
anos, em diferentes países vez da América Latina. Seu objetivos são: 1) Criar
um espaço para a exposição de pesquisas em andamento sobre o fenômeno
das religiões e suas transformações no mundo contemporâneo, com especial
atenção à América Latina; 2) Partilhar soluções teórico-metodológicas para
a compreensão de realidades sociais diferentes em constante transformação;
3) Reunir e consolidar a rede acadêmica de cientistas sociais no Sul e, em
especial, na América Latina; 4) gerar um ambiente para o desenvolvimento
de teorias e metodologias autônomas que minorem a dependência em relação aos modelos vigentes nos centros de produção dominantes da área.
O primeiro artigo, apresentado inicialmente na forma de conferência,
proferida por Paul Freston, nas XV Jornadas, traz uma reflexão sobre as
condições de reprodução e perspectivas do protestantismo e, em especial,
na sua forma pentecostal conversionista, na América Latina. Os cenários
que o autor desenha tem como pano de fundo os modelos de modernidade
religiosa oriundos das formações nacionais norte-americanas e européias,
que dão o quadro de referência às discussões sobre secularização, modernidade e pluralismo religioso. Calcado na ideia de “modernidades múltiplas”,
ele destaca os casos chileno e brasileiro como exemplares para se entender
o que poderá acontecer com o campo religioso na América Latina. Estes
estudos de caso estariam apontando, segundo o autor, para duas formas de
transições, que podem ser vistas como sucessivas ou simultâneas, dependendo da formação nacional. A transição católica, que seria caracterizada pelo
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 9-11, outubro de 2010.
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decréscimo do número de católicos e a pluralização religiosa, com níveis
diversos de manutenção oficial do status quo da Igreja Católica diante do
Estado. A transição protestante, que seria caracterizada pela chegada do
protestantismo a uma espécie de estabilização demográfica já identificável
no Chile e que talvez venha a ser observada noutros países do continente
dentro de algum tempo.
Os dois artigos que seguem, relacionam catolicismo e história em
momentos e contextos geográficos diferentes. O primeiro, Morte, catolicismo e africanidade na cidade do Rio de Janeiro setecentista, de Cláudia
Rodrigues, aborda a importância das representações e práticas associadas à
boa morte entre a população negra na época colonial brasileira. Recorrendo
a registros paroquiais de óbito e testamentos de africanos e seus descendentes, a autora assinala as práticas de apoio aos moribundos a partir da
apropriação, por parte dessas populações subalternas, da catequese católica
que lhes era imposta.
O segundo, Redes Católicas y Estado en la “Revolución Argentina”
destaca a contribuição de um ator singular para revelar uma identidade católica latente entre intelectuais que deram suporte a uma ditadura militar, no
século XX, na Argentina. Guido Giorgi descreve e analisa minuciosamente
a carreira de José Enrique Miguens, tecnocrata que, relacionado com o
sistema universitário e redes de intelectuais católicos desenvolvimentistas,
galgou postos de importância durante a ditadura de Onganía na Argentina,
em meados da década de 1960.
Os outros dois textos que seguem, tratam de expressões místicas em
contextos sociorreligiosos diversos: Índia e Brasil. No primeiro, intitulado
“Iogues Indianos nas Fronteiras do Conhecível: Performance e Dissidência entre Siddhas Hindus”, Lena Tosta faz uma incursão etnográfica entre
iogues hindus, fazendo uma crítica pós-colonialista à leitura tradicional que
cientistas sociais fizeram desse fenômeno.
No segundo, “Cura e Reencarnação: o Processo de “Cura Espiritual”
no Santo Daime”, Greganich apresenta o sistema de cura espiritual no
Santo Daime, enquadrando seu objeto na antropologia fenomenológica,
centrada no conceito de corporeidade (embodiment). O artigo apresenta
uma descrição etnográfica sobre o sistema de cura/doença no Santo Daime designado de “cura espiritual”, fundamentado na reencarnação e no
consumo ritual da ayahuasca.
Os três textos que finalizam esta edição podem ser lidos dentro da
problemática das “religiões, modernidades e comportamentos”. Dois esCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 9-11, outubro de 2010.
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tudos de caso e uma análise quantitativa buscam compreender as relações
entre religião e gênero, política e juventude. No artigo A Cruz e o Arco-Íris:
Refletindo sobre Gênero e Sexualidade a partir de uma “Igreja Inclusiva”
no Brasil, Fátima Weiss de Jesus descreve a trajetória e a situação atual de
uma igreja evangélica inclusiva da cidade de São Paulo, com posicionamentos afirmativos acerca da homossexualidade, a reformulação de condutas
morais e diferenças teológicas significativas em relação ao restante do
campo evangélico.
Javier Romero, no artigo Jóvenes y Religión en un Mundo en Cambio.
El caso de los jóvenes chilenos, interpreta e analisa os dados de um survey
sobre a relação entre comportamentos e crenças religiosas entre jovens
chilenos. Sua hipótese de investigação é que está acontecendo uma metamorfose progressiva do religioso na sociedade atual que é acompanhada
pela ressignificação da relação dos sujeitos com o esta esfera social da vida.
A temática de gênero reaparece em artigo de Tatiane Duarte, Repensando Fronteiras Sociológicas e Estratégias de Atuação: o Religioso na
Arena Política. Aqui, a autora analisa a inserção de uma pastora evangélica
no campo religioso e numa eleição municipal, em uma cidade da área
metropolitana do Rio de Janeiro. Cabe ainda dizer que este artigo deriva
de monografia premiada pelo Terceiro Concurso de Monografias para
Jovens Pesquisadores, organizado pela Associação dos Cientistas Sociais
da Religião do Mercosul.
Carlos Alberto Steil
Daniel Alves
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AS DUAS TRANSIÇÕES FUTURAS:
CATÓLICOS, PROTESTANTES
E SOCIEDADE NA AMÉRICA LATINA
Paul Freston*
Balsillie School of International Affairs e Wilfrid Laurier University, Waterloo, Canadá
Universidade Federal de São Carlos, Brasil

Resumo: Como resultado cumulativo das mudanças no quadro religioso da
América Latina nas últimas décadas, o artigo prevê a aproximação de duas grandes
transições, uma católica e a outra protestante, nas quais as relações entre religião,
estado e sociedade serão amplamente modificadas. A transição católica (que talvez
não ocorra em todos os países da região) se refere ao tipping point em que os antigos
papéis sócio-políticos se tornam insustentáveis. O pluralismo multidimensional,
a queda numérica, a relativa debilidade institucional e os efeitos da democracia e
da fragmentação da sociedade civil, levarão à perda do status de ‘igreja’. Em alguns
países, um momento simbolicamente importante será quando a porcentagem da
população que se declara católica caia para menos da metade. Contudo, além da
transição católica, haverá também a transição protestante, a qual se refere ao fato
de que haverá um teto no crescimento protestante e nas suas aspirações políticas.
Quando acontecer essa estabilização, mudará radicalmente a natureza do protestantismo latino-americano e sua relação com a sociedade, com a política e com
as outras religiões. O artigo também reivindica um lugar mais proeminente para
América Latina nos debates globais sobre religião e modernidade, por representar
um padrão historicamente novo de evolução da antiga cristandade.
Palavras-chave: catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, pluralismo, relação
religião-política.
Abstract: As a cumulative result of changes in the religious profile of Latin America
in recent decades, the article foresees the approach of two major transitions, one
Catholic and the other Protestant, in which relations between religion, state and
society will be greatly modified. The Catholic transition (which may not happen in
all countries of the region) refers to the tipping point at which the old socio-political
roles become unsustainable. Multidimensional pluralism, numerical decline, relative
institutional weakness, and the effects of democracy and the fragmenting of civil
society will lead to a loss of ‘churchly’ status. In some countries, a symbolically
important moment will be when the percentage of those who declare themselves
Catholic falls below half of the population. Nevertheless, besides the Catholic
transition there will also be a Protestant transition, which refers to the fact of a
coming ceiling on Protestant growth and political aspirations. When this levelling
off occurs, the nature of Latin American Protestantism will change radically, as
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 13-30, outubro de 2010.
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will its relations with society, with politics and with the other religions. The article
also argues for a more prominent place for Latin America in global debates on
religion and modernity, since it represents a historically new evolutionary pattern
for an old Christendom.
Keywords: Catholicism, Protestantism, Pentecostalism, pluralism, religion-politics
relations.

As Duas Transições
Não é novidade afirmar que a relação entre religião, sociedade e política na América Latina mudou dramaticamente nas últimas décadas, com
a Igreja Católica enfrentando diversos dilemas e os evangélicos crescendo
numericamente e tentando transferir sua tradição de ativismo para o campo
da política formal. Tampouco é novidade dizer que, em geral, os evangélicos não parecem ser ameaça à democracia latino-americana, e podem até
fortalecer as consolidações democráticas (ainda que geralmente não tanto as transições democráticas). Mas neste artigo quero falar de outras transições, de duas
transições futuras. Pois, se as mudanças foram grandes nas décadas recentes,
deverão ser maiores ainda nas décadas futuras, devido principalmente ao
efeito cumulativo dos câmbios que vêm desde os anos cinquenta no Chile
e no Brasil, e desde os anos setenta e oitenta nos outros países da região.
Não estamos distantes de um ponto crítico (o que em inglês se chamaria
de tipping point), no qual antigos padrões de relação entre religião, estado e
sociedade estarão não somente questionados mas ameaçarão desmoronar
por inteiro. Chamarei esse momento crítico de transição católica. Pode ser que
não ocorra em todos os países da região, mas pelo menos em um número
significativo deles. Evidentemente, um momento simbolicamente importante, em qualquer país, seria quando a porcentagem da população que se
declara católica caísse para menos da metade. Mas não há nada de mágico
nesse número, porque depende também de outros fatores como a frequência
de prática e a força histórica da instituição católica em cada país. Além do
mais, em muitos países latino-americanos, os dados sobre pertencimento
religioso são pouco confiáveis. De qualquer forma, a transição católica é
quando os papéis sociopolíticos antigos se tornam insustentáveis.
Contudo, além da transição católica, virá também a transição protestante. Quase disse que virá depois da transição católica, e creio que assim
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 13-30, outubro de 2010.
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acontecerá em alguns países. Mas não em todos. Onde acontecer primeiro,
é possível que faça desnecessária a transição católica... mas não inevitavelmente também, porque a transição católica poderá ocorrer pela soma de
outras circunstâncias. Seja como for, a transição protestante se refere ao
fato de que há um limite, um teto, no crescimento protestante e portanto
nas aspirações políticas protestantes. Esse teto não será uniforme em toda
a região; chegará antes em alguns países que em outros, e provavelmente
haverá variações significativas na porcentagem “final” de protestantes em
cada país. Mas em todos, mudará radicalmente a natureza do protestantismo
latino-americano e sua relação com a sociedade, com a política e com as
outras religiões.
Não parece existir um padrão histórico estrangeiro no qual se possa
enquadrar adequadamente essa nova realidade latino-americana. Embora,
em alguns sentidos, a região se torne mais parecida com algumas outras
partes do mundo, há ainda aspectos sui generis em termos históricos e globais. Evidentemente, o crescimento protestante não é singularidade latinoamericana; é também um fenômeno marcante na África subsaariana, no
Pacífico e em partes da Ásia como Coréia do Sul, Filipinas e Cingapura, e
também entre muitas minorias étnicas numa “meia lua” desde o nordeste
da Índia até a Indonésia. Sobretudo, tem crescido na China, onde provavelmente há mais pessoas em igrejas protestantes num domingo típico do
que em toda Europa. Se continuar o crescimento chinês (o que ninguém
garante), será o fator mais transformador do cristianismo no século XXI.
A América Latina, então, não é a única região do mundo a experimentar uma protestantização liderada pelas igrejas pentecostais, mas o
pentecostalismo é mais acentuado aqui. E mais acentuada também é sua
significação para o campo religioso. Embora as mudanças religiosas (e
político-religiosas) na América Latina não se limitem ao pentecostalismo,
nem às igrejas evangélicas em geral, o pentecostalismo é o coração indispensável destas mudanças. As demais forças (outras religiões, o fenômeno
dos “sem-religião”, os impulsos secularizantes) acrescentam o que podemos
chamar de uma “mais-valia”; mas sem o pentecostalismo e tudo que representa, as outras tendências seriam incapazes de causar tanta turbulência.

A América Latina em Contexto Global
A primeira encarnação deste artigo foi como uma conferência acadêCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 13-30, outubro de 2010.
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mica no Chile, e fiz a ressalva de que os chilenos poderiam duvidar da minha
abordagem; e teriam razão de duvidar, com base na experiência chilena. Mas
parece-me que a maior parte da América Latina diverge significativamente
do Chile. Alguém poderia replicar que essa divergência se deve somente ao
vanguardismo chileno: o Chile de hoje será a América Latina de amanhã.
Mas é improvável que seja. Creio que haverá uma crescente diversificação
dos campos religiosos nacionais, fazendo com que a relativa uniformidade
desapareça em diferenças mais acentuadas, talvez possibilitando futuramente
a elaboração de uma tipologia plural de padrões latino-americanos de relação
entre religião, sociedade e política (algo parecido com a tipologia que David
Martin [1978] fez para a Europa). Ou seja, será cada vez mais difícil falar da
América Latina como um todo, e de considerar este ou aquele país como
vanguarda. Isso vale também para o Brasil, apesar de seu peso enorme e
vocação para exportar suas correntes religiosas. Antes, quero frisar a emergência de “modernidades múltiplas” (Eisenstadt, 2000), na sua dimensão
religiosa, dentro da própria América Latina. Para isso, quero dialogar com
os recentes trabalhos de Cristián Parker e de Frances Hagopian.
Nas discussões internacionais sobre a religião em um mundo que se
globaliza, a América Latina é quase sempre a “região Cinderela”, esquecida
em comparação com a Europa e a América do Norte, e até em comparação
com a África e a Ásia por sua recente descolonização e pela presença das
outras religiões mundiais. Mas a América Latina merece um lugar mais destacado nos debates sobre a relação entre religião e modernidade, porque ilustra
futuros possíveis. Na literatura sobre globalização, enfatizam-se somente
duas possibilidades: um futuro religioso mais relativista, e um futuro mais
fundamentalista. Mas há também outras possibilidades. Em segundo lugar,
a região é importante porque o debate sobre religião e modernidade precisa
ser mais global. Está muito concentrado na Europa e na América do Norte,
o que seria justificável somente no caso de imaginar um modelo único de
modernidade, com uma sociedade de vanguarda (seja Europa ou Estados
Unidos). E as tentativas de tornar o debate mais global se limitam muitas
vezes ao islã. Precisamos incorporar outras partes do mundo, e não somente
pela presença de outras religiões mas também do próprio cristianismo.
É bom lembrar que o cristianismo hoje é majoritariamente uma religião do chamado “sul global” e não do Ocidente desenvolvido. Por isso,
encontra-se muitas vezes distante do poder e da riqueza, difundindo-se como
uma globalização “por baixo”. Além disso, a América Latina é importante
porque constitui hoje, em vários sentidos, o centro mundial do cristianismo.
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 13-30, outubro de 2010.
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Tem mais católicos do que qualquer outra região, e é também o coração
mundial do pentecostalismo. Mas ao mesmo tempo, é uma das regiões em
mais acelerada transformação religiosa, resultando principalmente em mais
pluralismo cristão, mas também num crescente pluralismo não-cristão. E
uma singularidade da América Latina hoje é que a divisão católico-protestante continua central, diferentemente do Ocidente desenvolvido onde
essa divisão já se diluiu bastante, e diferentemente também das regiões
recém-cristianizadas da África e da Ásia nas quais essa animosidade nunca
chegou a ser muito forte. Mas o que acontece hoje na América Latina é totalmente diferente da Reforma do século XVI, porque constitui um processo
singular de pluralização cristã de dentro (não estimulado significativamente
por missionários estrangeiros ou por imigrantes) e de baixo para cima (não
de cima para baixo numa reforma nacional). Portanto, a América Latina é
uma cristandade católica (com uma relação mais íntima com a cristandade
do que a própria Europa ou as outras regiões colonizadas pelos europeus
posteriormente), que está sendo transformada pelo voluntarismo evangélico
sem passar primeiro por uma reforma nacional protestante como no norte
da Europa. A América Latina, então, nos incentiva a pensar em “terceiras
opções” para o futuro da religião em tempos de globalização, para além da
dicotomia relativismo/fundamentalismo. Existe também a opção conversionista, e de fato o conversionismo pacífico é um dos possíveis corolários
religiosos da idéia de múltiplas modernidades. Combina bem com a maior
seriedade que muitas vezes acompanha a transformação da religião em uma
identidade conquistada. O conversionismo põe o pentecostalismo em uma
relação diferente com os processos culturais globais, em contraste com o
fundamentalismo. Como uma religião não-tradicional que se difunde pela
conversão, os interesses do pentecostalismo são geralmente bem diferentes dos de um fundamentalismo reativo. O pluralismo é vantagem para o
pentecostalismo, o qual floresce mais num mundo tranquilamente religioso do
que num mundo defensivamente religioso ou então secularizado.
Sobre a tranquilidade religiosa da América Latina, temos o comentário
de Inglehart (2009) sobre a Pesquisa Mundial de Valores (World Values Survey). Ele defende a existência da América Latina como região cultural distinta,
caracterizada por forte ênfase em valores tradicionais como a religião, mas
também na livre-escolha e auto-expressão mais comuns em países ricos.
Assim, por um lado a América Latina rivaliza com o mundo islâmico na
ênfase dada à importância da religião (mesmo que a prática não seja das
mais altas). Por outro lado, em bem-estar subjetivo e sentimento de estar
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 13-30, outubro de 2010.
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em controle da própria vida, a região rivaliza com os países nórdicos! Não
sabemos exatamente o porquê disso, diz Inglehart... mas conclui que deve ser
por causa dos valores religiosos. No momento atual, segundo ele, a América
Latina tem “o melhor dos dois mundos” (2009, p. 87). Podemos acrescentar
que os tipos de religião que mais crescem hoje na região (o pentecostalismo
e o catolicismo carismático) combinam justamente os valores tradicionais
com a auto-expressão. Será, então, que a América Latina vai ser apenas a
última parte da velha cristandade a secularizar-se? Seguramente que sim, se a
secularização for determinada estruturalmente pela modernidade. Por outro
lado, se a secularização for culturalmente contingente, então fatores como
o impacto histórico menor do iluminismo, a reafirmação atual dos povos
indígenas, e a penetração ampla da espiritualidade pentecostal e carismática
podem levar a região numa direção diferente da trajetória da Europa latina.
É importante enfatizar que as mudanças religiosas na América Latina
se devem à conversão, e por isso as transformações na relação entre religião
e estado (e política) são muito complexas. Nisso a região se difere claramente da Europa, onde o novo pluralismo religioso resulta da imigração
e da secularização, com implicações para os debates sobre a incorporação
da diversidade religiosa na esfera pública. Há uma diferença fundamental
(quanto às implicações culturais e políticas) entre globalização diaspórica e
globalização conversionista. Nesse sentido, o pentecostalismo é vital, como
motor dos câmbios religiosos e religioso-políticos. É o pentecostalismo
que estrutura o modelo emergente do campo religioso, um modelo que
inclui muitos outros atores mas do qual os pentecostais são os principais
criadores. Isso, em vários sentidos. Primeiro, pelo seu próprio êxito numérico: em toda a região, o pentecostalismo já é a segunda força religiosa,
com a exceção do Uruguai onde é ultrapassado pelos “sem-religião”.1 Em
segundo lugar, por seu efeito em “pentecostalizar” outros setores do campo
religioso (seja pela imitação como na Renovação Carismática Católica, ou
pelas reações hostis que levam a modificações nas religiões concorrentes).
Até o crescente pluralismo interno do campo católico se relaciona com
isso, porque a expansão pentecostal desafia a justificar a permanência na
Igreja Católica com as suas crenças e práticas, muito mais do que o mero
secularismo. E finalmente, o pentecostalismo consegue não apenas mudar
as porcentagens religiosas mas também introduzir efetivamente um outro
modelo de campo religioso. Sobre o Brasil, Otávio Velho fala da ideologia
nacional hegemônica que considera a “mistura” como tipicamente brasileira.
Mas, ele diz, o crescimento pentecostal conseguiu, em certa medida, desnaCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 13-30, outubro de 2010.
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turalizar o catolicismo e o complexo religioso que este benevolentemente
encabeçava (Velho, 2000). Eu chamaria esse modelo de sincrético-hierárquico
(porque combina o não-exclusivismo com a aceitação da hegemonia institucional católica); e justamente o pentecostalismo é a primeira religião
de massas a rejeitar definitivamente a hegemonia institucional católica no
campo religioso e a propor uma alternativa que podemos chamar de pluralista competitivo. Isso em si tem implicações políticas imensas, mas também
porque as alternativas religiosas organizadas são muito mais ameaçadoras
(para o catolicismo) do que as alternativas difusas e não-organizadas.
Podemos pensar, então, em diversos modelos de evolução da cristandade. Primeiro, o modelo do norte da Europa, que vai do catolicismo à reforma nacional protestante, e em seguida ao crescimento do evangelicalismo
nas “igrejas livres” e em movimentos pietistas dentro da igreja nacional. Em
segundo lugar, o modelo do sul da Europa, onde não há reformas nacionais
e o catolicismo até hoje continua tranquilamente hegemônico no campo
religioso, mas cria um setor anti-religioso muito grande e todas as formas
de protestantismo essencialmente fracassam. Em terceiro lugar, o modelo
estadunidense de colonização plural e separação e denominacionalismo
como solução para as relações religião-estado. Em quarto lugar, talvez, um
modelo ortodoxo em que o pluralismo cristão permanece incipiente, exceto
nas regiões de fronteira como a Ucrânia e a Transilvânia. E, finalmente, um
emergente modelo latino-americano, talvez aplicável também às Filipinas,
que estamos expondo aqui.

O Quadro Religioso Latino-Americano
Evidentemente, em todas as discussões de possíveis evoluções do
campo religioso, é necessário fazer um uso criterioso das estatísticas disponíveis. Podemos ilustrar o cuidado necessário: o World Values Survey de 2000
deu apenas 3,5% de protestantes no Brasil (o censo brasileiro do mesmo
ano deu 15,5%), mas 6,9% de protestantes no Uruguai.2 Mas nenhum
estudioso da religião acredita que haja proporcionalmente duas vezes mais
protestantes no Uruguai do que no Brasil. Enquanto isso, um survey do Pew
Forum, de 2006, deu resultados mais plausíveis: 21% de protestantes no
Brasil (uma estimativa bem razoável, sobretudo porque o survey se limitou às
áreas urbanas), 15% no Chile e 34% na Guatemala (Spirit and Power, 2006).
A inconfiabilidade de muitas estatísticas dificulta construir um quadro
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continental. Em princípio, dados censitários sobre religião são mais confiáveis (se bem que nunca levam em conta a tradição latino-americana de dupla
filiação), mas estes existem em somente seis países: Brasil, Chile, Bolívia,
Peru, Nicarágua e México. No Brasil, o catolicismo perde mais ou menos
um por cento da população ao ano, e crescem o pentecostalismo e os semreligião, mas também o protestantismo histórico. Em 2000, os protestantes
no Brasil eram 15,5%; os dados recentes mais confiáveis sugerem que hoje
constituem em torno de 20%, enquanto os católicos já caíram para mais
ou menos 65% e os sem-religião uns 8%.3 O censo chileno de 2002 deu
resultados bastante parecidos com o Brasil (católicos uns 70%, protestantes
15,1%, sem-religião 8,3%), mas as trajetórias não são iguais. O crescimento
protestante no Chile é mais lento. Se Chile estava provavelmente em primeiro
lugar na América Latina em porcentagem de protestantes até os anos 70 (e
em primeiro lugar na América do Sul até bem mais recentemente), agora
está sendo ultrapassado por vários países. A Bolívia, por exemplo, cujo
censo de 2001 deu 78% de católicos e 16% de protestantes. E a Nicarágua,
onde em 2005 havia somente 58% de católicos (uma queda de 15% em uma
década), 23% de protestantes e 16% de “não-filiados”. Nos outros países
com dados censitários, o protestantismo é mais débil: em 2007 no Peru,
12,5% (mas com forte crescimento recente); e no México em 2000, somente
5,2%, com crescimento muito lento pelos padrões latino-americanos. Mas
nota-se uma tendência clara: as áreas indígenas na Bolívia, no Peru e no
México são sempre muito mais protestantizadas: Chiapas, por exemplo,
chega a 23%, e os departamentos andinos do Peru também. Nas regiões
andinas e mayas em geral, os indígenas têm duas vezes a média nacional
de protestantes. Por causa disso, nestes países o protestantismo é uma fé
desproporcionalmente rural, enquanto que no Brasil é sobretudo urbana.
Mas outras características permanecem: a sobre-representação dos mais
pobres, menos educados, não-brancos, jovens e mulheres.
Embora não tenhamos dados tão confiáveis para muitos países, uma
estimativa conservadora seria que os protestantes hoje constituem uns
12% da população latino-americana. Entre eles, os pentecostais formam
o mainstream no sentido numérico (talvez uns 8 ou 9% da população). Mas
esta tendência regional comporta diferenças significativas: desde talvez um
terço ou mais de protestantes em vários países centro-americanos, para
bem menos de 10% no México e em alguns países sul-americanos (se bem
que os primeiros dados governamentais produzidos no Uruguai4, a quem
tradicionalmente se atribuía o protestantismo mais fraco da região, deram
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11,1% de “cristãos não-católicos” em 2006). O crescimento varia bastante
de um país para outro, mas ainda não temos notícia segura de um país no
qual a expansão protestante tenha cessado totalmente. Em vários países
(inclusive o Brasil), o crescimento parece continuar a passos largos. Segundo o Pew Forum, 62% dos pentecostais brasileiros são convertidos (Spirit
and Power, 2006), e há três vezes mais pentecostais no país (em números
absolutos) do que há 20 anos.
Outra tendência regional é a falta de uma “terceira força” religiosa,
a não ser a “não-religião”. Uma hipótese recente é que o pentecostalismo
seja mera parada temporária no caminho que vai do catolicismo para a
“não-religião”. Mas, até agora, a evidência estatística aponta muito mais
conversão de pessoas “sem religião” ao pentecostalismo do que vice versa
(Prandi, 1996). A “não-religião” é a categoria religiosa mais instável.

Chile: Vanguarda ou Exceção?
Quero introduzir aqui a obra recente do sociólogo chileno Cristián
Parker. Ele afirma que a América Latina deixou de ser católica no sentido
tradicional, mas não se transformou em protestante nem se secularizou. Em
vez disso, transformou-se num continente pluralista onde a Igreja Católica
ainda mantém certos privilégios. Parker adverte (corretamente, a meu ver)
que a instituição católica poderia não ter mais tanta força para fazer frente
a uma outra onda de ditaduras na região, caso houvesse. Mas, como ele nos
lembra, a relação entre pluralismo religioso e pluralismo político é indireta,
e cada caso tem que ser estudado no seu contexto nacional (Parker, 2009).
Podemos dar um exemplo protestante disso: apesar de constituírem porcentagens comparáveis da população, o impacto politico dos protestantes
brasileiros tem sido muito maior que o dos protestantes chilenos, por uma
série de razões ligadas aos contextos eclesiásticos, estruturas sociais e sistemas político-eleitorais dos dois países.5
O específico do caso chileno aparece quando Parker descreve as transformações do campo religioso. Ele enfatiza o surgimento de uma religiosidade
difusa, não somente nas instituições independentes mas também (e principalmente) entre os próprios fiéis católicos. Ao contrário dos sincretismos tradicionais populares, os novos sincretismos se vinculam mais à modernização
e à educação superior, resultando em um número muito alto do que Parker
chama de “católicos a mi manera”, ou seja, pessoas que não se desvinculam
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do catolicismo mas tampouco se sentem obrigadas a reconhecer o direito
da Igreja ditar as suas crenças. Para Parker, a expansão e diversificação da
educação superior é a principal responsável por isso. No Chile, a educação
gera desconfiança das instituições e dogmas religiosos, mas não da religião
em si. A educação, então, não seculariza nem exatamente descatoliciza, mas
pelo menos desclericaliza e pluraliza. Mas o protestantismo é também afetado.
Parker descobre que os protestantes são altamente influenciados pelos níveis
educacionais, e que o aumento na oferta educacional pode colocar um teto
no crescimento evangélico (Parker, 2009, p. 162).
Esta análise, sem dúvida bem fundamentada para o caso chileno,
sugere uma questão importante para a nossa análise regional. Será que o
Chile é o futuro da América Latina no que diz respeito à evolução do campo
religioso, ou é um caso singular? A questão é se as últimas mudanças religiosas devem ser atribuídas exclusivamente (ou em boa parte) aos avanços
socioeconômicos chilenos, ou se resultam em boa parte de características
culturais chilenas que não serão repetidas necessariamente nos outros países,
mesmo com avanços semelhantes. O argumento apresentado aqui seguirá
a segunda alternativa.
O Chile tem o protestantismo de massas mais antigo da América
Latina. Seu protestantismo é altamente pentecostalizado, e seu pentecostalismo é altamente nacionalizado e de classe baixa. Possivelmente, estas
características dificultam a reação às transformações globalizantes. De
qualquer forma, o protestantismo é muito mais associado à classe social
no Chile do que no Brasil, onde já é preponderantemente dos estratos
inferiores. No Chile, o afunilamento protestante é muito abrupto; há um
teto social praticamente intransponível. Disso resultam várias outras características: a alta porcentagem de pentecostais não-praticantes (fenômeno
pouco conhecido nos outros países da região); a relativa dificuldade para
encontrar alternativas eclesiásticas apropriadas à ascensão social (seja dentro
da mesma denominação, ou em igrejas evangélicas históricas, ou em novas
comunidades carismáticas evangélicas de classe média); a dificuldade para
reabastecer as igrejas com novos convertidos, entre os quais talvez alguns
dos “católicos a mi manera” que no Brasil poderiam converter-se em algum
ponto do espectro evangélico cada vez mais diversificado e que sofre pouca
ou nenhuma marginalização social. Além disso, como diz Parker, o catolicismo é um marco cultural da classe alta no Chile, e os homens prósperos
formados nas escolas de elite são desproporcionalmente católicos (2009,
p. 152); outras duas características que não se repetem no Brasil.
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Relacionado com essa falta de legitimidade social (e também, é claro, com o sistema eleitoral) é a dificuldade dos protestantes chilenos em
transformar sua presença numérica em influência política. Isso ilustra o que
diz Daniel Levine sobre a distinção entre pluralidade (meramente quantitativa) e pluralismo (a reconstrução das “regras do jogo” para incorporar
os novos atores) (Levine, 2009, p. 407). Além disso, somente 39% dos
pentecostais chilenos são convertidos, uma proporção baixa pelos padrões
latino-americanos (Spirit and Power, 2006, p. 127). Entre os dois últimos
censos chilenos, menos de 40% dos que abandonaram o catolicismo se
tornaram protestantes, comparado com uns 50% na Nicarágua, mais de
60% no Brasil e uns 75% no Peru. Ou seja, a descatolicização chilena vai
muito menos para os evangélicos do que nos outros países.
No tocante à questão educativa: será que a expansão de educação
superior tem um efeito muito negativo na perspectiva evangélica no Chile
justamente por causa das características sociais do país e da comunidade
evangélica, e em outros países seriam possíveis outras consequências?
Onde o teto social é menos impenetrável, a expansão da educação pode
gerar novas formas de protestantismo e não o abandono do mesmo. As
transformações educacionais podem produzir outros tipos de evangélico,
como historicamente nos países tradicionalmente protestantes, ou como
em países como a Nigéria hoje.
Finalmente, outra maneira em que parte da América Latina distanciase do quadro chileno é na porcentagem indígena da população e na conversão indígena como propulsora do crescimento protestante. Roberto
Blancarte (2000) diz que os países mais suscetíveis ao protestantismo são
os que têm a proporção mais alta de indígenas.6 Blancarte exagera (o Brasil com certeza não se encaixa aqui), mas creio que ele poderá ser correto
profeticamente. Entendo a conversão indígena basicamente em comparação
com a conversão maciça de minorias étnicas na Ásia, como uma maneira
de separar-se da (ou de “contornar” a) religião da maioria nacional que as
oprime, e como um processo de busca de autonomia em um mundo que se
globaliza, rechaçando tanto a assimilação como também a idéia romântica
do isolamento (cf. Martin, 2002, p. 119). Pode ser, portanto, que a protestantização indígena esteja somente começando, e talvez se transforme em
um fenômeno religioso (e político, em alguns países) dos mais importantes
na primeira metade do século. Mas é cedo demais para dizer que formas
eclesiásticas e doutrinárias serão produzidas, se haverá algo como “Latin
American Independent Churches” (análogas às “African Independent ChurCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 13-30, outubro de 2010.
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ches”). Pelo menos, para a formação destas cooperam o uso protestante
dos vernáculos, a fluidez litúrgica e a liderança leiga. Mas, em alguns países
pode acontecer que, quanto mais os indígenas adotarem o protestantismo,
mais a população não indígena o rejeite.

A Transição Protestante
Por outro lado (e com isso chego à transição protestante), minha insistência na provável excepcionalidade chilena e na possibilidade de conversão
maciça de indígenas na América Latina não significa negar que chegará um
momento (talvez não muito distante em alguns países) de estancamento
protestante, e talvez até de uma queda posterior. Meu conceito de estancamento não se fundamenta na idéia de Lalive D’Epinay (1970, p. 76) sobre
uma limitação de classe social (que pode aplicar-se a Chile mas não a todos
os países), ou de Cleary (2004) sobre a incapacidade do pentecostalismo ser
religião de massas por ser exigente demais (diariamente no Brasil criam-se
igrejas moral e socialmente mais flexíveis). Mesmo assim, creio que o teto
protestante, no caso brasileiro, será alcançado em duas ou três décadas. Há
dois fatores nisso. Primeiro, o declínio católico terá um limite; há um núcleo
sólido que não vai desaparecer, e no Brasil esse núcleo constitui mais ou
menos 25% a 30% da população. Em segundo lugar, o protestantismo atualmente recebe pouco mais de uma em cada duas pessoas que abandonam o
catolicismo. Em outras palavras, pelas tendências atuais nunca haverá uma
maioria protestante no Brasil. Além disso, a Igreja Católica está aprendendo
(lentamente, é verdade) a competir melhor e a diversificar o seu apelo. Com
isso, é difícil imaginar que a população que se declara católica caia abaixo,
digamos, de uns 40%, o que colocaria um teto de mais ou menos 35% nas
aspirações protestantes. Mas outra possibilidade é de um teto protestante
abaixo disso, determinado não somente pela reação católica mas também
pelos prejuízos à própria imagem evangélica: escândalos, lideranças autoritárias, promessas não-cumpridas, imagem política negativa e capacidade
limitada de realizar transformações sociais (ao contrário de transformações
individuais, nas quais o pentecostalismo é muito exitoso). Teríamos, nesse
caso, um teto protestante em algum ponto entre 20% e 35%. Podemos
antever, então, um futuro religioso brasileiro com um catolicismo menor
(talvez um pouco menos da metade da população) mas revitalizado e mais
praticante e comprometido, e um protestantismo grande mas estabilizado
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(e muito fragmentado), e um setor considerável de religiões não-cristãs e
de “sem-religião”.
Portanto, extrapolando cautelosamente para a América Latina em
geral, teríamos um futuro religioso pluralista em que o catolicismo mantém
sua posição de maior confissão religiosa (e ainda com uma maioria da população em alguns países, mas não em outros), e com privilégios sociais e
políticos residuais (ainda mais porque o protestantismo será incapaz de criar
instituições representativas sólidas, e nenhuma denominação terá condições
de rivalizar isoladamente com a instituição católica). Mas haverá variações
significativas de um país para outro. Com certeza, a distância da Europa
latina aumentará, pois além do pentecostalismo maciço haverá um amplo
setor não-religioso mas sem o secularismo europeu.
Com a estabilização numérica, tudo mudará para o protestantismo.
Haverá uma porcentagem cada vez maior de membros natos e de conversos mais antigos, e com isso haverá mais demandas por ensinamento e por
outros tipos de líder eclesiástico. Haverá menos triunfalismo e maiores expectativas no campo da atuação social, e a interação com as outras religiões
mudará radicalmente. Haverá também outras maneiras de relacionar-se com
a política. Essa será a transição protestante.

A Transição Católica
No entanto, em alguns países pelo menos, virá primeiro a transição
católica. Para falar disso, precisamos dialogar com o trabalho recente da
cientista política Frances Hagopian (2009a; 2009b; 2009c). Ela caracteriza
o dilema católico como a combinação de pluralismo religioso com democracia: para a Igreja, o pluralismo é mais ameaçador por causa da democracia, e a democracia é mais assustadora em um mundo religiosamente
plural. Democracia e pluralismo religioso se reforçam mutuamente como
desafios à Igreja. Desde a redemocratização, tanto a sociedade civil como
o campo religioso se fragmentaram. A concorrência religiosa se intensifica; os católicos praticantes são clara minoria; há muita desobediência
entre católicos no que diz respeito às normas da vida privada; boa parte
da sociedade civil está mobilizada em organizações fora da influência das
autoridades eclesiásticas; e o pluralismo democrático limita a capacidade da
Igreja de impor a sua agenda moral. Os privilégios que a Igreja recebe do
estado são mais difíceis de justificar quando sua hegemonia religiosa está
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sendo minada. E além desses dois pluralismos, há ainda outro, o crescente
pluralismo de crença dentro do próprio catolicismo, o que debilita ainda
mais a capacidade da instituição de sustentar suas posições e sua liderança
em um espaço público disputado.
Hagopian sente que os principais paradigmas para estudar a política
católica (institucionalista, escolha racional, e visões concorrentes de missão)
foram elaborados em tempos de ditadura política e de hegemonia religiosa.
Ela propõe um paradigma para os tempos de pluralismo: a igreja enraizada
(embedded church), que privilegia as conexões da igreja com a sociedade civil,
sua capacidade de conectar-se com os fiéis, mobilizá-los e até aprender com
eles. Ela sugere que cada episcopado nacional responderá de acordo com
a sua capacidade mobilizadora, as direções das influências de suas bases,
e a natureza dos riscos políticos que a instituição enfrenta. Como os três
principais objetivos da Igreja (os interesses institucionais, a agenda moral e
a doutrina social) não são fáceis de alcançar simultaneamente em contextos
democráticos, na prática cada episcopado terá prioridades diferentes.
Contudo, há também um projeto católico comum, a Nova Evangelização. Adotado oficialmente em 1992, este projeto não ambiciona mais uma
ordem social cristã por meio de concordatas ou de partidos cristãos, e muito
menos uma revolução de esquerda, mas uma evangelização da cultura por
meio da penetração da sociedade civil. A América Latina foi considerada
prioritária para esse projeto, sendo a Europa já muito secularizada e o resto
do mundo insuficientemente católico. A Igreja, diz Hagopian, ainda não
está disposta a aceitar um status minoritário ou a permitir mais democracia
interna. Em vez disso, ainda sustenta esse projeto muito ambicioso de
evangelização da cultura, que pressupõe não somente a hegemonia religiosa
(ou pelo menos um status privilegiado), mas também a aceitação por nações
democráticas de uma esfera pública baseada na moral religiosa.
O paradigma de Hagopian, da igreja enraizada, pressupõe que prevalecerão dentro da Igreja as perspectivas da hierarquia em situações de
monopólio religioso e de regimes autoritários. Mas quando os pluralismos
religioso e político se expandem, aumenta a influência das bases católicas.
Os fiéis têm sempre as três opções de saída, ou de voz ativa, ou de lealdade
passiva. Mas o pluralismo religioso dá mais credibilidade à ameaça de saída,
fortalecendo assim o poder das bases. Isso ocorre sobretudo quando as
bases também estão bem organizadas na sociedade civil. Vemos portanto
que a expansão evangélica poderá ajudar as bases populares católicas.
Para Hagopian, as perspectivas para a Nova Evangelização não são
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boas, sobretudo por causa do enfraquecimento da Igreja como religião de
salvação pessoal. Ela menciona especificamente os confrontos que a Igreja
tem tido com dois dos antigos pilares de sua influência: as mulheres e os
indígenas. Uma recente interpretação demográfica dos câmbios religiosos
no Brasil (Neri, 2005) chama a atenção para as curvas paralelas de conversão
religiosa e de participação feminina no mercado de trabalho. No passado, as
mulheres eram mais católicas que os homens (em porcentagem de adesão
nominal); hoje, o contrário é verdadeiro. Os homens têm permanecido
católicos ou entrado na categoria dos sem-religião; mas as mulheres têm
migrado desproporcionalmente para outras religiões, sobretudo o pentecostalismo. O autor atribui isso às dificuldades católicas em questões de
emancipação feminina.
Esse é o dilema católico. Uma religião centralizada e globalizada
consegue facilmente desenvolver um projeto global, mas tem mais dificuldade para reacender sua vitalidade como religião leiga de salvação em
tempos de pluralismo. Para Vásquez e Marquardt, a Nova Evangelização
é uma “glocalização”, uma cooptação do local pela igreja universal, que
dificilmente combina com a iniciativa leiga fervorosa (2003, p. 84). E as
alternativas clericais são cada vez menos factíveis: havia um sacerdote
para cada 4.726 católicos na América do Sul em 1950, mas em 2000 havia
somente um sacerdote para cada 7.081 católicos. O aumento de vocações
latino-americanas não compensou o crescimento populacional e a perda
de missionários europeus. O resultado é que nos Estados Unidos há 1.311
católicos por sacerdote, e na Guatemala (provavelmente o país mais protestante da América Latina) há 9.764 (Froehle & Gautier, 2003, p. 82).
Essa debilidade institucional é insustentável em tempos de concorrência religiosa baseada na iniciativa leiga. Hagopian conclui que a Igreja
acostumou-se à democracia mas não às liberdades civis e direitos minoritários. Podemos acrescentar que, em breve, terá que acostumar-se em alguns
países a um status minoritário também, como a religião declarada por uma
minoria da população, o que será um marco psicológico e simbólico extremamente importante. A transição em termos de status público não tardará. A
realidade é que as ditaduras (ou melhor, as situações ditatoriais) favoreciam
à Igreja no tocante à manutenção de sua posição social.
Uma análise muito influente da religião na Europa, de Grace Davie
(2006), fala da vicariedade como componente básico do modelo europeu. A
religião vicária se caracteriza por ter uma minoria ativa que atua em nome de
uma população mais ampla que (ao menos implicitamente) a aprova. Resulta
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de uma história específica e da idéia de uma igreja oficial (ou oficiosa) que
é vista como uma utilidade pública e não como uma entidade privada que
concorre em um mercado. Será esse modelo aplicável à América Latina?
Todos os países da região, evidentemente, têm a herança de uma igreja
estatal. Mas a religião vicária não depende somente disso, mas também de
um nível baixo de demanda religiosa atual. Como diz José Casanova, quando
os europeus perdem a fé nas suas igrejas nacionais, não buscam religiões
alternativas de salvação porque se convenceram ideologicamente do paradigma secularizante de que ser moderno significa ser secular (Casanova,
2006). Mas a América Latina nunca se convenceu tanto desse paradigma, e
o pluralismo competitivo dificulta imensamente o papel vicário.
O pluralismo que se instala na América Latina é multidimensional.
Não é somente uma multiplicidade de igrejas, ou mesmo o reconhecimento disso no discurso público (quando um governo passa a falar sobre “as
igrejas” no plural). É também uma multiplicidade de modelos de igreja, de
modelos organizacionais. As igrejas cristãs que se multiplicam não estão
multiplicando o modelo católico, mas multiplicando os modelos eclesiásticos. Pluralizam-se também os espaços religiosos e as vozes que reivindicam a autoridade de falar em nome da fé cristã. Ainda outra dimensão do
pluralismo é o pluralismo interno católico. Os “católicos a mi manera”, em
certo sentido, não são novos, mas seu efeito é multiplicado em um contexto
de concorrência institucional. Esse pluralismo multidimensional, aliado à
queda numérica, à relativa debilidade institucional católica, e aos efeitos da
democracia e da fragmentação da sociedade civil, levará forçosamente à
perda do status de “igreja” no sentido weberiano. Essa será a transição católica.

Notas
Professor catedrático de religião e política em contexto global, na Balsillie School of International Affairs e Wilfrid Laurier University, Waterloo, Canadá, e professor colaborador
do programa de pós-graduação em sociologia, Universidade Federal de São Carlos, Brasil.
Artigo adaptado da conferência de abertura das XV Jornadas sobre Alternativas Religiosas
en América Latina, da Asociación de Cientistas Sociales de la Religión en el Mercosur,
realizada em Santiago do Chile em 11 de novembro de 2009.
1
Encuesta Nacional de Hogares Ampliada, 2006, Instituto Nacional de Estadística, Uruguai.
Disponível em: <Http://www.ine.gub.uy/enha2006.
2
Citado em Hagopian 2009a, p. 11.
3
Ver, por exemplo, pesquisa do Datafolha de 2007, “As Igrejas do Brasil”, Folha de S. Paulo,
6 de maio, Especial 2.
*
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Ver nota 2.
Ver, por exemplo, os capítulos sobre protestantismo e política no Brasil e no Chile em
Freston, 2001.
6
Nos dados censitários, a população indígena do Chile é pouco mais de 4% da população,
ao passo que constitui mais da metade da população da Bolívia.
4
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MORTE, CATOLICISMO
E AFRICANIDADE NA CIDADE
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Resumo: Do mesmo modo que os negros recriaram suas tradições africanas na
sociedade escravista brasileira do século XVIII, certamente enxergaram as práticas
rituais do catolicismo como algo que tinha seu fundamento, que lhes fazia algum
sentido e que tinha sua justificação. Com efeito, é preciso considerar que a apropriação de alguns dos dogmas do catolicismo por parte de negros africanos e seus
descendentes deve ser considerada como resultado da efetiva crença neles. Exemplo disto foi a existência de expressivas lideranças negras da irmandade de Santo
Elesbão e de Santa Efigênia, no Rio de Janeiro Setecentista, que se apropriaram
de tal modo dos preceitos católicos a ponto de regulamentarem uma devoção às
almas do purgatório, em 1786, não só com o objetivo de salvar a alma dos irmãos
falecidos, segundo a doutrina católica, mas também como parte de um certo projeto
de disseminação da morte cristã, movido pelos próprios negros africanos. Partindo
da análise deste caso, bem como do estudo de uma amostragem de registros paroquiais de óbito e testamentos de africanos e seus descendentes, relativos ao século
XVIII, proponho através desta comunicação discutir teoricamente a natureza das
apropriações do projeto de catequese voltado para os negros, especialmente no
que diz respeito às representações acerca da morte, do morrer e do além-túmulo.
Para tal, buscar-se-á analisar argumentos, tais como os de John Thornton, James
Sweet, Vincent Brown, João José Reis e Anderson Oliveira sobre as relações entre
catolicismo e africanidade no que diz respeito às vivências da religiosidade entre
africanos e seus descendentes na cidade do Rio de Janeiro Setecentista.
Palavras-chave: Catolicismo; africanidade; morte.
Abstract: In the same terms in which the Black people rebuilt their African traditions in the eighteenth century slavish society, they could certainly realize the
rituals of the Catholicism as something that had its principles, made some sense
to them, and also had its justification. In this way, it is relevant to consider that
the appropriation of some of the Catholic dogmas by the Black Africans and
their descendants must be regarded as the result of their effective faith in them.
An example was the existence of significant Black leaderships from Saint Elesbão
and Saint Efigênia brotherhood in Rio de Janeiro in the seventeenth century, which
assumed firmly the catholic beliefs in such a way that they settled a devotion to
the souls in the purgatory, in 1786, not only with the aim of saving the souls of
their deceased brothers, according to the catholic doctrine, but also as a part of a
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project that disseminated the Christian death, which was led by the African Blacks
themselves. Based on the analysis of this case, as well as, the study of a sample
of parochial records concerning the death and the testaments of The Africans
and their descendants relating to the eighteenth century, I propose to discuss theoretically the nature of the catechesis project appropriations aimed at the Black
people, especially regarding the representations around death itself, of dying, and
also the afterlife. To this end arguments will be analyzed, as for example the ones
from John Thorton, James Sweet, Vincent Brown, João José Reis and Anderson
Oliveira stated on the relations between Catholicism and Africanism, concerning
the religious experiences among Africans and their descendants in Rio de Janeiro
in the seventeenth century.
Keywords: Catholicism; africanism; death.

Partindo da identificação de algumas das formas como africanos e
seus descendentes se apropriarem das representações católicas acerca da
morte, do morrer e do além-túmulo, na cidade do Rio de Janeiro, na segunda metade do século XVIII, a presente comunicação se propõe a discutir
certos aspectos da relação entre catolicismo e africanidade no estudo da
religiosidade negra na América portuguesa.
Dois aspectos serviram de ponto de partida para tal reflexão. Primeiramente, a constatação – a partir da leitura e análise de uma amostragem
de testamentos redigidos por ocasião da morte, relativos à freguesia da Sé,
na cidade do Rio de Janeiro, durante o século XVIII – de que os testadores
de negros libertos apresentavam maior expressão de culpa e consequente
pedido de perdão pelos pecados que acreditavam ter cometido em vida, no
momento de fazerem sua prestação de contas para Deus antes de morrer,
do que o segmento social dos “brancos” e/ou “livres”1. Em segundo lugar,
o inusitado fato da criação, por um grupo de negros africanos, de uma devoção às almas do purgatório, dentro da irmandade de Santo Elesbão e Santa
Efigênia, mantida por negros majoritariamente de procedência africana,
também na cidade do Rio de Janeiro, na segunda metade do século XVIII.
Estes dois aspectos levaram-me a pensar na forma como negros africanos e seus descendentes se apropriaram de parte da escatologia católica e
de como a morte foi utilizada pela Igreja como um significativo instrumento
de cristianização dos escravos na América portuguesa. Aspectos que conduzem à reflexão da relação entre catolicismo e africanidade no estudo da
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religiosidade negra em situação de diáspora e escravidão colonial. A análise
destas questões nos remete a algumas das discussões sobre a natureza da
transformação cultural e da formação da cultura afro-americana, no contexto da diáspora africana e da sua inserção nas sociedades escravistas das
Américas, na Época Moderna.
Dentre as pesquisas consideradas mais modernas, segundo John
Thornton, a proveniente da parceria dos antropólogos Sydney Mintz e Richard Price significaram, a partir da década de 1970, uma grande inovação
em relação às argumentações anteriores. Até então, predominavam duas
posições dicotômicas, produzidas nos anos de 1940, sobre o tipo de cultura
que se desenvolveu entre as sociedades escravas do Atlântico. Por um lado,
a representada por Melville Herskovitts, que argumentava que os escravos
mantiveram uma cultura africana e que a influência da África foi importante na cultura afro-americana resultante. Por outro, a representada por
Frazier, argumentando que a desorganização cultural da sociedade escrava
tornou-a muito mais dependente da cultura europeia ou euro-americana
(Thornton, 2004, p. 253).
Diferentemente destas posições e diante das dificuldades de se encontrar resíduos africanos puros nas Américas, Mintz e Price defenderam a
tese da crioulização da cultura negra no Novo Mundo. Para eles, os africanos
recriaram uma cultura no Novo Mundo, através do processo de mudança
cultural. Ainda que argumentassem que houve continuidades imensamente
importantes com relação às civilizações ancestrais, a história da Afro-américa
foi marcada por renovações destas identidades em função das condições
sociais mutáveis, às quais os sistemas sociais dos africanos recém-chegados
foram receptivos (Mintz e Price, 2003, pp. 70-77). Por conta disso, o sistema
religioso africano não teria sobrevivido intacto e inalterado no novo contexto americano, sendo as continuidades formais diretas da África mais a
exceção do que a regra em quaisquer das culturas afro-americanas, mesmo
nas mais isoladas (Mintz e Price, 2003, pp. 83-86).
Segundo John Thornton, por trás desta argumentação dos dois antropólogos, estava a ideia de que as características do comércio de escravos
e da escravização impediram a transmissão direta da cultura africana para
as Américas. Primeiro, pois a cultura africana não seria suficientemente
homogênea para se construir num único bloco, existindo diversas culturas
independentes. Segundo, pois o comércio de escravos tendeu a dispersá-los,
agrupando culturas diferentes, ao contrário da cultura europeia (Thornton,
2004, p. 253-254).
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Diferenciando-se um pouco da análise de Mintz e Price, Thornton
se questionou sobre até que ponto os africanos seriam culturalmente
heterogêneos ao chegarem nas Américas, sobre quão bem-sucedidos eles
teriam sido em interagir com outros africanos que partilhavam sua cultura,
nas Américas, em uma situação de heterogeneidade, e sobre quais seriam
as dinâmicas do desenvolvimento cultural e do processo de mudança que
transformaram as várias culturas africanas em afro-americanas (Thornton,
2004, p. 254).
Contrapondo-se, de certa forma, a esta tese, Thornton defende a tese
de que o comércio dos escravos e suas transferências para as propriedades
agrícolas no Novo Mundo não foi um processo de dispersão, segundo o
qual os africanos tiveram que recomeçar sua cultura da estaca zero, após sua
chegada no Novo Mundo. Segundo ele, embora o processo de escravização,
transferência, embarque e distribuição nas propriedades tenha interrompido
o curso normal da vida pessoas e familiar daqueles indivíduos, seu efeito
negativo em termos culturais foi menor do que muitos estudiosos sugerem.
Apesar de não mais circundados por seu ambiente geográfico ou familiar,
os escravos não estavam culturalmente sós quando chegavam nas Américas, encontrando com certa facilidade outros com quem falar sua língua e
partilhar seus costumes, sobretudo nas grandes propriedades ou em áreas
urbanas (Thornton, 2004, p. 277-278).
Para fundamentar esta sua argumentação, Thornton afirma que apesar
da diversidade de procedências e línguas, por exemplo, as diferentes “nações”
africanas não possuíam uma cultura inteiramente diferente entre si e seus
vizinhos, havendo similaridades básicas em uma área razoavelmente grande
(Thornton, 2004, p. 254). Contrapondo-se à argumentação de Mintz e Price
sobre a dispersão dos africanos na travessia transatlântica, Thornton defende
que os navios negreiros embarcavam toda sua “carga” de um ou dois portos
na África e a descarregava em grandes lotes em seus novos lares no Atlântico.
Além disso, de modo geral, muitos proprietários procuravam obter o maior
número possível de escravos da mesma nação, incentivando os casamentos
com indivíduos da mesma procedência na esperança de que a estabilidade
da comunidade desenvolvida melhorasse a eficiência produtiva e limitasse
rebeliões. Sem contar a formação de comunidades de escravos de procedência
comum nas irmandades religiosas criadas na sociedade escravista. Aspectos
estes que serviram de base para que muitos elementos da cultura africana
fossem compartilhados, perdurassem e se desenvolvessem nas Américas,
sendo transmitidos para as gerações futuras. (Thornton, 2004, p. 263-269).
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No entanto, segundo o autor, ainda que tenham sido capazes de
transmitir sua cultura para uma nova geração, esta não seria a mesma da
África. Assim, a cultura afro-americana tornou-se muito mais homogênea
do que as diversas culturas africanas que a compuseram, fundindo-as e
incorporando a cultura europeia (Thornton, 2004, p. 279).
Exemplo disso pode ser visto no aspecto da religiosidade. Para ele,
o resultado a nova religião afro-atlântica que se originou identificou-se
com a cristã, mas se constituiu em um tipo de cristianismo que satisfazia
o entendimento das religiões africanas e europeia. Para Thornton, esse
cristianismo africano permitiu que a filosofia e o conhecimento de algumas
religiões africanas se acomodassem em um sistema religioso europeu e
expressassem uma fusão de grande importância, tornando-se algo mais
do que a simples mistura de formas e ideias de uma religião com outra
(Thornton, 2004, p. 312-313).
No inicio dos anos 2000, na esteira das revisões das abordagens de
Mintz e Price, o trabalho de James Sweet – Recriar África: cultura, parentesco e
religião no mundo afro-português (1441-1770) – enveredou por um ponto de vista
mais radical do que o proposto por Thornton na busca das “sobrevivências
africanas” nas Américas, ao afirmar que o impacto africano na diáspora
ultrapassou em muito as “sobrevivências” culturalmente dispersas. Segundo ele, “a África foi transportada até os vários destinos do novo mundo
colonial em toda a sua plenitude cultural e social, moldando as instituições
criadas pelos africanos e fornecendo-lhes uma lente interpretativa, através da
qual puderam compreender a sua condição enquanto escravos e enquanto
libertos” (Sweet, 2007, p. 16). Segundo ele, a persistência de certas crenças e práticas especificamente africanas no mundo português demonstra
a existência de patrimônios culturais comuns entre os povos, apesar da
separação geográfica. Esta argumentação é a base para Sweet questionar
de certa forma o conceito de catolicismo africano operado por Thornton, por
acreditar que os africanos poderiam até se dizer cristãos, mas na essência
não o seriam, uma vez que não teriam abandonado suas tradições religiosas
africanas, ainda que pudessem adotar alguns ritos e partilhar de algumas
concepções católicas.
Na recente obra – The Reaper’s Garden: death and Power in the world of
Atlantic Slavery –, na qual busca analisar como as políticas mortuárias moldaram o curso da história dos grupos em disputa no mundo escravista atlântico
na Jamaica,Vincent Brown procura resgatar as teses de Mintz e Price no
que diz respeito à ênfase sobre a criatividade cultural dos escravizados nas
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Américas. Ainda que tenha buscado extrapolar a análise dos aspectos ligados
às identidades culturais por não considerá-las suficientes para compreender
de que modo as práticas culturais satisfizeram uma variedade importante de
necessidades nas difíceis e perigosas circunstâncias da sociedade escravista
colonial, Brown afirma que africanos e seus descendentes mantiveram traços
de suas práticas e concepções “originais”, mesmo quando convertidos ao
cristianismo e que esta conversão foi efetiva, não caindo, portanto, o autor
no equívoco das interpretações que propõe a dissimulação, como é o caso
da análise de James Sweet.
A partir destas argumentações, passo a considerar os dois casos que
serviram de ponto de partida desta análise, na busca de refletir aspectos
da relação entre africanidade e catolicismo, no âmbito de um estudo das
concepções sobre a morte e o além-túmulo presentes entre parte dos negros
que viviam na cidade do Rio de Janeiro no século XVIII. Neste sentido,
parto para a análise da especificidade de parte dos testamentos dos negros.
Em relação aos testadores negros, é importante lembrar que, na cidade do Rio de Janeiro, desde o início da colonização até a segunda metade
do século XIX, a prática testamentária tinha um sentido prioritariamente
soteriológico, a ponto de até mesmo a transmissão de heranças ser conduzida
com esta finalidade. Prática que, desde o período medieval, vinha sendo
direcionada pelo clero católico como um dos passos na preparação para a
chamada “boa morte”, considerada como aquela previamente preparada
segundo os rituais católicos, na busca da salvação da alma.
Por este motivo, parte significativa dos testamentos era redigida no
sentido da prestação de contas da vida terrena; do pedido de intercessão
de anjos, santos e da Virgem Maria; do estabelecimento de sufrágios em
forma de missas; da determinação de um funeral permeado pela simbologia católica e do estabelecimento de legados e esmolas pios. Elementos
que conferiam ao documento uma parte inicial permeada de expressões
escatológicas muito comuns entre os diferentes segmentos sociais. As diferenças que apareciam ficavam por conta dos valores investidos na salvação
(segundo as condições econômicas do testador), dos santos invocados (de
acordo com a[s] devoção[ções] de cada um) e ao peso que cada indivíduo
dava à escatologia católica.
De modo geral, os testamentos do século XVIII expressavam o temor
do testador em relação à morte, principalmente ao que ocorreria no alémtúmulo. Característica esta que resultou de um processo de cristianização
efetivado a partir da chamada pedagogia do medo, por meio da qual – desde
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fins da Idade Média e ao longo da Época Moderna – as imagens da morte,
do julgamento da alma e da possibilidade de condenação transitória (no
Purgatório) ou eterna (no Inferno) atuaram como significativos elementos
de pressão do clero sobre a consciência e o comportamento dos fiéis.
O medo provinha da crença na chamada “escatologia individual”,
segundo a qual logo após a morte haveria um julgamento individual que
decidiria o destino da alma: se Paraíso, Inferno ou Purgatório. Era uma
ideia diferente da do Juízo Final, que afirmava que o Julgamento seria
coletivo e realizado no final dos tempos. Com base nesta nova concepção
escatológica, o tempo de espera entre a morte e o Juízo Final era minimizado, posto que o destino da alma seria decidido no próprio momento da
morte, em um combate entre anjos e demônios. Visão esta que emprestou
aos chamados “últimos instantes” uma imagem de grande dramaticidade
(Áries, 1989, p. 115-116), uma vez que a salvação dependeria da vitória das
forças do “bem” contra as do “mal”. A angústia em relação ao momento
da agonia foi utilizada pela Igreja católica como incentivo para que os fiéis
se preparassem para o momento de sua morte.
Entre os indivíduos que redigiram seus testamentos, no século XVIII,
na cidade do Rio de Janeiro, pude identificar a presença deste temor em
relação à morte e ao destino no além-túmulo. No entanto, foi entre testamentos de negros forros2, crioulos e africanos, que identifiquei as expressões
mais atemorizadas a respeito da passagem para o outro mundo, além de
grande sentimento de culpa diante do momento derradeiro. Fragmentos
de testamentos destes indivíduos demonstram este aspecto.
Em fragmentos de seu testamento escrito em 30 de dezembro de
1755, uma semana antes de sua morte, Francisca de Souza Melo, parda,
liberta e casada menciona que
tendo firme a esperança na misericórdia infinita de Deus de que
sem embargo dos meus inumeráveis pecados me há de perdoar [...].
[...] [com a intercessão da Santíssima Virgem Maria] refúgio dos pecadores, suposto que conheço que sou a maior delas e a mais ingrata
que pisa a terra, e a que merece, [que] ela não converta para mim seus
olhos misericordiosos. Também espero intercedam por mim os santos anjos, principalmente os da minha guarda, sem se lembrar das
minhas desatenções que com ele tenho tido toda a minha vida, [...].
[...], aos quais a todos [os santos da corte celestial] rogo humildemente que por amor daquele Deus a quem então venha interceder
por mim para que me dê o que desejo, que é a boa morte. Conheço
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a obrigação que tenho de clamar a Deus de todo o coração sobre todas as coisas suposto que tão ingratamente venho faltado a Ele, [...].
[...] e me conformo com a sua santa vontade aceitando com a sua graça a
morte e todas as adversidades que ele for servido dar-me por qualquer via
oferecendo-os juntamente com os merecimentos de Nosso Senhor Jesus
Cristo, com satisfação de meus imensos pecados; perdoo a qualquer pessoa
que de mim estiver ofendida e agravada (ACMRJ, 1746-1758, p. 328).

A crioula Maria da Conceição Matos, que era natural do Rio de Janeiro, filha de uma crioula forra, solteira e sem filhos, escreveu seu testamento
em 13 de janeiro de 1778, dois meses antes da sua morte. No momento de
encomendar sua alma à Virgem, a Cristo, aos santos e anjos, mencionou que:
[...] para ficar mais desembaraçada, a tratar somente da minha salvação e na
hora da minha morte não ter coisa que me inquiete e me perturbe, quero
fazer meu testamento na forma seguinte. Encomendo a minha alma em
primeiro lugar nas mãos de Deus nosso Senhor que é trino e uno padre,
filho e espírito santo, três pessoas distintas e um só Deus verdadeiro [ilegível] Do bem e do mal que premia os justos falecidos em graça com a vida
eterna e castiga os mais que morrem em pecado mortal com o inferno.
[...] Creio nos sete sacramentos da Igreja, e tudo o mais quanto crê e ensina a
Santa Madre Igreja Católica de Roma, em cuja fé e crença vivi e quero salvar
a minha alma. Rogo a Virgem Santíssima Nossa Senhora que interceda por
mim diante de seu unigênito filho, para que me perdoe os meus pecados e
me dê a graça final santificante e me salve pelos merecimentos infinitos de
sua paixão e morte. Encomendo também a Senhora Santana, São Francisco
de Paula, Santo Antonio, e a nossa Senhora, como título de boa morte e ao
patriarca São José para que intercedam por mim diante de Deus, que me
perdoe e me salve e ao anjo da minha guarda que também me perdoe toda a
falta de respeito e desobediência aos seus avisos e ofendendo-os tantas vezes
a Deus na sua presença e que me assista na última hora com suas poderosas
inspirações apartando longe de mim toda sugestão do demônio. (ACMRJ,
1776-1784, p. 101).

Em 24 de fevereiro de 1779, um mês antes da morte, Apolônia de
Jesus, solteira, forra, filha de uma escrava, assim se referiu também no
momento de encomendar sua alma:
[...] e ao Espírito Santo peço e rogo que me assista com sua divina graça
porque conhecendo as ofensas que tenho cometido me arrependo delas
para merecer o prêmio eterno, peço e rogo a bem aventurada Virgem Maria
Nossa Senhora e a todos os anjos e santos da corte do ceu especialmente a
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 31-52, outubro de 2010.

MORTE, CATOLICISMO E AFRICANIDADE...

39

santa de meu nome e ao anjo da minha guarda queiram por mim interceder
agora e quando a minha alma deste corpo sair para livre das tentações do
inimigo tentador do gênero humano naquela última agonia mereça a eterna
glória, que como verdadeira cristã protesto viver, e morrer na santa fé católica
e crê tudo no que tem e ensina a santa madre igreja de Roma com cuja fé
pretendo salvar a minha alma, não por meus merecimentos, mas sim pelos
do unigênito filho de Deus. (ACMRJ, 1776-1784, p. 148).

Através da leitura dos testamentos destes negros pude identificar,
por trás do temor explicitado, vestígios daquelas representações acerca do
Juízo Particular mencionados anteriormente. Temia-se de forma dramática
os acontecimentos em torno do combate, no leito de morte, entre as forças
celestes e as demoníacas pela possessão da alma do moribundo. Temia-se o
desamparo nesta última hora; daí os clamorosos pedidos de intercessão dos
santos e anjos, além da Virgem e de Cristo. A agonia e o juízo apareciam,
assim, como os motivos para o medo da punição. O que me chamou a
atenção, contudo, foi que esta culpabilização se fez presente principalmente
em testamentos de negros. Não acreditando que isto tenha sido mera coincidência ou fruto do acaso, penso que indicam uma apropriação diferenciada,
entre os negros, do discurso eclesiástico sobre a morte.
Por mais que a noção de pecado tenha estado presente na versão
católica do cristianismo de um modo geral, é evidente que, no caso específico dos negros, houve uma maior intensidade do recurso a ela devido à
catequese que lhes foi dirigida, como alguns autores já indicaram (Vainfas,
1986; Lima, 1990; Oliveira, 2002a), foi diferenciada daquela destinada aos
“brancos” e livres. Diferença que esteve relacionada à associação que os
discursos eclesiásticos passaram a fazer entre a escravidão africana e a purgação dos pecados, a partir do século XVII, no processo de construção da
justificativa ideológica do cativeiro (Vainfas, 1986, p. 93).
Com base nestes discursos, a escravidão foi legitimada pela Igreja
como um meio de salvação para os africanos, desde que se enquadrassem
no interior da sociedade e se submetessem ao Estado e à Igreja (que se
encontravam em regime de união, devido à confessionalidade do primeiro).
A catequese foi o caminho para se garantir este enquadramento, cabendo
à Igreja o pastoreio daquelas almas, a fim de que os escravos aceitassem a
“verdadeira” fé e se resignassem à condição que lhes fora destinada. Deste
modo, o discurso eclesiástico tornar-se-ia um elemento crucial no processo
de cristianização e de dominação. Numa sociedade católica, escravista e de
Antigo Regime, como o Brasil colonial, ele procurou legitimar e naturaliCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 31-52, outubro de 2010.
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zar as desigualdades e hierarquias sociais, segundo afirmou Hebe Matos
(Mattos, 2001, p. 143).
Na América portuguesa, a associação entre a escravidão africana e o
pecado se consubstanciou na elaboração de um catecismo específico para
os negros, plasmado no texto das Constituições Primeiras do Arcebispado da
Bahia. Promulgadas em 1707, elas tiveram como principal objetivo adaptar
as decisões do Concílio de Trento para a Colônia, visando dar maior uniformidade às ações da Igreja católica no Brasil. Em seu texto, Monteiro
da Vide procurou formular um compêndio especial para a catequese dos
africanos, intitulado “Breve instrução nos Mistérios da Fé, acomodada ao modo de
falar dos escravos do Brasil, para serem catequizados por ela” (IHGB, 1720).
O conteúdo deste compêndio torna patente o peso conferido às
temáticas da morte e da salvação ou condenação da alma. Mas, muito mais
forte do que a imagem sobre o destino da alma “boa”, foi a representação do
Inferno como o local destinado às “almas de mau coração”. Muito embora
não tenha indicado o que se passava no Ceu, o compêndio fez questão de
apresentar o Inferno como o local do “fogo que não se apaga”, conferindo
maior dramaticidade à possibilidade de punição. Na instrução para a confissão, fez uso, mais uma vez, da referência ao Inferno, mostrando-o como um
local de destino dos pecadores. Com isso, buscava frisar as consequências
para quem morresse no estado pecaminoso.
Mas o tom ameaçador não parava por aí. Além das perguntas e respostas, as Breves Instruções continuaram a sobrepesar a noção de pecado ao
apresentar para os escravos um ato de contrição diferente daquele proposto
para os demais fiéis. No texto destinado aos escravos, não só explicitou-se
mais o termo “pecado”, como também se fez referência ao ato de o cativo
ter “feito muitos pecados” – sugerindo uma propensão maior ao ato –
além de sugerir uma expressão mais dolorida pelos pecados virtualmente
cometidos. Enquanto o texto destinado aos demais fiéis mencionava que o
arrependido estava propondo “firmemente” a se “emendar”, o destinado
ao escravo indicava que ele não haveria de fazer mais pecados; reforçando o
termo e a ideia da propensão ao ato, ao fazer uso do advérbio de intensidade.
Outro aspecto que reforçou a associação entre africanos e pecado
foi o discurso em torno da cor preta. Discurso que, ainda no século XVIII,
segundo Anderson Oliveira, não traduzia nenhuma perspectiva racial e/ou
racista entendida à luz do campo discursivo das teorias científico-raciais
do século XIX. Tanto em Portugal como no restante da Europa, desde a
Idade Média, preto ou negro eram cores vistas como castigos impostos aos
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pecadores. Negro era o “desgraçado” no sentido de desprovido da graça
divina, em oposição ao branco, considerado a cor dos bons e dos recompensados por Deus (Oliveira, 2002b, p. 228).
Coincidentemente, esta concepção que associava a cor à desgraça
também esteve presente nas representações do Purgatório no Ocidente católico desde o século XII. Nos relatos medievais sobre a aparição de mortos
aos vivos reclamando orações pela sua libertação do purgatório, a cor da
vestimenta indicava a sua sorte no além. Nas primeiras aparições, o morto
surgia todo preto, indicando seu estado de sofrimento. Conforme recebesse
as orações do vivo, aparecia meio preto e meio branco, até aparecer todo
branco, indicando estar definitivamente salvo, para fazer saber àquele que
o socorrera por suas preces da sua sorte no além (Schimitt, 1981, p. 226 e
Le Goff, 1981, p. 348, 356 e 358).
Assim, por meio da apresentação de um catecismo específico para
os escravos e da representação da cor preta como a dos “desgraçados”, a
instituição eclesiástica reforçava aquela associação entre cativeiro e pecado,
a partir da qual creio ser possível compreender melhor as expressões de
maior culpabilização presente em testamentos de negros.
A especificidade do conteúdo de testamentos de descendentes de
escravos e libertos sugere que, em que pese a possibilidade de convivência
entre representações católicas e africanas acerca da morte, parte destes
indivíduos apropriou-se de elementos da doutrina católica, especialmente
os escatológicos. Afinal, fizeram questão de se demonstrar contritos na
iminência da morte, demonstrando que, no mínimo, tinham medo da punição e de não alcançarem a salvação. Ou seja, ainda que se encontrassem
no momento derradeiro de suas vidas, não a tendo direcionado no sentido prescrito pela Igreja (como alguns dos testadores mencionaram), não
arriscaram partir sem fazer sua “prestação de contas”. O que demonstra
que, de certa forma, o discurso eclesiástico foi apropriado por eles, pois
do contrário não demonstrariam todo aquele investimento na salvação da
alma após a morte.
Mas como a representação escatológica da morte e do além-túmulo
foi apropriada por escravos, libertos e seus descendentes? Tal resposta
pode ser encontrada na análise da adesão de um grupo de devotos de Santo
Elesbão e Santa Efigênia, no Rio de Janeiro Setecentista, a um dos pilares
da doutrina escatológica católica – o culto às almas do purgatório. O que
era esta doutrina?
Desenvolvida a partir de finais do século XII e início do século XIII,
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ela conformou várias práticas e representações perante a morte que a Igreja
católica vinha até então delimitando com o objetivo de cristianizar crenças
tidas por pagãs. Com efeito, instalado enquanto crença na Cristandade ocidental, o Purgatório seria compreendido como um além intermediário, entre
o Paraíso e o Inferno, onde certos mortos passariam por uma provação (que
podia ser abreviada pelos sufrágios dos vivos), a fim de expiar os pecados
em relação aos quais a penitência não fora completamente cumprida (Le
Goff, 1981, p. 18-19). Este além intermediário estaria estreitamente ligado
à concepção de um tipo de pecado intermediário, ligeiro, quotidiano, que
passou a ser identificado como “pecado venial”, ou seja, perdoável (Le
Goff, 1981, p. 19).
O corolário desta doutrina foi a intensificação da prática dos sufrágios, que passaram a ser reforçados como meio de auxiliar na purgação das
penas e na libertação das almas, não mais somente por sua boa conduta
pessoal, mas por causa das intervenções exteriores dos vivos, através das
orações, esmolas e, principalmente, missas celebradas pela Igreja a pedido
dos parentes e amigos do morto (Le Goff, 1981, p. 253). Segundo Jacques
Le Goff, este sistema do Purgatório teve dois desdobramentos importantes.
O primeiro foi dar uma renovada importância ao período que precedia a
morte; o segundo foi intensificar os laços de solidariedade entre vivos e
mortos sob o intermédio do clero e das orações (Le Goff, 1981, p. 346-347).
No primeiro caso, implicou na intensificação do medo dos “últimos
instantes” – ao qual já fiz menção – quer pelo receio de que não houvesse
tempo de uma preparação para o trespasse através da penitência, quer pelo
caráter doloroso das penas que a alma sofreria no Purgatório.
Será justamente associado a este medo dos últimos instantes que se
intensificará a prática dos sufrágios pelas almas presas no Purgatório e que,
portanto, se estabelecerão novos laços de solidariedade entre vivos e mortos. Através das orações ou esmolas realizadas em intenção de parentes ou
amigos mortos, os vivos concorreriam pela abreviação das penas de quem
delas se favoreceria no Purgatório. Uma vez tendo alcançado o Paraíso,
os mortos passariam a rezar por aqueles (vivos) que os teriam arrancado
do Purgatório (Le Goff, 1981, p. 373). Esta solidariedade reforçou laços
familiares, corporativos e confraternais. Estes últimos manifestaram-se, a
partir do século XIII, na criação de confrarias que teriam como uma de
suas principais funções a realização dos sufrágios em intenção das almas
de seus confrades.
Esta rede de solidariedade que se desenvolveu principalmente por
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intermédio das irmandades religiosas, manifestou-se na sociedade escravista,
quando vicejaram associações voltadas para os pretos e os mulatos. Por meio
da filiação a tais agremiações, buscava-se a garantia de funerais considerados
dignos e sufrágios por ocasião da morte (Scarano, 1978, p. 51-59; Quintão,
1997, p. 87 e 156-163; Soares, 2000, p. 174-178; Rodrigues, 2003, p. 142143; Borges, 2005, p. 160-173). A potencialização desta busca se deu, por
exemplo, quando, mesmo sendo filiados a uma irmandade religiosa, um
grupo de negros residentes na cidade do Rio de Janeiro decidiu organizar,
no século XVIII, uma subdivisão interna com vistas a desenvolver um culto
especial aos mortos, através da realização de sufrágios.
Tratou-se da Congregação dos Pretos Minas Makis – liderada por Francisco Alves Souza, um preto forro, de procedência mina, do reino Maki
ou Mahi, como afirma Mariza Soares – existente no interior da irmandade
de Santo Elesbão e de Santa Efigênia, que em 1786 concluiu a redação dos
estatutos para regulamentar uma devoção às almas do purgatório. Através
destes estatutos, buscava-se regulamentar uma devoção3 que, ao que tudo
indica, já existia na prática, reunindo os “pretos” para arrecadar esmolas a
fim de sepultar e mandar rezar missas pelas almas dos seus “nacionais” e
acudir aos que fossem pobres.
Dois foram os principais motivos da constituição desta devoção.
O primeiro era a busca por dedicar maior atenção aos sufrágios para os
irmãos falecidos, devido à negligência do capelão da irmandade na assistência religiosa e às ausências de irmãos nos funerais dos demais confrades.
O segundo era a discordância da forma como alguns africanos da cidade
praticavam os funerais e cultuavam os mortos, fazendo uso de “canções
gentílicas e supersticiosas”, como afirmou Francisco Alves Souza no texto
dos estatutos da Congregação. Muito provavelmente, as cantigas “gentílicas”
e “supersticiosas” a que se referiu Francisco Souza eram os cantos africanos
e os toques de instrumentos que se faziam presentes em muitos cortejos
fúnebres de africanos que ocorriam pela cidade, como foi relatado por
vários viajantes estrangeiros que por lá passaram (Reis, 1991, p. 159-162;
Rodrigues, 1996 e 2003, p. 153-158).
Através da criação da devoção às almas do purgatório, o regente
Francisco Alves Souza buscava não só doutrinar as atitudes diante da morte
dos seus “nacionais”, como também desvincular a imagem de que os pretosminas makis praticassem ritos fúnebres semelhantes a outros africanos,
aos quais reputava de “gentios”. Foi neste sentido que foram elaborados
capítulos específicos do estatuto para regulamentar a prática dos sufrágios
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aos mortos entre os congregados. O capítulo quarto determinava que todos
os que fossem da nação maki e estivessem no adjunto seriam acompanhados até a sepultura, independente da irmandade a que fossem filiados. O
regente deveria reunir os congregados para que cada um contribuísse com
sua esmola, conforme suas posses, e votar – juntamente com os demais
detentores de cargos – a quantidade de missas que seriam mandadas dizer
pelo defunto (BN, Souza, s/d, p. 32). Ou seja, não havia um número estipulado de missas, posto que este dependeria da quantia arrecadada.
Mas, se a importância do sufrágio das almas dos congregados não
estava dada a priori pela definição de uma quantidade fixa de missas, era na
assiduidade dos mesmos aos funerais e, principalmente, no estabelecimento
de punição aos faltosos (por meio do pagamento de esmolas e de orações)
que se procurava garantir o cumprimento das normas do grupo. O capítulo 11 estabelecia punição aos congregados que faltassem por ocasião do
falecimento de um irmão. Se fosse forro e não tivesse causa legítima para
a ausência, deveria pagar 60 réis “em castigo de sua rebeldia e frouxidão”.
Aos que tivessem uma causa legítima, em função de suas ocupações, bastaria rezar o pai-nosso e a ave-maria, com glória-patris oferecida à Sagrada
Paixão do Senhor “pela alma daquele falecido” (BN, Souza, s/d, p. 34).
Mas era no capítulo 14 que se encontrava a determinação que mais
explicita e diretamente se enquadrava nas doutrinas católicas, especialmente
na referente ao Purgatório. Com exceção dos trabalhadores e dos velhos,
todos os congregados deveriam jejuar às segundas-feiras da Quaresma,
ouvindo missa. Aos que soubessem ler, deveria ser rezada a novena “saudações de São Gregório”, vulgarmente intitulada de “novena das almas”.
Para os que não o soubessem, bastaria rezar “tantos” glória-patris aplicados
às almas do purgatório (BN, Souza, s/d, p. 35).
Ora, as missas de São Gregório eram tradicionalmente estabelecidas
nos manuais de preparação para a morte como as mais eficazes para a intercessão daqueles que fossem se preparar catolicamente para o “passamento”
(Rodrigues, 2005, p. 109-110). Os escritos do papa Gregório, o Grande
(540-604), abordando a eternidade da alma, sua sorte no além, a geografia
do outro mundo, bem como pequenas histórias enfocando alguns mortos
enquanto expiavam seus pecados, foram utilizados nos séculos XII e XIII
pelos teóricos que moldaram a doutrina do Purgatório. Ainda de São Gregório adviria a recomendação de oração e ofertas de missas pela salvação
das almas (Ariès, 1981, p. 108-116; Schmitt, 1999, p. 47-48).
A especificação da segunda-feira como dia de orações pelas almas
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muito se devia a outra tradição católica, estabelecida também no medievo, a
respeito da rotina semanal das almas no além-túmulo. Do mesmo modo que
os vivos, os mortos viveriam um ritmo semanal de sofrimento, descansando no sétimo dia. Uma vez determinado o domingo como dia de repouso
ou da realização de castigos menos duros, a segunda-feira marcaria, pelo
contrário, o retorno dos tormentos para as almas condenadas à expiação.
Sendo, portanto, considerado o dia ideal para se fazer as orações e missas
em seu socorro (Ariès, 1981, p. 353; Schimitt, 1999, p. 197-198).
Com base nestas questões, é possível identificar nas determinações
estabelecidas pelos Estatutos da Congregação dos Pretos Minas do Reino de Maki
em relação ao sufrágio dos mortos um estreito vínculo com as doutrinas
escatológicas do catolicismo. Aspectos estes que contribuíram sobremaneira
para a conformação identitária do grupo. Assunto que passo a abordar a
seguir.
Por trás da regulamentação da devoção às almas, Francisco Alves de
Souza buscava apresentar os makis como verdadeiros católicos. Segundo Mariza Soares, a preocupação com os “gentilismos” e as “superstições” parece
ter sido uma inovação não só da Congregação em relação à irmandade em
questão, como também uma inovação do próprio regente, que demonstrou
ter o interesse pessoal em desenvolver a espiritualidade dos congregados,
tencionando converter seu povo ao catolicismo (Soares, 2000, p. 215-218).
Em diferentes passagens da primeira parte do texto dos estatutos da
Congregação, Francisco e o secretário Cordeiro enunciavam sua fé, dizendo que procuravam falar “catolicamente”. Para tal, fizeram uso, inclusive,
de passagens bíblicas e de citações em latim, ao mesmo tempo em que
mencionaram elementos da escatologia católica, aos quais se referiram os
testamentos de negros por mim identificados.
Pela leitura destes trechos, fica clara a relação que estabeleceram entre
a devoção às almas e o ser católico, demonstrando ter sido a morte um
significativo instrumento de catequese no universo do catolicismo. Relação
esta que faz lembrar uma afirmação de Michel Vovelle, segundo a qual a
devoção às almas do purgatório representou a forma de o catolicismo póstridentino cristianizar crenças tidas por pagãs (Vovelle, 1991, p. 200). Deste
modo, pode-se compreender por que no texto dos estatutos, a devoção às
almas vinha acompanhada do empenho de Francisco em extirpar costumes
tidos por gentílicos e supersticiosos entre os africanos filiados à Irmandade
de Santo Elesbão e Santa Efigênia, especialmente os daomeanos.
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Fica patente, portanto, que a regulamentação de uma devoção às
almas do purgatório se constituiu num caminho de afirmação do catolicismo
por parte de um grupo de africanos na cidade do Rio de Janeiro, nas últimas
décadas do Setecentos. Ou seja, entre os africanos enunciava-se um discurso
que buscava cristianizar os “pretos” por intermédio das atitudes diante da
morte. Em certo momento, Francisco Alves Souza chegou a “inventar”
uma dada tradição ou memória africana, principalmente, quando narrou a
respeito do Reino de Maki, que seria cristão.
Segundo Mariza Soares, ao narrarem a história da origem dos makis
na Irmandade de Santo Elesbão e Santa Efigênia, Francisco Alves Souza
e Gonçalo Cordeiro procuraram estabelecer uma linha de continuidade
entre o chamado por eles de grande reino Maki da Costa da Mina e eles
próprios, identificando-se como os herdeiros legítimos de seus ancestrais,
aos quais eles rezavam com devoção para que salvassem suas almas. Procuraram, assim, mostrar a presença cristã na África, combatendo, também lá,
as práticas gentílicas dos daomeanos, que também estavam na Irmandade
(Soares, 2000, p. 226-229).
A referência a uma imagem cristianizada da África traz a tona uma
questão acerca do significado da identidade de uma congregação majoritariamente africana, quando o tráfico começou a se intensificar na cidade
(Florentino, 1995). Concordando com Mariza Soares, é possível afirmar que,
se num primeiro momento a recusa de certas práticas culturais africanas
poderia nos fazer acreditar que os congregados makis estavam renegando
sua identidade étnica, uma análise mais detida de outros indícios demonstra
que isso não ocorreu.
Não só o texto dos estatutos da Congregação dos Pretos Minas do Reino
de Maki fez uso recorrente da expressão “parentes” e “nacionais” para se
referir aos demais minas da etnia maki, como também fez uso da “língua
geral da Mina” no momento em que Francisco Souza denominou os cargos e títulos dos membros da administração da Congregação. Sem falar na
insistência na recuperação da História da Costa da Mina, especialmente da
presença cristã na África, e na negação dos costumes “bárbaros” do Benim e
dos daomeanos. Assim, a identidade maki cristã foi construída em contraste
com a daomeana tida por pagã (Soares, 2000, p. 229-230). Aspecto que foi
utilizado por Francisco Alves Souza para justificar a ruptura entre makis e
daomeanos no interior da Irmandade de Santo Elesbão e de Santa Efigênia,
atribuindo a estes parte dos “gentilismos” funerários. E, mais significativo
para a discussão aqui desenvolvida, foi a explicitação do vínculo com os
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ancestrais que se tornaram alvo de culto através da regulamentação da
devoção às almas. Como afirmou Soares, o especial cuidado com os mortos
denota que ser maki longe do reino africano representava construir uma
identidade voltada para o passado com base numa rede étnica geracional
(Soares, 2002, p. 75).
Mas não seria esta última afirmação contraditória com o que procurei
afirmar até aqui? Creio que não. O que parece ser um paradoxo – a defesa
fervorosa do catolicismo e, ao mesmo tempo, da identidade étnica africana
– é, na verdade, o encontro de duas culturas na partilha de um interesse
comum em torno da morte, ou melhor, dos mortos. Como afirmou João
José Reis, a morte e a ancestralidade mantinham-se como elementos fundamentais da identidade maki e africana, de um modo geral. A ênfase do
Estatuto na devoção às almas sugere o apego a uma visão de mundo africana
que privilegiava uma relação especial com o mundo dos mortos. Para Reis,
que partilha da tese a respeito das sobrevivências africanas na sociedade
escravista, a Congregação era uma organização mais densamente africana
do que as irmandades e na qual as identidades especificamente africanas
faziam-se apresentar com mais força (Reis, 1997, p. 18-19). Interessante é
pensar que justamente esta organização mais africana foi se aproximar de
uma das maiores preocupações católicas; ou seja, o cuidado com a morte
e com o sufrágio das almas.
Por que isto foi possível? Certamente pela existência em ambos os
universos culturais de uma especial preocupação com a morte. Mas também
não podemos esquecer outro fator que contribuiu sobremaneira para acentuar este aspecto, qual seja a especificidade da catequese dirigida aos negros,
que acentuou a dimensão escatológica do catolicismo, principalmente por
meio da associação entre cativeiro, pecado e salvação da alma. Neste sentido,
a combinação entre catolicismo e africanidade tornou possível a construção de novas identidades étnicas, numa espécie de celebração africana do
catolicismo, como afirmou João José Reis (Reis, 1997, p. 25-26).
Hipótese que não está muito distante da argumentação de John
Thornton sobre o catolicismo africano, tendo em vista que, segundo o autor,
apesar de possuírem sistemas um pouco diferentes de conhecimento religioso, assim como um conjunto totalmente distinto de revelações básicas,
os africanos e os europeus possuíam várias ideias importantes em comum, sem o que o desenvolvimento deste cristianismo africano não teria
sido possível se eles não tivessem partilhado estas ideias. Ideias estas que
concebiam o cosmos como dividido em dois mundos separados, porém
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intimamente ligados: o material – “esse mundo” –, no qual todos vivemos
e que pode ser percebidos através dos cinco sentidos e o “outro mundo”,
normalmente imperceptível exceto por alguns poucos indivíduos com dons
especiais e habitado por uma variedade de seres ou entidades. Para ambas
as culturas religiosas, era possível passar deste para o outro mundo pela
morte, de modo que as almas dos mortos estavam entre os habitantes do
outro mundo, o qual era mais do que uma morada para os mortos, sendo
também um mundo superior que governava os eventos do mundo terreno
(Thornton, 2004, p. 313-314).
Para Thornton, diferentemente do catolicismo, a ausência de ortodoxia e de um clero forte entre os africanos facilitou a conversão. Mas, além
disso, também foi importante o fato de a conversão ao cristianismo ter
começado já na África, seja através da conversão de alguns reinos – como
o Congo –, seja pela atuação de missionários e mercadores cristãos, além
de outros europeus (Thornton, 2004, p. 325-335). No entanto, em que pese
a existência de aspectos cosmológicos comuns, o cristianismo no Novo
Mundo também possuiu algumas características próprias que o separavam
do africano. Isso teria ocorrido pelo fato de que pessoas de regiões mais
díspares da África seriam aqui reunidas, encontrando cosmologias bastante diferentes de suas próprias que, ao serem mescladas, originaram uma
nova cosmologia comum, que não era nem cristã nem semelhante a uma
cosmologia africana específica; ao contrário, era composta de elementos
construídos a partir de uma ampla base comum a todas as religiões africanas
atlânticas (Thornton, 2004, p. 343-346).
A partir destas considerações, é possível afirmar que, se, por um
lado, é inegável que elementos da religiosidade africana se faziam presentes nas práticas cotidianas de africanos e seus descendentes na cidade do
Rio de Janeiro, a exemplo dos cortejos fúnebres; por outro, não se pode
ignorar que dentre estes indivíduos também havia os que acreditavam nas
doutrinas católicas, principalmente as escatológicas. Com efeito, acredito
que a vivência do catolicismo por parte de africanos e seus descendentes
não deva ser interpretada segundo as afirmações que a justificam com base
na dissimulação, a exemplo da análise feita por Roger Bastide (1989, p. 157179) de que o catolicismo negro seria superficial e dissimulado. Isto significa
simplificar a análise histórica e a complexidade das relações culturais.
Um dos problemas da abordagem de James Sweet é que se aproxima bastante desta concepção ao sugerir que a adoção do cristianismo
pelos africanos nas Américas foi limitada ou “incompleta”, de modo que
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 31-52, outubro de 2010.

MORTE, CATOLICISMO E AFRICANIDADE...

49

os africanos não foram católicos na essência, uma vez que se mantiveram
africanos em termos religiosos e culturais. Talvez, o equívoco desta visão
esteja justamente na busca da “essência” africana; algo que me parece difícil
de se encontrar na situação da diáspora (onde o diálogo, as imposições e/
ou trocas culturais seriam mais a regra do que a exceção).
Da mesma forma que nunca houve um cristianismo ou catolicismo
puro ou essencial em nenhum lugar/sociedade, nem na Europa, nunca
haverá uma religião ou cultura africana pura, nem na África. Afinal, como
interpretar o fato de um africano, no Rio de Janeiro, ter liderado a criação
de uma devoção às almas do purgatório, própria da escatologia católica,
em repúdio aos “gentilismos” africanos, dizendo-se firmemente católico e,
ao mesmo tempo, mostrando-se preocupado com os ancestrais e com sua
identidade maki? Ao fazer isso, Francisco Alves Souza não foi nem menos
católico nem menos africano, mas apenas vivenciava aquilo que as duas
cosmologias apresentavam de comuns.
Assim, por um lado, é possível pensar que do mesmo modo que os
negros recriaram suas tradições africanas na sociedade escravista brasileira,
eles certamente enxergaram as práticas rituais do catolicismo como algo
que tinha seu fundamento, que lhes fazia algum sentido e que tinha sua
justificação (Rodrigues, 1996, p. 21-22 e 2003, p. 161). Por outro, devemos
pensar que a apropriação dos dogmas do catolicismo por parte de negros
africanos e seus descendentes deve ser considerada como resultado da
efetiva crença neles.
A partir destas considerações, é plausível imaginar que não tenha
sido mera coincidência o fato de terem sido justamente os testamentos de
negros os que apresentaram maior indício de culpabilização, muito embora
esta seja uma questão que ainda mereça maiores investigações a fim de se
confirmar esta hipótese. De qualquer forma, creio que, no Rio de Janeiro
do século XVIII, tanto os costumes herdados da cultura africana, como os
oriundos do catolicismo se faziam presentes no cotidiano das comunidades
negras, uma vez que a complexidade das relações culturais era dada pela
constante apropriação e reapropriação dos códigos e valores religiosos de
diferentes tradições.
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Notas
Doutora em História pela UFF-RJ/Brasil, professora adjunta da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO. Parte das fontes citadas neste artigo é proveniente da
pesquisa intitulada “A transformação da prática testamentária no Rio de Janeiro colonial
(1750-1822)”, realizada com recursos da FAPERJ, na modalidade de Auxílio à Pesquisa –
APQ1 – 2007.2.
1
Em uma amostragem de 291 testamentos referentes aos séculos XVIII e XIX, pude identificar que praticamente todos os testamentos que apresentam uma visão mais atemorizada da
morte e nos quais o testador se identifica como sendo um pecador são testadores de negros.
2
Apenas os indivíduos livres e/ou libertos e maiores de 14 anos poderiam testar, segundo
a legislação portuguesa, partindo-se da constatação de que os escravos não detinham a
propriedade jurídica sobre si, não podendo ter propriedades em caráter legal/oficial e, consequentemente, legar bens através de um testamento cartorial. Por este motivo, este tipo de
fonte não nos permite abarcar o universo dos cativos, mas apenas daqueles que alcançaram
sua liberdade. O que não inviabiliza a análise, tendo em vista que dentre estes havia muitos
africanos de primeira geração e crioulos filhos de escravos africanos.
3
Infelizmente, não consegui encontrar no arquivo da Irmandade de Santo Elesbão e Santa
Efigênia outro documento que possa ser relacionado a este regulamento. De modo que, até
o momento, é impossível analisar a vivencia desta devoção. O que me leva a ficar restrita
à análise das intenções do grupo e não da sua prática. No entanto, creio que, ainda assim,
o estudo das intenções é importante indicador das representações escatológicas do grupo
ou, pelo menos, de sua liderança.
*
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Resumen: En 1966 sucede el golpe de Estado cívico-militar-religioso autodenominado Revolución Argentina, que colocó a Juan Carlos Onganía como
presidente de facto de la Argentina. Ante este acontecimiento, mientras un
grupo de intelectuales y expertos se opondrá activamente al gobierno militar,
un número significativo de cientistas sociales apoyará activamente la experiencia dictatorial. Se trata de una militancia en el campo político y cultural,
en universidades, think tanks y ocupando cargos en el Estado. Entre estos son
significativos los sujetos socializados en redes y espacios socio-religiosos, especialmente aquellos vinculados con un pensamiento tecnocrático y desarrollista.
En este artículo daremos cuenta de la participación de católicos en la dictadura
comandada por Onganía, reconstruyendo ciertas redes emergentes en el estudio
de la trayectoria de un individuo, José Enrique Miguens, que permite dar cuenta
de la relación entre redes católicas y el sistema político argentino.
Palabras claves: Estado; Movimiento católico; Trayectorias; Sistema político
Argentino
Abstract: In june 1966, the civil-military-religious coup d’état known as Revolución Argentina took place, led by general Juan Carlos Onganía, who became president de facto of Argentina. In view of this new scenario, a vast group
among intelectuals and experts chose to oppose the military government, while
a significant number of them decided to actively support it. They were part of
experiences of political and cultural activism in universities, setting up think
tanks, occupying public office. In this process, the religious networks seem to be
significant, especially those linked to a technocratic and “desarrollista” thinking
In this article, we seek to examine the participation of catholic activists in the dictatorship known as Revolución Argentina. The trajectory of José Enrique Miguens
will serve to this purpose, showing the linkages between catholic networks and the
argentinean political system.
Keywords: Public Administration; Catholic Movement; Social networks; Argentinean Political System
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Introducción
En junio de 1966 tiene lugar el golpe de Estado cívico-militarreligioso autodenominado Revolución Argentina, que colocó al Gral. Juan
Carlos Onganía como presidente de facto de la Argentina. Ante este acontecimiento, intelectuales y expertos tomaron dos posiciones principales:
por un lado, un sector de los cientistas sociales se opondrá al gobierno
militar, participará activamente de las diversas expresiones contestatarias
e, incluso, ciertos grupos experimentarán un proceso de radicalización que
desembocará en la experiencia de la lucha armada. Por otro lado, un número
significativo de sociólogos, politólogos, filósofos, economistas, abogados,
entre otros, apoyarán y se sumarán activamente a la experiencia de la Revolución Argentina, desde diversas posiciones. Se trata de una militancia en
el campo político y cultural, en universidades, conformando think tanks y
ocupando cargos en el Estado. En este grupo se destacan particularmente
los sujetos socializados o insertos en redes y espacios socio-religiosos.
El objetivo de este artículo es dar cuenta de la participación de militantes católicos en el gobierno militar de la Revolución Argentina, a partir
del estudio de la trayectoria de un individuo, José Enrique Miguens, que
permite dar cuenta de la relación entre redes católicas y diversos gobiernos
nacionales.1

Trayectorias y redes como estructuras de posibilidad
En sus primeras investigaciones, Fortunato Mallimaci ha demostrado,
entre otros aportes, que el movimiento católico proveyó de cuadros al gobierno militar de 1943 y, especialmente, al naciente peronismo (Mallimaci,
1992). Este enfoque ha sido enriquecido por posteriores investigaciones
realizadas por Humberto Cucchetti (2005).2 Por su parte, diversos investigadores han comenzado a profundizar sobre la presencia del catolicismo en
el gobierno de facto del Gral. Onganía en 1966. Tomando como referencia
éstas investigaciones, nuestro objetivo es indagar acerca de la presencia de
redes socio-religiosas católicas en éste último, a través de la trayectoria de
un individuo que ocupó cargos de segundo orden.
La propuesta es, tomando como eje la historia de vida de un militante católico, reconstruir algunas de los múltiples lazos que vinculan al
catolicismo con el Estado argentino. La opción que hemos tomado consiste
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en apartar la mirada de la dimensión institucional, para centrarnos en las
redes sociales que atraviesan a ambos, en particular aquellas socio-religiosas.
Para ello, la trayectoria que hemos seleccionado es la del sociólogo
José Enrique Miguens reconstruyendo las redes socio-religiosas en las que
participa.
En el marco de este artículo hablaremos de movimiento católico como
una forma de delimitar el universo de estudio diferente a la abstracta e
indefinida idea de mundo católico, y a la reducida mirada centrada en la institución Iglesia Católica. El movimiento católico comprende instituciones,
redes e individuos que, compartiendo su identidad católica, tienen como
objetivo recristianizar la sociedad y crear un catolicismo en toda la vida. Este
movimiento atraviesa distintos períodos, por lo que se debe tener cuidado
en no confundir la etapa de auge del movimiento católico, cuando se conforma y expande el dispositivo de catolicismo integral (entre las décadas de
1930 y 1950), con momentos posteriores en los cuales esta matriz continúa
funcionando pero con ciertas transformaciones.
Frecuentemente, las investigaciones sobre la relación entre Estado e
Religión centran su interés en actores que hayan ocupado u ocupen cargos
significativos en el poder, es decir que concentren una capacidad de toma de
decisiones relevante. Nuestro enfoque será otro: el individuo cuya trayectoria
estudiaremos nunca ocupó cargos de primera línea en el Estado nacional
o la sociedad civil, realizó el cursus honorum típico para un militante católico,
pero que luego abandonó para llevar adelante una actividad fragmentada,
aunque siempre con vinculación a redes católicas. Lo anterior se presenta
como una ventaja, ya que permite evitar derivar el análisis por la tangente
de la excepcionalidad del individuo estudiado, lo que facilita una perspectiva
de sociabilidades.
Lo anterior no significa que perdamos el rastro del punto de vista
del actor, su singularidad. Desde una mirada complementaria, nuestro eje
estará colocado en lo que podríamos denominar la estructura de posibilidades
que se le presenta a un actor merced a determinadas credenciales y capital
social. La posesión de determinadas credenciales y el capital social asociado
a ciertas redes católicas, conjugado con la posesión de un saber experto (en
este caso, desde las ciencais sociales), configura una estructura de posibilidades, un abanico de caminos y opciones posibles a disposición del actor.
En nuestro caso en particular, la estructura de posibilidades, continuando con la metáfora arquitectónica, comprende los puentes de entrada
al Estado que se ofrecen a un individuo que circula por determinadas redes
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católicas, en particular aquellas vinculadas con el acceso a espacios de poder
estatal en gobiernos dictatoriales.
En consecuencia, la dimensión religiosa será aquí considerada desde
un punto de vista sociológico, prescindiendo de los elementos teológicos o
doctrinarios. En su lugar, el eje de la argumentación consiste en estudiar los
alcances de los lazos y sociabilidades católicas para comprender la trayectoria de un militante católico, especialmente en su relación con el Estado.
Estos espacios de socialización hacen las veces de plataformas de
acumulación de distinto tipos de capitales, que los actores ponen en juego a
lo largo de su trayectoria. Pero no solamente debe entenderse en un sentido
genético, esto es en términos de acumulación originaria de capitales: por el
contrario, frecuentemente los diversos espacios del movimiento católico
acompañan al individuo allí socializado durante toda su vida.
La pertenencia a determinados espacios socio-religiosos otorga credenciales legítimas a sus miembros, los dota de determinado capital social,
entendiéndolo como la capacidad incorporada de entablar y mantener relaciones, adquirida en la familia y en instituciones educativas, frecuentemente
de elite, y cuya concentración tiene un efecto multiplicador de los beneficios
del pertenecer (Bourdieu, 1980, p. 2) Esta definición lo hermana con la
de capital cultural y particularmente con la de capital simbólico: el capital
social funciona como un multiplicador que hace en forma instrumental y
directa a las probabilidades de valorización de las otras especies de capital
(Baranger, 2004, p. 215).
Sin embargo, no es la intención de este artículo profundizar en un
análisis de la estructura de capitales puestos en acción por nuestro personaje
en cada momento. Nos limitaremos a un estudio del tipo historiográfico
con el objetivo de poner de relieve la capacidad legitimadora de ciertas
credenciales de origen católico que configuran redes de circulación de
individuos, y ciertas estructuras de posibilidades.
La hipótesis que subyace a este trabajo es que para ciertos gobiernos
con una fuerte debilidad en términos de estructura de cuadros sobre la cual
apoyarse, ciertas organizaciones y redes católicas aparecen como significativos para el reclutamiento de individuos que cubran diversos puestos en la
administración pública. Esto se sostiene por la existencia de redes sociales
que garantizan cierto nivel de confianza para los miembros que allí circulan.
La confianza es un elemento cualitativo central en el establecimiento de redes
sociales: la integración de un individuo a una red no puede reducirse a la
existencia de un vínculo o conocimiento mutuo entre dos individuos. En
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este sentido, rescatamos la crítica que el sociólogo Fréderic Lebaron hace
a los estudios de redes formales, que suponen que las relaciones sociales
pueden graficarse con una línea entre dos monadas en un espacio cartesiano
(Lebaron, 2005, p. 75). Todo lo contrario, la existencia de una red implica
factores de cohesión más profundos que la interacción cara a cara: la idea
de visión del mundo nos permite encontrar el elemento cohesionante entre las
redes católicas.3 Por último, un análisis de redes combinado con un análisis
de trayectorias permite dar cuenta de las posibilidades de reconversión de
los individuos en diversos espacios
El caso de estudio que hemos seleccionado es el de José Enrique
Miguens. Abogado de formación, se especializó en Sociología Económica
con Parsons y Sorokin en Estados Unidos. Fue docente de sociología en
la Universidad de Buenos Aires (UBA) durante los primeros gobiernos
peronistas, y profesor de la Escuela Superior de Guerra (ESG). Fue funcionario del Estado nacional en cargos de segundo orden como asesor letrado
hasta su retiro voluntario en 1958. Con una activa militancia católica en las
décadas de 1940 y 1950, fue el fundador y director de la segunda carrera
de sociología del país, en la Universidad Católica Argentina (UCA). Impulsor de la consultoría privada, trabajará para partidos políticos, empresas y
principalmente para el Estado. Miguens se revela como un actor central en
la sociología argentina, así como un interesante caso para aproximarse al
estudio de la política argentina de mediados del siglo XX.

Presentación del caso
José Enrique Miguens nació en el año 1918 en la ciudad de Buenos Aires en el seno de una familia tradicional argentina. Su padre, José
Miguens, era juez civil en dicha ciudad, y estuvo vinculado a relevantes
figuras de la política, los negocios y la cultura argentina durante la primera
mitad del siglo XX. Compañeros de militancia católica a principios del siglo
XX, Miguens padre era amigo cercano de Alejandro Bunge, prominente
economista y estadístico argentino.4 Desde principios de la década de 1910
hasta su muerte, acaecida en 1943, Bunge fue una gravitante figura de la
política nacional desde el papel de asesor economista. En torno a su figura
funcionaba un grupo de intelectuales, economistas, estadísticos, ingenieros
y abogados, que se conoce como Grupo Bunge, que se destaca como uno
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palmente industrialistas en las décadas de 1930 y 1940 (Fernández López,
2001, p. 8). Gracias a su padre, Miguens, recién recibido de abogado en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires,
en 1941 ingresa a trabajar en el Instituto de Investigaciones de la Facultad
de Ciencias Económicas de la misma universidad.
Una de las características del Grupo Bunge es su composición
mayoritariamente católica: amén del mismo Alejandro Bunge, gran parte
de los miembros más importantes de dicho grupo eran militantes católicos,
por ejemplo José Francisco Figuerola, Emilio Llorens, Carlos Correa Ávila.
La gravitancia de lo católico se trasluce, por ejemplo, en el libro Soluciones
Argentinas a los problemas económicos y sociales del presente (AAVV, 1945) el único
documento publicado por el Instituto Alejando E. Bunge de Investigaciones Económicas y Sociales. En este libro el componente católico sirve de
sustrato para pensar diversos problemas de la sociedad argentina, así como
sus soluciones. Miguens es coautor de dos de los artículos. En uno de ellos,
por ejemplo, ante el problema del aumento de la natalidad extramatrimonial los autores proponen enviar a sacerdotes a misionar por todos el país,
otorgándoles funciones y poderes de funcionarios públicos del Registro
Civil para así consagrar en matrimonio a todas las parejas.
El golpe militar de 1943 configura un escenario favorable en el Estado para este tipo de tendencias pro industrialista. El ascenso del coronel
Juan Domingo Perón conlleva la posibilidad de sumar a las filas estatales
a profesionales de perfil técnico y pro industrialistas. En este contexto, el
Grupo Bunge es una fuente de reclutamiento de cuadros técnicos, en especial economistas y estadísticos para el Estado peronista (Campione, 2003).
En la posibilidad de crear esta oportunidad, y de aprovecharla, es clave
José Francisco Figuerola: español de nacimiento, Figuerola era especialista
en estadísticas y legislación laboral, y fue uno de los cuadros tecnocráticos
más importantes del primer peronismo. Figuerola había sido protegido de
Bunge desde mediados de los años 1930. Merced a Figuerola, Emilio Llorens, Carlos García Mata, Emilio De la Barca, entre otros, ingresan o ven
impulsadas sus carreras en la burocracia estatal. También lo hace Miguens,
quien comienza a ejercer como asesor jurídico en la recientemente creada
Secretaría de Industria. Su principal función era diseñar políticas aduaneras
que sirvieran a la protección de la industria nacional.
Paralelamente, Miguens es docente de sociología en las facultades de
Derecho y de Ciencias Económicas, ambas de la Universidad de Buenos
Aires.
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Durante la década de 1940 el nombre de Miguens está asociado a
varias iniciativas en el campo cultural e intelectual del catolicismo. Entre 1942
y 1950 forma parte del Consejo Superior de la Acción Católica Argentina. En
1949 funda, junto a Juan Pichón-Rivière, la Asociación Católica de Filosofía.
Finalmente, en 1951 está mencionado en el proyecto de formación de una
Escuela de Ciencias Sociales en el marco del Instituto de Cultura Católica
(Blanco, 2006, p. 66), continuador de los Cursos de Cultura Católica, que
no se concretará.
Las situaciones límites suelen forzar a los individuos a optar: el
conflicto entre el segundo gobierno peronista y la Iglesia Católica en los
años 1954-1955 pondrá de manifiesto la primacía de la identidad católica en
Miguens. Al igual que numerosos católicos que habían tenido cierta afinidad
con el peronismo, Miguens vive este enfrentamiento como un punto de
quiebre, en el que es forzoso elegir bando. Por ello, se volcará activamente
a la militancia en contra del gobierno peronista desde el campo cultural,
editando un folletín político (Touris, 2007, p. 326-327). Sin embargo, esta
ruptura no es definitiva: volverá al peronismo en la 1973, y será la primera
(y única) vez en la que votará a Perón como presidente de la República.
Durante todo este periodo, además de participar en espacios profesionales y académicos de corte católico, por ejemplo un ciclo de conferencias
sobre la clase media organizadas por la Acción Católica en la Facultad de
Ciencias Económicas (UBA) (Adamovsky, 2007, p. 314), Miguens publica
en varias revistas de extracción católica: Criterio, Ciencia y Fe y la revista del
Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), las dos últimas pertenecientes
a la Orden Jesuítica.
En 1958 Miguens es convocado por Monseñor Octavio Derisi como
parte del proyecto fundador de la Universidad Católica Argentina (UCA)
para hacerse cargo de la creación del Departamento de Sociología y de la
carrera de Sociología. Este no es un hecho menor: se trata de la segunda
carrera de Sociología en ser creada en la Argentina, y forma parte de las
consecuencias desprendidas de la disputa entre movimiento e Iglesia católica, y el Estado ante la presión de los primeros por tener instituciones
educativas de nivel universitario propias. En términos más amplios, debemos
entender esta innovación institucional como el resultado de la estrategia de
reactivación de la Acción Católica, especialmente de las ramas profsionales
y universitarias, que emprende el episcopado argentino desde los últimos
años del gobierno peronista (Touris, 2007, p. 327). Algunos de los partícipes
de esta experiencia sugieren que se trató de una alternativa ideológica de
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la derecha católica frente a la izquierda liberal que se había consolidado en
la UBA, hipótesis que Miguens mismo ha apoyado. De todas maneras, en
décadas anteriores habían existido proyectos de creación de una carrera de
Sociología de inspiración católica (Blanco, 2006)
En este sentido, una anécdota ilustra la posición que dentro del
movimiento católico pretende ocupar Miguens. Cuando ofrecen a Miguens
hacerse cargo de Sociología en la UCA, éste se reúne con los Jesuitas de
la Universidad del Salvador para aunar esfuerzos. Les comenta acerca del
proyecto de crear una Escuela de Sociología en la UCA, y les pide su apoyo:
el compromiso de no crear una escuela de Sociología paralela. Algunos profesores del Colegio del Salvador, como Salvador Donini, sacerdote jesuita,
se suma al equipo de Miguens en la UCA. Sin embargo, al año siguiente
(1960) la USAL crea una Escuela de Sociología propia.
Más allá de la carrera de Sociología, Miguens compartiría los pasillos
de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la UCA con viejos
compañeros de espacios: del Grupo Bunge y de su paso por la Secretaría
de Industria, como César H. Belaunde, Emilio Llorens, Gabriel Meoli, o de
la Acción Católica, como Francisco Valsecchi, entre otros. Miguens estuvo
al frente del Departamento de Sociología de la UCA hasta 1966, cuando el
golpe de Estado liderado por Juan Carlos Onganía habilita a los sectores
conservadores dentro de la UCA a fortalecer sus posiciones, liderados por
el rector de la universidad, Moseñor Octavio Derisi. Esto implica que, a
la desconfianza que estos sentían hacia la Sociología en general, hay que
agregar el rechazo por la forma en que Miguens dirigía el Departamento
de Sociología, en particular la presencia en el plantel docente de profesores
que estaban realizando un giro hacia posiciones revolucionarias acercándose
a corrientes del peronismo (Justino O’Farrel y Gonzalo Cárdenas liderarán
la experiencia de la Cátedras Nacionales en la Universidad de Buenos Aires
entre 1966 y 1974).5 En este marco, se sucede una serie de conflictos por
distintos temas que terminaron desatando un éxodo masivo de profesores
y alumnos en 1966 (Zanca, 2006, p. 197-200).
Alejado de la UCA, recibe una invitación de la Universidad de Notre
Dame, en los Estados Unidos, en la cual pasará un año dictando seminarios
sobre desarrollo económico, capitalismo e imperialismo.
Un acontecimiento sumamente significativo en estos años de la
vida de Miguens fue su participación en 1962 como asesor en el conflicto
entre fracciones de las fuerzas armadas que ha pasado a la historia como el
enfrentamiento entre Azules y Colorados. En un contexto de proscripción
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del peronismo, el bando Azul era proclive a permitir una limitada actividad
política de algunos dirigentes del mencionado partido, con el fin de lograr
la normalización institucional y al mismo tiempo combatir a los grupos de
“extrema izquierda”. Por su parte, los Colorados abogaban por erradicar
completamente al movimiento peronista, ya que lo asimilaban al comunismo.
Hacia 1962, cada bando luchaba para lograr el control sobre el conjunto
de las Fuerzas Armadas y, de ese modo, estar en condiciones de ejercer la
tutela sobre el gobierno y establecer el rumbo que debía seguir la política
nacional. En este marco, Miguens, que dictaba la materia Sociología en el
curso de coroneles en la Escuela Superior de Guerra desde el año 1958, se
unirá al bando legalista, los Azules.
Miguens se suma a la Sección de Acción Psicológica, dirigida por
el coronel José María Díaz. Esta sección ocupa dos estaciones de radio de
la Capital Federal con el objetivo de difundir 149 comunicados por radio
cada media hora (Springer, 1968). Miguens es el encargado, en virtud de
su expertise como sociólogo en opinión pública, de redactar dichos comunicados (Rouquie, 1981, p. 210). Estas “acciones psicológicas” serán muy
exitosas, y le granjearán a Miguens cierto prestigio: se convertirá en asesor
del ministro del Interior, Rodolfo Martínez, antiguo dirigente del Partido
Demócrata Cristiano, en las reformas tomadas contra los amotinados; en
1963 será convocado para realizar tareas semejantes, en una reedición del
enfrentamiento de 1962; el Servicio de Inteligencia de Naval intentará contar
con sus servicios; y, sin formar parte activamente, será parte de un grupo
de referentes intelectuales para algunos sectores del ejército que, en 1966,
tomará el poder y lo convocará como asesor.
Para entender mejor este episodio se debe considerar que la participación de Miguens en espacios de sociabilidad y redes militares comienza
a fines de la década de 1950: desde 1958 era profesor de Sociología en la
Escuela Superior de Guerra (ESG). Allí habría entrado en contacto con
otros profesores y militares políticamente activos, como Mariano Grondona, quien al igual que Miguens trabaja a favor del bando Azul en 1962 y
se convierte luego en vocero del golpe de Estado liderado por Juan Carlos
Onganía. Entre otros, junto a Miguens dictan clases en el curso de coroneles Juan Pichon Rivière (compañero de Miguens en la ACA), José Manuel
Saravia (futuro subsecretario del Interior durante el gobierno de Onganía,
profesor de la USAL), todos dirigidos por el Gral Juan Guglielmelli (futuro
director del CONADE en 1970)
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Como veremos más adelante, estas redes con altos componentes
militares echarán luz sobre la participación de Miguens en diversos grupos
de trabajo de proyectos de planificación nacional, tanto en el gobierno de
facto de Juan Carlos Onganía (1966-1970), así como en el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón (1973-1974). En el primero participará de
la elaboración de un proyecto nacional publicado bajo el título Lineamientos
de un nuevo proyecto nacional bajo la coordinación del coronel Oscar Grondona.
En el caso del tercer gobierno peronista, formará parte del grupo de trabajo
encargado del Modelo Argentino para el Proyecto Nacional. Sin embargo, junto
a las redes militares, y consecuente con la hipótesis de este artículo, en el
primer caso aparecen con fuerte presencia redes católicas, especialmente
en torno a universidades confesionales como la Universidad del Salvador
(USAL) y la Universidad Católica Argentina (UCA).
No ajeno a los anteriores espacios es la participación de Miguens
en la Instituto para el Desarrollo Empresarial en la Argentina (IDEA). Miguens se incorpora como coordinador de los cursos, donde logra crear una
escuela de administración privada, para luego acceder a la presidencia de
IDEA. De esta manera, Miguens preside una de las principales asociaciones
de empresarios de la Argentina entre 1968 y 1973, en cuyos seminarios y
reuniones circulaban políticos y empresarios ligados al gobierno militar.

Tecnócratas católicos. Dios fuerte, príncipe débil
Esta reconstrucción de la trayectoria de José Enrique Miguens nos
permite delinear un cierto perfil de militancia católica. Él forma parte de
un entramado de militantes católicos difusos, que sienten el llamado a actuar en momentos de enfrentamientos extremos, pero que no hacen de las
instituciones religiosas su principal espacio de pertenencia. Sin embargo,
su visión del mundo está fuertemente arraigada en un imaginario católico.
A grandes rasgos Miguens encarna sucesivamente dos patrones de
época, uno heredero del otro. Durante los dos primeros gobiernos peronistas encontramos militantes católicos que ocupan cargos en la burocracia
estatal, y que se ven seducidos por el proyecto de país peronista (Donatello,
2005, p. 104; Cucchetti, 2005, p. 16), especialmente por la apropiación y
resignificación que de la doctrina social de la Iglesia hace el peronismo. Para
la década del sesenta encontramos otro patrón, similar: militantes católicos
de perfil tecnocrático que adhieren al credo desarrollista, establecen fuertes diálogos con grupos militares y empresariales, y que se sumarán a los
proyectos de gobierno y políticos de estos grupos.
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En ambos casos, para estos militantes “su ser religioso significa presencia social y política en movimientos que no atenten contra sus creencia
e identidad católica. (…) no se incorporan a experiencias ‘cristianas’ sino
que se suman a aquellas de ‘inspiración cristiana’” (Mallimaci, 2001, p. 225).
Otra característica relevante sobre Miguens es que no está en el
“centro” de la red. Por el contrario, Miguens oscila entre diversos espacios
y grupos, siempre manteniendo una pertenencia a espacios del movimiento
católico, pero con un bajo perfil. En este sentido Miguens se encuentra en
un espacio liminar, ni outsider ni insider, en lo que respecta a los espacios
del poder económico, político y social que se alternaron en el gobierno
nacional entre 1943 y 1974.
Nuestro personaje no participa en las primeras líneas ni aparece en
primera plana. Más bien, pareciera que adopta la figura de experto en disponibilidad del príncipe. O, de forma más clara, Oscar Terán caracteriza al
intelectual en estos años como ubicado entre un Dios fuerta y un Príncipe
débil (Terán, 1991, p. 158). Si bien Terán se refiere a los intelectuales contestatarios de la nueva izquierda, consideramos que es una imagen válida
para pensar a nuestro personaje. Sobre esto, podemos señalar dos elementos
que dan cuenta del juego de lealtades de Miguens.
Por un lado, se trata de un príncipe débil en lo político: Miguens no
es un intelectual orgánico, ni se compromete en el mediano o largo plazo
a ningún proyecto político: se mantiene alejado de la participación política
partidaria – sólo se afiliará al Partido Justicialista en 1973, a pedido de un
amigo, por un corto periodo. En su lugar, en distintos momentos adherirá
a uno u otro grupo o posición política, siendo la relación más duradera
aquella con el Justicialismo; aquí el conflicto es con Perón, ya que en 195455 milita activamente en su derrocamiento, pero en 1974 se convierte en
un asesor comprometido con el nuevo proceso político. También en 1962
toma parte desde las trincheras en el bando Azul en el conflicto entre dos
fracciones del Ejército Argentino.
Por otro lado, el elemento que atraviesa toda la trayectoria de Miguens
(el Dios fuerte), y que permite dotarla de cierto sentido de la acción más
o menos estable (coherencia que podría estar presente como ausente), es,
por un lado, el factor católico, en especial la participación de Miguens de
espacios católicos aunque no actúe como un intelectual “de trinchera”; y
por otro la convicción industrialista, primero, y desarrollista luego.
Esto es una marca de una época en la cual los límites de la política
comenzarán a debilitarse, cruzando al resto de las esferas sociales. Así, la
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escena académica aparece como insuficiente, en un contexto general de creciente politización (Sarlo, 2001, 99-101) Las características de las figuras de
intelectual comprometido e intelectual orgánico descritas por Terán (1991, p.
14) son extensibles a aquellos que llamamos expertos o tecnócratas, que son
atravesados por la misma voluntad de actuar fuera de la escena académica.
En este sentido, se operará una redefinición del lugar del catolicismo
en el nuevo escenario político-institucional: una usina de ideas de la que
las elites gobernantes iban a nutrirse. Esta postura se verá reflejada en las
editoriales de la revista Criterio (Touris, 2007, p. 333), que se acercará a posiciones más modernizantes a comienzos de los sesentas (Sarlo, 2001, p. 43).
Miguens no es un individuo que haya concentrado un poder de
decisión o presión significativo frente al Estado. Nuestro interés radica,
entonces, en que permite dar cuenta de la potencialidad de determinadas
credenciales, y de la forma en que operan ciertos circuitos de sociabilidad.

Del Grupo Bunge al Grupo Lineamientos
Para estudiar con mayor profundidad la posición de usina de ideas
(desarrollistas) que pretende desarrollar ciertos sectores del movimiento
católico, resulta significativo analizar con detenimiento la participación de
Miguens en un grupo de trabajo interdisciplinario abocado a proyectar una
modelo de planificación nacional. Funcionó entre 1968 y 1970, durante el
gobierno de facto del Gral. Onganía en el marco del Consejo Nacional de
Seguridad (CONASE), siendo su principal producto el documento de trabajo Lineamientos de un nuevo proyecto nacional. El Grupo Lineamientos, como
lo denominaremos en este artículo, presentaba un claro perfil tecnocrático,
formado por expertos en disciplinas sociales convocados por el gobierno
para que aporten un expertise específico. Como veremos, allí hay un alto
componente de miembros de extracción católica. El estudio de este caso nos
permitirá reconstruir, a través de la participación de Miguens, la presencia
de redes socio-religiosas en puestos claves del Estado.

El Grupo Lineamientos
Como señala Aldo Ferrer, ministro de Economía del gobierno de
Levingston (1970-1971), la Revolución Argentina implicó un cambio de
actitud política en las Fuerzas Armadas: en los anteriores golpes de EstaCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 53-78, outubro de 2010.
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do, las Fuerzas Armadas habían concebido la toma del poder como una
transición hasta la asunción de otro gobierno civil. Sin embargo, en 1966
“al asumir plenamente el poder por un periodo indeterminado, las autoridades militares debieron definir el rumbo del Estado en todos los niveles:
educación, cultura, relaciones exteriores, política social y, ‘last but not least’,
en la economía” (Ferrer, 1981, p. 56).
Este nuevo desafío obligará a las Fuerzas Armadas a convocar a
civiles para formar parte de los elencos gubernamentales. Según la clásica
lectura de Guillermo O’Donnell, el control de la economía fue entregado
a sectores liberales, mientras que el área política fue encargada a grupos
nacionalistas, o paternalistas (O’Donnell, 1982) Esto es lo que Altamirano
denomina las dos almas de la Revolución Argentina. Sin embargo, Altamirano
destaca la presencia de “social-cristianos y tecnócratas de variado origen
a los que unía el credo común del desarrollo” (Altamirano, 2001, p. 81).
Efectivamente, una mirada más detallada permite encontrar en
diversos estratos del gobierno de Onganía a individuos con trayectoria en
espacios del movimiento católico (Rouquie, 1981, p. 259-261). En particular, es significativo el rol que jugaron los Cursillos de Cristiandad y la
revista Cité Catholique en el proceso de construcción de una homogeneidad
ideológica al interior de ciertos grupos empresariales y de las Fuerzas Armadas, respectivamente (García Lupo, 1985; Donatello 2010). Por su parte,
para dar respuesta al nuevo desafío de marcar el rumbo del Estado y de
la Nación, se crea un sistema de planificación en el cual las redes católicas
serán constitutivas.
Una de las primeras medidas que dispone el gobierno de facto del
general Juan Carlos Onganía una vez tomado el poder en junio de 1966
es la creación de un sistema de planificación basado en tres organismos:
el CONASE (Consejo Nacional de Seguridad), el CONADE (Consejo
Nacional de Desarrollo) y el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y
Técnica) (Castelucci, 2007). La premisa que animaba esta empresa era el
convencimiento de que la seguridad nacional y el desarrollo económico
formaban parte de un mismo proceso y debían ser abordadas en conjunto.
Esta certeza era producto de la confluencia de militares y tecnócratas (Altamirano, 2001, p. 81) en una definición de la realidad que configuró una
suerte de Desarrollismo autoritario que tuvo su auge justamente durante
la dictadura de la Revolución Argentina.
En este marco es que, dentro del CONASE, se constituye un grupo
de trabajo con el objetivo de trazar un proyecto nacional. La coordinación
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estuvo a cargo del subsecretario de la Secretaría del CONASE, Horacio
Pietranera, y del Director General de Política Nacional de Seguridad Coronel
Oscar Alberto Grondona. A partir de 1969 se sumó al equipo coordinador
Javier Villanueva, Director General de Política. El equipo de trabajo contó
con la participación de Natalio Botana, Mario Brodershon, el Teniente
Coronel Venancio Carullo, prof. Héctor Ciapuscio, Adolfo Critto, Carlos
Floria, Julio Mario Grondona, Capitán de Fragata Tulio Carlos Loza, Emilio Mignone, José Enrique Miguens, Juan Carlos Puig, Eduardo Tiscornia
(CONASE, 1970: Introducción).
¿Qué hay detrás de estos nombres? Un fuerte y homogéneo núcleo
de individuos pertenecientes a redes católicas con fuerte perfil tecnocrático
o intelectual. Brevemente, pasemos revista a aquellos con participación en
redes católicas hasta 1973. Javier Villanueva: abogado formado en la UBA,
profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA; cuenta con
numerosas obras sobre la industria argentina. Natalio Botana: formado
en Ciencias Políticas en una de los principales centros de formación para
intelectuales católicos argentinos, la Université Cathollique de Louvain
(Bélgica); profesor de la misma disciplina en la USAL (1968-1973); miembro
del consejo de redacción de Criterio; es considerado uno de los principales
intelectuales católicos de las últimas décadas en la Argentina. Carlos Floria: abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la UBA (1956);
ocupa diversos cargos públicos entre 1962 y 1964, entre ellos ministro de
Educación de la Provincia de Buenos Aires en 1963; profesor de la UBA;
profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la UCA, subdirector del Instituto de Ciencia Política de la USAL desde 1964, fundador y
director de la carrera de Ciencia Política de la UCA y decano de la Facultad
de Derecho de la USAL (1968-1973); miembro del consejo de redacción y
director de la revista Criterio; luego, miembro fundador de la Universidad
de San Andrés. Emilio Mignone: profesor en el Instituto Autónomo del
Profesorado Secundario del Consejo Superior de Educación Católica,
profesor de derecho de la UCA; activo miembro del Partido DemócrataCristiano. Y el mismo José Enrique Miguens, que en ese momento acababa
de abandonar el cargo de director de la carrera de Sociología de la UCA, y
escribía en Criterio y otras revistas católicas y tenía un pasado de militancia
católica en la ACA, como hemos visto.
El grupo se completaba con Juan Carlos Puig, reconocido analista
de relaciones internacionales latinoamericanas, quien sostenía una suerte de
tercera posición o autonomía heterodoxa en las relaciones internacionales,
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y será canciller en el gobierno de Héctor Cámpora (1973); Mario Brodersohn: licenciado en Economía (UBA), investigador del Instituto Torcuato
Di Tella (al que también pertenecía Botana). Por su parte, Tiscornia, Critto,
Ciapuscio y Pietranera eran todos abogados con experiencia en la función
pública en diversas áreas durante los gobiernos de Arturo Frondizi, José
María Guido y Arturo Humberto Illia. El grupo se completaba con el
ineludible componente de militares bajo un gobierno del mismo signo:
Grondona, Loza, y Carullo.
Entonces, sobre quince integrantes, cinco eran miembros activos de
universidades católicas. En especial, es significativa la actividad del Instituto
de Ciencia Política de la USAL (ICP-USAL). Aquí representado por Natalio Botana y Carlos Floria, este instituto se aboca a una intensa actividad
intelectual en torno al nuevo periodo político abierto con el Onganiato. Su
carta de presentación es el libro La ‘Revolución Argentina’. Análisis y prospectivas,
compilación editada y publicada por dicho instituto en octubre de 1966,
solo cinco meses luego de concretado el golpe militar. En la Introducción
se presentan las intenciones que lo animan: el diagnóstico es que “el fracaso
de los [anteriores] golpes de Estado radicó en la falta de una ideología de
cambio; no aportaron un sistema coherente de ideas ni un modelo sustitutivo de organización institucional” (AAVV, 1966, p. 13). Ante esto, y
“concientes de esta responsabilidad, un grupo de especialistas en ciencias
políticas, vinculados al Instituto de Ciencia Política de la Universidad del
Salvador, resolvimos discutir sistemáticamente la perspectiva que ofrecía la
abrogación del sistema institucional argentino vigente desde el siglo pasado”
(AAVV, 1966, p. 15), una renovación necesaria que el autor del prólogo,
Raúl Puigbó, director del ICP-USAL cataloga de “gran empresa histórica
que lo proyecta [al pueblo argentino] al escenario mundial con personalidad
y prestigio” (AAVV, 1966, p. 16).
La intencionalidad del libro es directa: el grupo de trabajo del ICPUSAL se presenta como think tank a disposición del gobierno de Onganía, el
cual es recibido con mucho entusiasmo y esperanza, a juzgar por el optimista
tono de esta publicación. Los autores son todos miembros del ICP-USAL:
además del ya mencionado Floria, allí escribe Mariano Grondona (con quién
ya nos topamos en el conflicto entre Azules y Colorados), abogado UBA,
profesor de la ESG y de la UBA, ex director del ICP-USAL (1962-1968),
funcionario de la Dirección General de Política Exterior (1968-1969), pero
que, por sobre todo, es identificado como uno de los principales intelectuales del gobierno de Onganía. También otros autores se desempeñarán en
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diversos cargos durante la Revolución Argentina: Julio Álvarez será Ministro de Bienestar Social en 1968. Raúl Puigbó, teórico del comunitarismo
(estructura de cuerpos intermedios destinados a reemplazar a los partidos
políticos) se desempeñará como secretario de Promoción y Asistencia de
la Comunidad (1966-1968). Sin ocupar un cargo oficial, José Luis de Ímaz
gravitará fuertemente: sociólogo fundador de la carrera de sociología en la
USAL, sucesor de Miguens en la dirección de la misma carrera en la UCA,
es el autor de una de las tesis sociopolíticas más importante y aceptada
en las décadas de 1960 y 1970: el principal problema de la Argentina es la
falta de una elite dirigente (la solución, arriesgaba de Ímaz, podría venir de
la Iglesia católica, la cual debería funcionar como factor aglutinador. De
Imaz, 1964: 248).6
El grupo del CONASE produce diversos documentos, siendo
el más importante Lineamientos de un nuevo proyecto nacional. Finalizada su
redacción luego del desplazamiento de Onganía (1970) de la presidencia,
como consecuencia de la incapacidad de su gobierno para contener la
agudización de conflictos socio-políticos, este documento será publicado
en dos oportunidades: en 1970 como documento de trabajo del CONASE, y en 1971 una versión reducida (casi la mitad de páginas) a cargo de
la Universidad Nacional de Tucumán. La primera versión cuenta con una
introducción en la que se explicita la génesis del proyecto y su desarrollo,
lo que desaparece en la segunda edición debido a la necesidad de borrar
toda referencia al dictador ya caído en desgracia, Onganía. El diagnóstico
que subyace a Lineamientos… es que la crisis que agita a la Argentina desde
1930 se origina en la carencia de un proyecto nacional, entendido como
“una empresa consensuadamente asumida por los argentinos” (CONASE,
1970). La primera mitad del libro es de carácter general, mientras que la
segunda comprende distintos artículos a cargo de especialistas de diversas
áreas (Educación, Población, Ciencia y Técnica, Social, Economía, Política
Interior y Exterior, Seguridad Nacional, Metodología). Según la metodología
explicitada, cada uno de éstos corresponde a un subsistema de la realidad.
En este cuadro, José Enrique Miguens está a cargo de la sección Social, a la
que divide en dos: la utilidad de los modelos experimentales para estudiar
la realidad social, y el lugar de la opinión pública (área que conocía por su
actividad en consultoría privada).
Más allá de su participación en Lineamientos… en apariencia Miguens
se mantendrá al margen del gobierno de la Revolución Argentina. Sin embargo, seguirá trabajando para el gobierno, ahora desde su rol de consultor
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privado. Como mencionamos, Miguens dirigía el Centro de Investigaciones
Motivacionales y Sociales (CIMS), abocado a consultoría política y marketing, temas en los que Miguens era pionero.7 Entre 1958 y 1973 Miguens
realiza 112 trabajos de todo tipo, la mitad de los cuales (60) son realizados
durante el gobierno de Onganía (junio 1966-junio 1970). La gran mayoría
versan sobre temas de interés para el gobierno. La explicación es la siguiente:
Miguens poseía contactos en diferentes niveles del Estado, los cuales utilizó
para conseguir contratos de consultoría e investigación. Por ejemplo, durante
la gestión de Krieger Vasena frente al Ministerio de Economía, Miguens
es contratado por el Centro de Estudios Económicos, perteneciente a
dicho ministerio. Allí realiza varios trabajos; entre ellos, inventa un índice
de inflación subjetivo. El contacto de Miguens será su amigo Eduardo Tiscornia, a quien ya mencionamos como uno de los partícipes del proyecto
de Lineamientos. Los lazos interpersonales también sirven para garantizarle
trabajos para el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación.
Con el desplazamiento de Onganía del gobierno queda trunco el
proyecto de Lineamientos…. Sin embargo, luego del interregno en la presidencia del General Levingston (1970-1971), el gobierno del Gral. Agustín
Lanusse (1971-1973) impulsará su propia versión de proyecto de planificación: Proyecto Nacional. A diferencia de Lineamientos…, la redacción del nuevo
proyecto es delegada en organizaciones de la sociedad civil, principalmente
la Fundación Argentina Año 2000, dirigida por el sacerdote dominico de
origen belga Michel Jean Paul Ramlot, y de la que era fundador el Coronel
Ramón Genaro Díaz Bessone. La tarea estuvo bajo la responsabilidad de la
Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno, oficina que reemplazó
en funciones al CONASE y al CONADE. Su director era Javier Villanueva,
anterior Director General de Política del CONASE y uno de los coordinadores de Lineamientos… (Castelucci, 2007, p. 98)
Miguens no es convocado para trabajar en el Proyecto Nacional de
Lanusse. De hecho, sus vínculos corren por otros caminos: también católicos, también militares. Aunque también peronistas: en 1973 es llamado
por Ángel Monti, ex funcionario del gobierno de Oscar Alende (UCRI) en
la Provincia de Buenos Aires (1958-1960), quien se había aproximado al
Justicialismo. Con Juan Domingo Perón como presidente, en 1974 Monti
ocupa la subsecretaría de Gobierno, siendo su superior inmediato el Coronel
Vicente Damasco.
Damasco había cursado estudios en la ESG, y en el último lustro de
la década de 1960 tuvo a su cargo la tarea de establecer vínculos entre el
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Justicialismo y los profesores y conferencistas que daban clase en la ESG,
entre ellos Miguens. Más significativamente, Damasco fue profesor de los
cursos de IDEA en 1970, cuando Miguens presidía dicha institución. Las
redes entre civiles y militares así tendidas será una de las fuentes de las que
se nutrirá de cuadros el tercer gobierno de Juan Domingo Perón (19731974). Damasco, quien es el que hace el nexo, se convierte en cercano
colaborador del viejo líder Justicialista: en febrero de 1974 es nombrado al
frente de la Secretaría de Gobierno. Desde ese puesto convoca a un grupo de asesores para que lo acompañen en la elaboración del documento
Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, considerado el último documento
de Perón (Castelucci, 2007) Entre los asesores convocados se encuentra
José Enrique Miguens, quien permanecerá poco menos de un año en ese
puesto: en parte desalentado por la situación de efervescencia política del
país, hacia fines de 1974 viaja invitado por la Universidad de Connecticut,
Estados Unidos, donde permanecerá un año dando clases.
A su vuelta a la Argentina en 1976, y ante la nueva interrupción
constitucional provocada por el golpe de Estado del 24 de marzo, Miguens
buscará y conseguirá rápidamente su jubilación de la función pública.
Tanto la experiencia del Grupo Bunge como la del Grupo Lineamientos son significativas en tanto dan cuenta de la forma en que están presentes
redes socio-religiosas en distintos gobiernos. La tesis antes mencionada de
Mallimaci sobre la estrategia del catolicismo integral de penetración del
Estado se verifica en la trayectoria de Miguens, tanto por variante populista
como por la militar. Ambos casos dan cuenta de la importancia que cobran
actores e instituciones de extracción católicas en el entramado estatal.
El Grupo Lineamientos se ubica en la intersección de tres vertientes:
católicos, expertos tecnócratas en ciencias sociales y militares. El perfil de
los individuos que hemos encontrado nos permite afirmar que no se trata
de cualquier tipo de católico, ya que todos ellos son reconocidos expertos
en ciencias sociales o jurídicas, y dispuestos a poner su conocimiento al
servicio del gobierno militar. Pero la cara de la misma moneda es que no
cualquier cientista social accede a estos puestos: la pertenencia a redes
católicas constituye una credencial altamente valorable. El tercer elemento
de esta fórmula de intersecciones es aquel que opera como el garante del
grado de confianza necesaria: ser conocido de algún militar, en esta época
un teniente coronel o superior rangos del Ejército Argentino. En la intersección de estas vertientes católicas, tecnocráticas y militaristas está una de
las fuentes de reclutamiento de diversos gobiernos.
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Redes Católicas y Reclutamiento Estatal
Uno de los desafíos a los que se enfrentaron cada uno de los gobiernos militares en la Argentina ha sido el nombrar funcionarios públicos que
ocupen cargos en el Estado. Poblar el Estado con funcionarios confiables
constituye una operatoria de cierta complejidad y delicadeza, de enorme
importancia para controlar el funcionamiento diario del sistema burocrático
estatal. Esta es una tarea difícil si el núcleo gobernante no posee una estructura política propia, y se agudiza aún más si se trata de militares, quienes
deben reclutar civiles que ocupen puestos jerárquicos.
Los modelos tradicionales de la ciencia política indican que en sistemas políticos con partidos políticos consolidados, las principales organizaciones de reclutamiento de funcionarios deberían ser los mismos partidos
políticos. En el caso de la Argentina, sin embargo, la debilidad institucional,
o de la misma manera, la baja institucionalización de las organizaciones
políticas formales ha dado mayor protagonismo a organizaciones, redes y
espacios de sociabilidad alternativos.
En septiembre de 1930, José Félix Uriburu lidera el primer golpe de
Estado de la Argentina moderna. El grupo que lleva a cabo esta aventura
golpista dura sólo unos meses en el poder: la falta de estructura política,
entre otros factores, impide a este grupo de nacionalistas restauradores
sostenerse ante los embates de diversos sectores. Otra será la fortaleza de
los gobiernos que le sucedieron. Manteniendo formalmente el sistema de
partidos, pero alterando explícitamente el juego democrático al reivindicar
el “fraude patriótico” como eje del sistema electoral, el gobierno del Gral.
Agustín P. Justo logrará compensar su falta de estructura política con una
alianza estratégica con el movimiento y la Iglesia católica.
Este proceso ha sido ampliamente descrito por Mallimaci (1992,
1988): es el momento de pasaje a la ofensiva del catolicismo. El catolicismo
integral tendrá como parte central de estrategia la concepción de penetración estatal. En las siguientes décadas, sea desde la variante populista o
la variante militar (Mallimaci, 1993, p. 47), la burocracia estatal se vuelve
porosa para el movimiento católico: cientos de militantes se incorporan a
sus filas reivindicando su identidad católica, lo que constituye la principal
novedad del proceso. Enseñas religiosas pueblan las diversas oficinas públicas, y actos religiosos cuentan con la presencia de altos funcionarios del
gobierno. De forma paralela, la estructura del movimiento católico crecerá
exponencialmente. En términos generales, se trata de un mecanismo de
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trade-off de legitimidades reciprocas entre la Iglesia católica y el movimiento
católico y el Estado.
A lo largo del siglo XX, distintos espacios del movimiento católico
se encargaron de formar cuadros militantes, políticos, culturales; nutrieron diversos think tanks; constituyeron estructuras organizacionales que
sirvieron como base para instituciones y experiencias político-partidarias,
sea aportando militantes de base como cuadros técnicos y, especialmente,
dirigentes.
En un país en el cual las constantes interrupciones del orden constitucional supusieron la suspensión del juego político partidario y frecuentemente la prohibición de la existencia de algunos partidos políticos (URC
no personalista en los años 30, Justicialismo entre 1955 y 1973), éstos no
pudieron constituirse en eficientes escuelas de cuadros. En su lugar, el
dispositivo de catolicismo integral y su universo de instituciones, y sus
herederas en las décadas siguientes, surgieron como espacios privilegiados
para la militancia política en instituciones con relativa estabilidad.8 Esta
afirmación es válida para todo el arco de opciones políticas: desde las experiencias contestatarias revolucionarias filo socialistas o reformistas, pasando
por experiencias político partidarias clásicas (como el Partido Demócrata
Cristiano, o en partidos tradicionales como la UCR), y dirigiendo organizaciones empresariales, asesorando facciones militares, hasta ser uno de los
apoyos para los gobiernos dictatoriales de la época. La presencia de cuadros
socializados en instituciones y espacios católicos tomará la forma del político
de partido tradicional, el intelectual, académico y experto comprometido u
orgánico, o simplemente el militante activo.
La trayectoria de José Enrique Miguens nos permite hacer carne este
proceso, y asomarnos a algunas de las redes socio-religiosas que atraviesan
los espacios de poder estatal. Socializado en redes católicas, José Enrique
Miguens es un elemento que difícilmente pueda ser etiquetado, ya que su
derrotero muestra zigzagueantes y esporádicas participaciones en diversos
espacios: gobiernos de diverso tipo, dos universidades, numerosas facultades, así como asesor de empresarios y militares, y pionero en consultoría.
Las oportunidades que a Miguens se le presentan están en directa
relación con la posición que ocupa en diversos espacios y los capitales que
detenta. Y el elemento más relevante, al menos en el recorte que aquí hemos
hecho, es su pertenencia en espacios explícitamente reconocidos como
católicos, o de inspiración católica, y que tienen a la Iglesia Católica como
referente institucional. Más concretamente: la condición de posibilidad de
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la participación de Miguens en el Grupo Bunge es el vínculo entre su padre
y Alejandro Bunge, forjado por la militancia en organizaciones católicas, en
particular el Círculo de Obreros Católicos. Una vez dentro del Grupo Bunge,
y en paralelo a una profusa actividad en la Acción Católica, Miguens logra
ingresar al Estado impulsado por su participación dentro del think tank
pro industrialista. De la misma manera, el giro opositor que da Miguens en
1954, y la profusa actividad con la que encara las diversas acciones contra
el gobierno en el marco del enfrentamiento con la Iglesia Católica, le otorgará la cuota de confianza suficiente como para poder ingresar a espacios
fuertemente antiperonistas: la ESG y la UCA. Y, como vimos, tanto la UCA
como el Instituto de Ciencia Política de la USAL serán fuentes de las que
se nutrirán los elencos ministeriales del gobierno de Onganía.
Esta confianza es vehiculizada por los lazos que Miguens mantiene
con diversos actores de sectores antiperonistas. Especialmente, Miguens
mantiene lazos de todo tipo con diversos grupos del movimiento católico.
La Acción Católica, el Grupo Bunge, círculos católicos de sociólogos y de
abogados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el
activismo antiperonista de 1954-1955, la ESG, la UCA, la revista Criterio, el
IDEA, etc.: el paso de Miguens por todos estos espacios se pueden explicar
por lazos de amistad o reconocimiento que él va entretejiendo en diferentes
instancias de su vida, y que lo proyectan hacia otros espacios, con otras
oportunidades. Si quisiéramos profundizar en la comprensión de este derrotero deberíamos ahondar en los cruces entre imaginarios afines entre sí,
como una visión cristiana del mundo gestada en la matriz del catolicismo
integral, que se nutre de la experiencia histórica de los primeros gobiernos
peronistas, e incorpora y difunde el paradigma del desarrollismo, esta última concepción fuertemente arraigada en las fuerzas armadas argentinas,
especialmente el Ejército, hasta entrada la década de 1970.
Así, la Revolución Argentina encarnará una variante autoritaria del
desarrollismo, por cuanto en vísperas del golpe de Onganía la política como
actividad y como mecanismo de organización social estaba profundamente
desprestigiada (Ollier, 2005). El descrédito no era potestad de sectores militares, sino que comprendía a todo el arco político, incluyendo a la nueva
izquierda argentina (Terán, 1991). En este contexto, la dictadura liderada
por Onganía pone en suspenso la política, decide gobernar prescindiendo
de la política, bajo la convicción tecnocrática de que al reemplazarla por
la administración pondrían fin a la crisis estructural de la economía, la sociedad y el sistema político: “la acción directa y la represión sustituyeron a
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la política, y la administración quedó confinada a la institucionalización de
‘mecanismos de asesoramiento’” (De Riz, 2000, p. 186).
Si bien Miguens no se reconoce explícitamente como militante católico, las redes y los espacios de sociabilidad por los que transita lo colocan
legítimamente como parte del movimiento católico. Pero Miguens no es
un individuo que tenga con dicho movimiento una relación orgánica. Por
ello es que trabajamos su trayectoria en términos puramente sociológicos:
por cuanto aquí no profundizamos en las presencia de topos católicos en el
pensamiento y discurso de Miguens, nuestro trabajo se limita a estudiar los
lazos sociales de tipo socio-religiosos que a lo largo de la trayectoria de José
Enrique Miguens aportan a la comprensión de los caminos que tomó en
virtud (y aquí ponemos el acento) de las posibilidades que se le presentaban.

A Modo de Cierre
El cruce entre lo político y lo religioso constituye una dimensión de
estudio multifacética y compleja. Una forma de aproximación a su compresión es analizar la relación entre Iglesia y Estado, lo que supondría otorgar
un énfasis a las instituciones en el análisis. Sin embargo, Iglesia y Estado son
instituciones complejas con múltiples determinaciones y niveles de análisis.
Uno de éstos, por el que hemos optado, consiste en privilegiar el estudio de
las redes socio-religiosas que atraviesan a ambos espacios sociales.
Por fuera de la Iglesia Católica se tejen y corren múltiples y heterogéneas redes en las cuales la identidad católica se vuelve mucho más
fragmentaria de lo que una mirada externa podría suponer. Y entre ellas, los
individuos toman posiciones, transitan diversos espacios, desandan fuertes
decisiones tomadas. Las combinaciones se multiplican, y nutren la constante
lucha por la definición de lo católico, a la luz de diferentes factores, por
ejemplo las luchas políticas.
Sin devenir un intelectual o técnico orgánico a ningún grupo, ni
siquiera a organizaciones del movimiento católico, Miguens alterna su
participación en diversas experiencias políticas entre 1940 y 1976, entre un
Dios fuerte y un Príncipe débil. Uno de los elementos más importantes que
habilita a Miguens a participar de dichas redes de poder es una identidad
difusa que combina catolicismo, un expertise propio del desarrollismo, y
una táctica adhesión al peronismo.
Asímismo, la reconstrucción de la trayectoria de José Enrique MiCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 53-78, outubro de 2010.
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guens nos ha permitido estudiar la relación entre Estado y catolicismo
desde el punto de vista de la relevancia del capital social vinculado a redes
y espacios socio-religiosos, que en distintos momentos configuran determinadas estructuras de posibilidades, facilitando u obstraculizando ciertas
vías de acción. En particular, comprobamos esto en relación al acceso a
cargos de perfil “tecnocrático” en el Estado.
Por último, el recorrido biográfico que hemos realizado ha permitido
poner de relieve una de las características del sistema político argentino del
siglo XX: el movimiento católico ha sido una de las principales fuentes a
las que han acudido distintos gobiernos para reclutar funcionarios, capital
político y legitimidad.

Notas
Docente Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Filosofía y Letras, UBA y
Becario doctoral del CONICET. El presente artículo es una reelaboración de un trabajo
presentado junto a Leandro Aramburu en el Primer Congreso de Sociólogos de la Provincia de
Buenos Aires, La Plata, Argentina, julio de 2009.
1
Este trabajo se basa en tres entrevistas a José Enrique Miguens realizadas junto a Leandro
Aramburu los días 14 y 21 de agosto y 27 de octubre de 2008, trabajando con la metodología
de historia de vida (cf. Mallimaci y Giménez Béliveau en: Vasilachis de Gialdino, 2006, p.
179-209). Estas entrevistas se realizaron inicialmente en el marco del proyecto UBACyT
Institucionalización y profesionalización de la sociología en la Argentina (1940-2000), dirigido
por Diego Pereyra, IIGG-UBA.
2
Los vínculos entre el peronismo y el catolicismo son más profundos que la mera transferencia de cuadros. Diversas investigaciones resaltan, desde diversas perspectivas, el carácter
fundacional del discurso católico en la formación del imaginario peronista (Cucchetti, 2005;
Mallimaci, 1988; Mallimaci, 1992; Zanatta, 1999; Caimari, 1995)
3
En otra oportunidad se deberá profundizar sobre los elementos católicos que conforman
el imaginario de estas redes, el cual a priori no se presenta como homogéneo, sino como
un conjunto variado de visiones del mundo que comparten un núcleo básico formado por
una concepción cristiana del mundo.
4
Miembro de una familia de notables, Alejandro Bunge (1880-1943) estudió en el Colegio
Nacional de Buenos Aires, luego ingeniería en Alemania para, a su vuelta a la Argentina,
comenzar una carrera en diversas oficinas estatales de estadística. Fue fugaz autor de un
plan económico durante la presidencia de Alvear (1927), que fue rechazado y forzó su
renuncia. Será Ministro de Hacienda del gobierno provisional de Santa Fe tras el golpe de
José Félix Uriburu en 1930. Durante dicha década tendrá un destacado rol como impulsor
y divulgador de un modelo de desarrollo económico industrialista y proteccionista, en el
marco de su puesto de docente e investigador en la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires, donde liderará un dinámico grupo de discípulos, entre los
*
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que se destaca Raúl Prebisch. Animador de diversas organizaciones empresariales, sociales
y culturales, tuvo un destacado rol en organizaciones y espacios católicos, tanto en la rama
juvenil como en los Círculos de Obreros Católicos, y colaborará desde sus inicios en la
revista Criterio (de Ímaz, 1974; Mallimaci, 1988; González Bollo, 2010)
5
En este sentido, Monseñor Derisi dejaría en claro su posición en febrero de 1967 en las
páginas de la revista Criterio: allí, afirmará que el problema con el Departamento de sociología no era académico, sino que “es un problema que hace a la doctrina e impartición de la
enseñanza sociológicas y psicológicas en sí mismas, y en su relación con la verdad y doctrinas
cristianas” (citado en Zanca, 2006, p. 200).
6
Junto a Floria, Puigbó, Grondona, de Ímaz, Álvarez, completan la lista de los autores de
La ‘Revolución Argentina’: Zulema Julia Álvarez, Guillermo Lousteau Heguy, Héctor Julio
Martinotti, Adolfo Mugica, Alberto Castells, Luis Villagra y Ernesto Miqueo Ferrero.
7
Miguens es uno de los primeros en impulsar las investigaciones de mercado y de opinión
pública, es decir, las investigaciones desde el ámbito privado no académico. En 1958, Miguens trabaja como asesor del Instituto Lanús en la elaboración de lo que constituiría una
de las primeras encuestas públicas realizadas en el país. Sin embargo, será más importante
la fundación del Centro de Investigaciones Motivacionales y Sociales (CIMS), invirtiendo en
él la indemnización recibida por el retiro voluntario de su cargo en el Estado. La actividad
del CIMS se prolonga por 15 años, aunque la producción se concentra fundamentalmente
entre los años 1967 y 1971. Los estudios realizados son del tipo de opinión pública e investigación de mercado. Los temas abarcados son de un amplio espectro: actitudes respecto
a la privatización; opinión acerca de partidos políticos, fuerzas armadas, Iglesia Católica;
actitudes frente a las políticas petroleras; percepciones sobre los conflictos internacionales
que afectaban a LA Argentina, con especial atención en las disputas limítrofes. Los principales
clientes del CIMS son empresas privadas, sindicatos, la iglesia católica, partidos políticos, o
el mismo Estado nacional o provincial.
8
Esta reflexión ha sido desarrollada por Luis Miguel Donatello. Nobleza obliga a agradecer
la inspiración.
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DO CONHECÍVEL: PERFORMANCE
E DISSIDÊNCIA ENTRE SIDDHAS HINDUS
Lena Tosta*
Universidade de Brasília, Brasil

Resumo: Uma lei debatida no congresso indiano por ocasião da emergência do
Estado-nação, cuja intenção era expurgar elementos ambíguos entre renunciantes,
inspira um debate inicial a respeito de discursos e procedimentos de registro e
controle da instituição da renúncia na Índia. Este artigo argumenta que o ascetismo “não-domesticado” sofreu encapsulamento político-conceitual ao longo de
situações históricas diversas, mas continua a oferecer uma retórica vivida de empoderamento e emancipação considerada legítima. A partir da análise de modelos
míticos como Shiva e Dattātreya e de sujeitos etnográficos como os praticantes
de austeridades entre nāgā sādhus, propõe-se uma avaliação do conceito de siddha,
iogue que adquiriu poderes criativos. O artigo sugere que a trajetória do asceta
heterodoxo seja vista como empoderadora, de acordo com sua matriz cognitiva
siddha e tântrica, e que a performance “no mundo” do virtuose seja compreendida
como linguagem dissidente.
Palavras-chave: Ascetismo indiano; política do conhecimento; performance
dissidente, siddhas entre nāgā sādhus.
Abstract: A bill moved by the Indian congress at the dawn of the rising Nationstate, intended to purge the ambiguous elements among renouncers, inspires an
initial debate on discourses and procedures regarding the registration and control
of the institution of renunciation in India. The article argues that “untamed” asceticism suffered political and conceptual blackboxing throughout diverse historical
situations, though it continues to offer a legitimate lived rhetoric of empowerment
and emancipation. Based on Shiva and Dattātreya as mythical models and on ethnographic examples among nāgā sādhus who perform austerities, the text explores the
concept of siddha, a yogi who has acquired creative powers. The articles suggests
that the heterodox ascetic’s trajectory be seen as empowering, in accordance to its
siddha and tantric cognitive matrix, and that the virtuoso’s performance “in the
word” be understood as a dissident language in its own right.
Keywords: Indian asceticism; politics of knowledge; dissident performances; siddhas among nāgā sādhus.
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Em contraste com o padre, que é pensado como aquele que incorpora a
estreiteza da religião, com sua rigidez e apego ao dogma, acredita-se
que o santo exemplifique as possibilidades humanas de liberação.
(Kakar, 2008, p. 36) [N.E. tradução própria])

O Ato Sādhu
Em 1957, o congresso indiano votou o Ato Sādhu (Sādhu Bill) que
obrigaria o registro dos estimados 600.000 sādhus esaṃnyāsīs1 da Índia. Sua
intenção expressa era, nas palavras do proponente do ato, citadas por Bhagat
(1972), a de “expurgar o crescente número de impostores e ovelhas negras,
vestidos em cor-de-açafrão santo, de cometer atos ‘associais’”2 (Bhagat,
1976, p. xv). Seria esta uma tentativa de colocar em operação um discurso
modernista de “cultura da jardinagem” (Bauman, 2003)3, caracterizada por
um ethos racionalizador, ordenador e, em última instância, alijador do ambíguo4, aplicado àquela que talvez seja a dimensão mais privada da civilização
indiana: a renúncia?
Segundo Gross (1993, p. 123), assim como a administração britânica
havia demonstrado interesse em recensear os iogues, inflando seus números
para provar a “não produtividade” indiana, “os governantes da Índia livre
estavam igualmente interessados em livrar a Índia da imagem de ioguelândia”
(Gross, 1993, p. 123). No entanto, como relata Bhagat (1972)5, o congresso
derrubou o Ato Sādhu. O obstáculo alegado para o fracasso do projeto,
segundo o autor, era de cunho prático: recensear renunciantes parecia uma
tarefa impossível. Não que faltasse ao congresso confiança nos cientistas e
burocratas do Estado. A Administração Nacional Indiana (IAS), cuja elite foi
treinada, não raro, nas instituições acadêmicas centrais da Inglaterra, estava
em processo de tornar-se uma das instituições mais prestigiosas da Índia.
No entanto, mesmo entre aqueles mais encantados por utopias modernistas
e socialistas de mensuração, planejamento e ordenação, a “retirada de ervas
daninhas” entre renunciantes seria um grande desafio. Por um lado, havia
obstáculos logísticos. De acordo com Bhagat, nem a lei obrigaria freiras
(budistas, cristãs e jainistas) a fazer fila com sādhus, por exemplo. Ademais,
a própria idéia de registro era alheia ao mundo daqueles que se pretendia
registrar. Questionava-se: como definir (e enquadrar) sādhu ou saṃnyāsīs nos
termos da lei, se, por princípio, o renunciante deixa de ter antecedentes no
momento que é iniciado?
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Pode-se criticar o peso dado aos obstáculos logísticos, mas o obstáculo conceitual, a porosidade das categorias, não é dificuldade metodológica negligenciável. Afinal, qual seria a categoria que deveria constar no
registro? Existe uma profusão de termos que podem, de alguma maneira,
ser interpretados como análogos a sādhu ou saṃnyāsīs: vānaprastha, sant, yatī,
muni, yogī, jogī, tapasvī, tāntrika, paramahansa, bābā, siddha, avādhuta, entre outros. A lista de posições sociais e ontológicas parece interminável, e aqui
estamos citando só termos vinculados ao Sānātana Dharma (“hinduísmo”),
o que em si configura uma perspectiva reducionista, já que a Índia é berço
de tradições de renúncia muçulmanas, budistas, jainistas, sikhs, cristãs, entre outras, que compartilham com sādhus e saṃnyāsīs hindus fundamentos
tecno-conceituais (“traços ascéticos”).
Na prática, saṃnyāsīs (renúncia), como noção e como instituição,
perpassa as fronteiras das religiões institucionalizadas na Índia. Embora
em determinados contextos tenha um sentido mais específico6, o termo
saṃnyāsīs também é utilizado para denotar renunciantes em geral, inclusive
de outras matrizes que não as de origem védica ou sincretizadas como
hinduístas. Isto significa dizer que nem sempre uma adscrição religiosa
mais ampla como “muçulmano” ou “hindu”, implicada na diferença entre
“sādhu” e “sufi” (qalandar), por exemplo, é a clivagem mais importante nas
relações microssociais.
A porosidade das categorias adscritivas é uma realidade sociológica de
origens múltiplas. Há casos em que renunciantes de denominações religiosas diferentes são identificados pelos mesmos termos porque as linhagens
têm orientações cosmológicas, rituais e metodológicas comuns, como os
tāntrikas (praticantes do tantrismo), que podem ser budistas e hinduístas.
Entre meus interlocutores, reconhece-se prontamente alguma identidade
entre tāntrikas budistas tibetanos e sādhus hinduístas, particularmente a partir
da semelhança de signos diacríticos. Há reflexos dessa identificação também
no discurso corrente entre sādhus de que Buddha Dharma (o ensinamento/
dever budista) e Sānātana Dharma (o ensinamento/dever hindu) são o mesmo porque Buda Shakyamuni foi avatar de Viṣnu, e, portanto, o tantrismo
(budista) seria uma das possibilidades de atualização do Sānātana Dharma7.
Em outros casos, as aproximações são forçadas pelo olhar distanciado
e exotizador do orientalista: sādhus (hindus) e faqirs (muçulmanos) foram
categorias frequentemente sobrepostas pela semelhança dos renunciantes
aos olhos dos cronistas europeus (Gross, 1993; Oman, 1905). Todavia, o
engano repetido - uso intercambiável dos termos em narrativas detalhadas,
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embora distorcidas - carrega alguma evidência de que sādhus e faqirs tenham
de fato dialogado já que compartilham técnicas corporais em comum (fixar
o olhar no sol por muitas horas e o deitar em cama de pregos são exemplos
que vêm à mente).
Em outros casos ainda, o borramento entre fronteiras adscritivas é
intencional, parte de uma agenda político-epistemológica performatizada
por um virtuose. O notório caso do poeta místico Kabir (sec. XV), um dos
autores religiosos mais influentes da Índia contemporânea, é um exemplo
disso. Alguns o consideraram um pīr (muçulmano), outros um guru bhakta
(hindu). Segundo Eck (1983), Kabir não se deixaria classificar por nenhuma
religião: “Ele ridicularizava com igual veemência os livros sagrados dos
muçulmanos e dos hindus, os mullahs muçulmanos e os brâmanes hindus,
a Meca muçulmana e a Kashi hindu” (Eck, 1983, p. 86).
Voltando ao debate engendrado pelo Ato Sādhu: além das dificuldades práticas e metodológicas na execução do ato, havia ainda questões
de cunho ético-religioso. A proposta seria “um ataque à herança espiritual
e social da Índia”, um atentado contra “esta instituição antiga [que] rendeu
serviços de apoio à sociedade ao trazer um misto saudável de prosperidade
material e necessidades espirituais do povo” (Bhagat, 1976, p. xv). Mesmo
que essa objeção possa estar relacionada a interesses de elites representadas
no congresso, que mantinham vínculos com organizações de renunciantes,
em não ser investigadas, ela coloca em evidência a questão da legitimidade
no julgamento de autenticidade de sādhus. Aproveito para retornar à intenção
central do ato – registrar para alijar o ambíguo. Vou propor uma guinada
reflexiva do discurso para colocar a questão sob novas luzes.
De fato, quem poderia legitimamente julgar a autenticidade de renunciantes sem atentar contra a herança espiritual e social da Índia, que não
são as instituições de renunciantes, mas a instituição da renúncia em si, aberta como é às
mais diferentes alternativas de atualização, inclusive à opção do caminho radicalmente
novo e individual?

Quem é Sādhu e Quem Não é?
A origem sanscrítica do termo sādhu, “reto”, lhe confere a conotação
de “pessoa que segue o caminho” na busca por moksha, a liberação do sofrimento do ciclo de vidas e mortes, a emancipação do mundo fenomênico
(Gross, 1993). Como tal, designa um estado liminar (Turner, 1969) e não
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sua compleição, isto é, não denota uma pessoa necessariamente liberta, é
indício de um processo de subjetivação soteriológico (com vistas à liberação). No entanto, como estado liminar (relativamente) permanente (Gross,
1993), já que não presume uma reincorporação a uma ordem social – os
renunciantes formam communitas (Turner, 1969) também (relativamente)
permanentes. Constituem, portanto, uma modalidade de relacionamento
social que transcende as fronteiras normais da vida comunal e desafia a
sociedade dos pais e mães de família, mas, em parte devido a essa mesma
condicionalidade temporal e histórica - kāla/deśa, (nas gramáticas filosóficas hindus) não está livre de estrutura e hierarquia – e nem de vínculos
importantes com instituições de não-renunciantes.
Formalmente, recebe a denominação sādhu quem é iniciado em uma
ordem de renunciantes, ou sampradāya, mas conferir a autenticidade de um
sādhu vai muito além de conseguir estabelecer alguma certeza de que seja
um membro “coerente” de uma tal ordem. A institucionalização em um
sentido forte está longe de ser a dimensão mais central da socialidade e experiência de todos os iniciados. Portanto, uma análise da dimensão formal do
sadhuismo - sua doutrina e sociologia – diz pouco sobre como é praticado,
em especial no caso de sādhus itinerantes ou que vivem propositalmente
longe de organizações institucionais como maṭhas (organizações monásticas) ou ākhāḍas (organizações político-militares), cuja socialidade com
outros renunciantes costuma estar restrita a uma pequena família nuclear8.
O vínculo entre estes renunciantes com uma instituição centralizada só
acontece durante festivais, aos quais o sādhu vai se quiser, e mesmo durante
estes momentos é tênue9. Ademais, o sadhuismo informal também é uma
possibilidade legítima de renúncia em muitos contextos microssociais, em
especial na Índia rural (“village India”)10.
Além de pouco circunscrita a suas fronteiras institucionais, a renúncia
na Índia comporta uma variedade imensa de práticas. Uma heterogeneidade
que poderia ser pensada como rizomática é uma de suas especificidades mais
instigantes, em particular entre as vertentes hindus. Alimentado por uma
miríade de fontes míticas e místicas, tanto escritas quanto orais, provindas
de diversas tradições, o “hinduísmo” pode ser descrito como um ‘amálgama’, já que estruturou-se e é estruturado pela pluralidade, sentido-valor que
está manifestado de forma particularmente pronunciada na instituição da
renúncia como expressão máxima de individualização. Evidência disso é que
as mais diversificadas configurações filosóficas, sociais e culturais – além de
trajetórias individuais – foram consideradas legítimas em alguma situação
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histórica ou universo microssocial, e todas lograram (algum) abrigo sob o
conceito guarda-chuva de renúncia hindu.
A tradição védica, em particular sua hermenêutica bramânica, é
ideologicamente dominante, mas é apenas uma cosmopercepção a nutrir a
instituição da renúncia, entre incontáveis outras, como o tantrismo aborígene, popular ou folk (Eliade, 2001[72]; McDaniel, 2004) e as diversas correntes enquadradas como “caminhos de mão esquerda” (vāmāmarga) (White,
2001)11. Elas tem em comum um caráter experiencial, anti-dogmático e por
vezes até antinomial, assim como o fato de darem alta valência à contextualização histórica e individual, caráter que resulta em constante reinvenção
nas interpretações cosmológicas, rituais e práticas – e também sociológicas.
Muitos entre aqueles que alcançaram o status de virtuoses nas vertentes do tantrismo popular, nas tradições extáticas (em especial bhakti)
ou nos “caminhos de mão esquerda” em algum momento incorreram em
atos anti-sociais (“associais”) que certamente seriam condenados pelo proponente do Ato Sādhu. Vários entre os mais reputados virtuoses indianos
foram tachados de loucos ou socialmente desajustados antes de serem
reconhecidos como virtuoses. Isso porque o estado social e psicologicamente fronteiriço, quando avaliado como transcendência intencional das
fronteiras do eu histórico-contingente e não como sua perda involuntária,
é socialmente validado como sagrado. Nesse estado de indiferenciação, o
virtuose transcende seus desejos e aversões e pode incorporar o abjeto à
sua prática virtuosa. A trajetória de Ramakrishna, hoje considerado um dos
maiores santos hindus, é um exemplo contundente. Seus estados místicos,
sua ambiguidade de gênero e seu episódio coprofágico foram inicialmente
percebidos como patologia ou possessão, e teriam continuado sendo assim
interpretados, resultando em ostracismo, caso o contexto cultural fosse,
por exemplo, a França do século XVIII e não a Índia da mesma época
(Clément e Kakar, 1993).
Pretendo sugerir que, ao contrário de evidência de sua inautenticidade, a proximidade do virtuose com o abjeto possa ser pensada, de acordo
com sua matriz cognitiva, como experiência subjetivadora e também como
linguagem, ambas as quais têm alcance e implicações políticas. Como pretendo demonstrar ao longo to texto, a arena de poderes ontológicos é um
campo político privilegiado entre os renunciantes hindus heterodoxos e, por
isso, cabe pensá-los também sob o prisma da (geo)política do conhecimento.
Gostaria de inspirar minha análise dos sujeitos em pesquisa no
conceito de “xamã” de Nandy (2004). O autor vê o xamã como um forte
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símbolo de dissidência política autêntica no cultura global contemporânea, já
que “permanece o menos socializado entre as articulações de valores como
liberdade, criatividade, realidades múltiplas e um futuro aberto” (Nandy,
2004, p. 447) [Tradução Própria]. Alguns virtuoses entre meus interlocutores
podem ser considerados xamãs no sentido mais clássico do termo (como
desenvolvido por Eliade, 2002), mas outras categorias com as quais se poderia pensá-los - santos, iogues e siddhas (“seres empoderados”) - também
sugerem o mesmo potencial de dissidência.

Dissidência Política Stricto Senso
Renunciantes heterodoxos tanto incomodaram quanto atraíram as
elites do subcontinente nas mais diversas situações históricas. Em consequência, a instituição da renúncia foi alvo de discursos de desambiguação,
através tanto de “jardinagem” quanto de cooptação político-moralizadora,
muito antes do processo de construção do Estado-nação indiano, anterior
mesmo ao processo colonial e ao crescente confinamento ético e sociológico pelo qual o “hinduísmo” passou desde o século XIX (Nandy, 2004).
A instituição ascética foi vista com suspeita desde o Kautilya
Arthaśāstra, texto clássico do realismo político indiano, escrito provavelmente no século III a.C., que a considerou “uma força que desequilibra
a sociedade” (Bhagat, 1976, p. xv). Mas foi no século VI A.D. que a elite
bramânica foi diretamente confrontada com um movimento ascético de
proporção que desafiava diretamente seu monopólio no domínio do sagrado e, por consequência, seu sistema político. A análise de Olivelle (1992)
sustenta que a instituição da renúncia contemporânea foi desenvolvida
em grande parte como um movimento social que ativamente desafiava a
dominação bramânica. Por isso, explica o autor:
Em todos os casos, o sistema de valor do mundo védico é invertido, selva
sobre vila, celibatarismo sobre casamento, inatividade econômica sobre
produtividade econômica, inatividade ritual sobre performance ritual, instabilidade sobre residência estável. Tanto em ideologia quanto em estilo de
vida, tais inversões representam um desafio radical para o mundo védico.
(Olivelle, 1992, p. 46) [Tradução própria]

A análise de Olivelle reforça a perspectiva de que a renúncia representou um desafio real ao mundo védico e ao seu sistema bramânico e que
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 79-106, outubro de 2010.

86

LENA TOSTA

a posterior convergência simbólica e ritual entre os renunciantes e nãorenunciantes pode ser compreendida justamente como uma tentativa de
apropriação deliberada – mas nunca integral – do modelo do renunciante
pela sociedade bramânica de castas, desafiada pelo crescimento de um movimento ascético. Como nos mostra o autor, houve um esforço deliberado
de instituições bramânicas em apropriar-se da instituição da renúncia como
forma de incorporar seu poder social e influência no domínio do sagrado.
Entretanto, a exegese bramânica incorporaria muito seletivamente os valores
ascéticos em sua teoria dos ashramas (“estágios de vida”), tornando opaca
uma dimensão central da renúncia como legitimamente pensada e vivida:
a antinomialidade. De elemento central a uma tradição reflexiva e crítica, a
antinomialidade passou a ser interpretada como a decadência do asceta, o
renunciante falso (naqlī)12, deslocada, portanto, do âmbito da tradição para
aquele do indivíduo.
Podemos reconhecer a arena de embate simbólico entre o mundo
védico e aquele do ascetismo heterodoxo, seguida do encapsulamento do
mundo do asceta não-domesticado, por exemplo, no contexto histórico de
significação do termo iogue (yogī ou jogī)13. Segundo White (1996), o termo
adquiriu uma conotação sectária e pejorativa a partir da idade média indiana,
conotação que perdura até hoje. Nas palavras do autor:
“Yogi” ou “jogi” tem, por ao menos oitocentos anos, sido um termo de uso
geral, empregado na designação daqueles especialistas religiosos shivaistas os
quais os hindus ortodoxos consideravam suspeitos, heterodoxos e mesmo
heréticos em sua doutrina e prática. Por outro lado, os iogues são definidos
(como os tāntrikas de um período anterior) por sua não-conformidade a ou
exclusão de categorias ortodoxas: eles são aquele agregado de grupos sectários e indivíduos cuja linguagem e comportamento subvertem os cânones da
religião védica, devocional e tântrica “alta”. Por outro lado, eles são definidos
por certas características de suas afiliações e práticas sectárias: herdeiros dos
heterodoxos pāśupatas e kāpālikas de uma época mais longínqua, eles são
devotos de Shiva (em geral Bhairava) que besuntavam-se de cinzas, deixavam
seus cabelos por cortar e continuavam a aderir a práticas de tantrismo “primitivo”. Como tal, sua “yoga” é mais estreitamente identificada, nos olhos
tendenciosos de seus críticos, com magia negra, feitiçaria, perversão sexual
e subversão de proibições alimentares, que com a prática de yoga no sentido
convencional do termo. (White, 1996, p. 8) [Tradução própria]

Que um ascetismo não domesticado tenha sido configurado como
dissidência a sistemas sociais dominantes, entre eles o sistema de castas,
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pode ser evidenciado também a partir da análise de movimentos internos
à institucionalização da renúncia. A partir do exemplo da ordem dos ramanandis da Índia do norte, Van der Veer (1987) demonstra como os estilos
de renúncia - devocional ou ascético - e as organizações que engendraram
estão diretamente relacionados à proeminência dada à diferença de castas
na ordem. Ao menos neste caso, o estilo ascético que o autor chamou de
“selvagem”, está historicamente posicionado como dissidência ao sistema
de castas também na renúncia institucionalizada.
Pensando a partir de categorias estruturais, certamente essencialistas
em algum grau, pode-se afirmar que, enquanto o brâmane é guardião das
fronteiras, o renunciante é transgressor delas. Shulman (1984, p. 19) afirma
que o brâmane também pode ser visto como ocupando um estado liminar
porque deve manter a ordem, guardar as fronteiras entre pureza e impureza,
mesmo quando sua tradição é clara quanto à inutilidade de impor limites.
O brâmane virtuose é o especialista no sistema de reprodução biossocial,
dimensão epistemologicamente de segunda ordem, enquanto o renunciante
virtuose é especialista em um sistema de emancipação desta ordem. Visto
por este prisma, tal ordem é de importância subordinada à (des)ordem do
renunciante.
Mesmo uma análise a partir de tipos ideais, com todas os questionamentos que esta modalidade de análise enseja, pode ajudar a levantar uma crítica relevante, a do posicionamento, a priori, do sistema de castas lado-a-lado
com o sistema da renúncia. Ele implica em uma horizontalidade de valência
entre a religião moral (retórica sobre pureza, que fundamenta o sistema de
castas) e a soteriologia empoderadora (retórica sobre poder e emancipação,
que fundamenta o sistema de renúncia), quando não na subordinação da
segunda pela primeira. Embora as duas retóricas sejam operacionalizáveis
no nível político, em última instância, a orientação ideológica última da
sociedade hindu não é dada pelo sentido-valor do não-renunciante e sim
por aquele do renunciante. Evidência disso, na minha pesquisa de campo,
está na leitura popular dos puruśārthas, citados como sistema fundamental
de classificação de valores igualmente entre interlocutores renunciantes
e não-renunciantes. Nela, os dharmas (“deveres” ou “papéis sociais”) dos
não-renunciantes são consistentemente citados como hierarquicamente
inferiores àquele do renunciante. Seria legítimo sugerir, portanto, que o
sistema de castas, entre outros sistemas político-sociais, seja investigado a
partir dos sentido-valor do sistema de renúncia e não o contrário.
Finalmente, embora a retórica da emancipação dos renunciantes
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possa ter sido incorporada como doutrina salvífica pela religião hindu
ortodoxa em seu processo de institucionalização, tendo sido deslocada,
portanto, da arena política para a arena transcendental, é preciso ressalvar
que este processo de incorporação e transcendentalização não foi integral.
Um expoente ascético não domesticável da renúncia, cujo campo de ação é,
entre outros, um campo político, continuou compondo parte do panorama
hindu. Isto significa dizer que a retórica de empoderamento e emancipação
vivida no mundo por renunciantes virtuoses continua a oferecer possibilidade de dissidência política a retóricas de opressão como, entre outros, o
sistema de caastas.

Onde está o Paradoxo no Estudo da Renúncia?
Segundo Ghurye (1995[53]), o grande paradoxo do ascetismo é a
institucionalização em sociedades de ascetas daqueles que renunciaram
às relações sociais e às vontades individuais. Peço licença para discordar
deste que é um dos primeiros estudiosos indianos de peso sobre o tema.
O paradoxo do ascetismo só existe porque sobre ele é lançado um olhar
que: 1) qualifica, a priori, a instituição da renúncia a partir de normatizações
do fenômeno religioso reduzidos à dimensão moral/social; 2) utiliza uma
linguagem que não alcança a experiência ou a sociológica das retóricas
contra-hegemônicas; 3) voltou-se exclusivamente para o asceta ‘domesticado’ como sujeito privilegiado de estudo.
Não acredito ser necessário reproduzir em detalhes as principais
críticas à perspectiva canônica sobre a renúncia de Dumont e sua escola,
estruturadas como estão em concepções estáticas de sociedade (Gellner,
2001 apud Hausner, 2007) e em modelos teóricos onde a hierarquia e a divisão entre sagrado e profano obscurecem as variações da realidade social
e as formas em que pessoas agem contra sistemas combinando elementos
de sistemas opostos (Raheja, 1988 apud Hausner, 2007). Meu intuito aqui
é apenas percorrer brevemente a trajetória de pesquisa sobre renunciantes
para compreender quais entre os diversos estilos de renúncia deram o tom
às narrativas acadêmicas sobre sādhus e saṃnyāsīs, e, mais importantemente,
quais entre eles foram encapsulados. Pergunto, então: será que temos fundamento para pensar que, também no tratamento acadêmico da renúncia,
houve algum grau de alijamento do ambíguo?
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Inspirados em filosofias bramânicas, autores como Dumont chegaram a uma descrição dos renunciantes hindus como indivíduos fora
do mundo em oposição direta aos não-renunciantes. Neste esquema de
“concomitância espantosa”, como pensou Dumont, entre o sistema da
renúncia e o sistema de castas, a instituição da renúncia ganharia sentido
como anti-estrutura que afirma a estrutura, isto é, na medida em que negaria
as castas, permitiria um equilíbrio ao próprio sistema de castas.
Entretanto, como nos mostra Das (1977), embora a oposição entre
renúncia e casta forme um esquema teórico elegante, seu binarismo é simplificador já que ilumina os padrões mais amplos enquanto obscurece as
variações do mundo da vida. Talvez por isso Dumont tenha demonstrado
especial dificuldade em incorporar os tāntrikas a seu esquema classificatório. Como Das demonstraria, um renunciante que aceita de bom grado a
“impureza” seria imediatamente confrontado por uma perspectiva dicotômica que opõe “yoga” (neste sentido, “disciplina ascética”) e “bhoga” (algo
como “aproveitamento sensual da vida”). Respondendo às percepções de
Dumont sobre tantrismo como a ambiguidade do asceta hindu, ela afirma:
O ponto importante aqui não é que [o Tantrismo] aceita idéias que derivam
do ascetismo e, ao mesmo tempo, as rejeita, mas que [o Tantrismo] rejeita a
divisão categórica entre yoga e bhoga – os valores do sannyasi e os valores
do homem-no-mundo – e por isto nega a gramática estrutural do Hinduísmo.
(Das, 1977, p. 56) [Tradução própria]

O fascínio ocidental pelo caráter extra-mundano, o asceta “fora do
mundo” dos estudos ocidentais clássicos, deu vazão a uma compreensível
reação, entre os acadêmicos indianos, de focar sādhus mais institucionalizados
através de abordagens sociológicas (Sharma, 1998; Narayan, 1992; Triparthi, 1978; Ghurye, 1953). Tal “virada sociológica” (em contraste com uma
perspectiva que pensa o sadhuismo com bases em um ideal transcendente)
resultou na escolha de sādhus mais domesticados, vistos como mais representativos da instituição da renúncia: aqueles em funções de serviço religioso
à sociedade, moradores de sedes monásticas abertas a não-renunciantes e,
não-raro, pertencentes a ordens com os quais os acadêmicos indianos já
nutriam laços.
Das (2003), mais contemporaneamente, ressalta a importância de
repensar o que chamou de “conceitos guardadores de fronteiras” na teoria
social sobre a Índia, como casta e comunalismo (religioso). Segundo a auCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 79-106, outubro de 2010.
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tora, embora tenha mostrado a dificuldade da ideologia moderna na leitura
de outras sociedades, Dumont ignorou a implicação do projeto colonial e
seus aliados “internos” na construção da casta como categoria explicativa
central para sua análise da sociedade indiana. Entre outras categorias através
das quais a sociedade indiana tornou-se “conhecível” para a governância,
como nos mostra a autora, a idéia de casta emergiu da interação entre diferentes tipos de conhecimentos locais, panoramas imaginários sobre outras
sociedades mantidos pelo ocidente e as novas idéias de governabilidade.
Uma compreensão multifacetada do sistema de castas repercute na complexificação também da análise da renúncia e seus enfoques privilegiados
de estudo, abrindo a arena para outras sociologias passíveis de elucidar o
lugar da renúncia.
Porque renunciantes e suas instituições também foram seduzidos
por desejos e subjetividades vinculados ao projeto colonial e seus aliados,
estudos imbuídos de preconcepções bramânicas, calvinistas, capitalistas,
nacionalistas e cientificistas, entre outras, podem de fato contribuir para
descrever uma tendência moralizadora da instituição da renúncia, por um
lado, e desencantada e até perversa, por outro. Neste sentido, pesquisas
sobre renunciantes milicianos, ascetas mercadores, falsos gurus e sādhus
com envolvimento político em nível local e nacional (Van der Veer, 2005;
Pinch, 2006; Khandelwal, 2004; Parry, 1994; Bouez, 1992) promoveram uma
complexificação na compreensão etnográfica, historiográfica e sociológica
dos renunciantes hindus. No entanto, a trajetória de estudos ocidentais de
ascetas “abstraídos do mundo” a sujeitos políticos (“no mundo” como
o racionalismo humanista o vê), não significou a inclusão das facetas do
ascetismo informadas por desejos e subjetividades não-bramânicos, nãomodernos e híbridos, que operam em um campo político e semântico mais
amplo que o sociológico.

Shiva/ Pārvatī e Dattātreya: Modelos Míticos
de Renunciante Antinomial Empoderado
O asceta empoderado, pessoa “neste mundo”, mas “não como
qualquer um”, é o herói mítico de uma retórica de emancipação humana
particularmente eficaz na contemporaneidade14 e figura central nas diversas
histórias (mythos e logos) paralelas ao bramanismo. Ele é comum a várias
tradições do subcontinente, políticas inclusive, como exemplifica o mito
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Gandhi na configuração do Estado Indiano moderno (Nandy, 2004). A
agência social esperada do renunciante heterodoxo no mundo, como já
aludido, pode envolver dissidência social, corpórea e até ontológica às
retóricas opressivas. Assim, vale buscar construir um olhar sobre o renunciante empoderado no mundo a partir de uma perspectiva de mundo e de
jogo social sensível a essa diferença. É com este intuito que apresento os
modelos míticos de renunciantes empoderados aos quais se vinculam meus
sujeitos de pesquisa: Shiva/Pārvatī e Dattātreya.
Acredito que um olhar renovado sobre Shiva, considerado istadeva
(deidade pessoal) de meus sujeitos de pesquisa, possa iluminar a leitura
acadêmica sobre a ambiguidade do asceta. Shiva é figura mediadora que
ilustra a concomitância aparentemente irreconciliável, como coloca Doniger
O’Flaherty (1973): “entre ascetas, ele é o libertino, entre libertinos ele é asceta”. Segundo a autora, a figura de Shiva sempre foi um enigma na academia
ocidental, em especial por sua qualidade ambígua de asceta erótico, sugerida
em sua manifestação como Shiva/Pārvatī, unidade composta da relação de
Shiva em seu aspecto de grande asceta e sua consorte Pārvatī. O ‘paradoxo’
foi incorporado à interpretação de Shiva como coincidentia oppositorum - ele
é Criador e Destruidor - e pensado como consistente com o pensamento
metafísico indiano e com a história de assimilação de diferentes tradições
na configuração do Shivaismo. Entretanto, ainda de acordo com a autora,
a presença do asceta erótico em textos como os Purānas e o Mahābhārata
sugere outras leituras. Entre elas, a de que seus dois aspectos contraditórios,
Shiva protótipo de iogue/asceta e marido/amante, sejam intercambiáveis ao
ponto em que os fazedores de mito os confundirem sem que o sentido do
mito mude. Doniger O’Flaherty (1973, p. 7) dá o exemplo de duas versões
de um trecho do Matsya Purāna: “Os Sete Sábios dizem a Pārvatī, ‘Como é
que você pode aproveitar os prazeres do corpo com um asceta/marido [yati/
pati] como ele [Shiva], tão aterrorizante quanto repulsivo?” Em uma versão,
Shiva é yati (asceta), em outra, é pati (marido), mas em ambas ele é o abjeto.
Outro modelo mítico de renunciante empoderado que habita interstícios de relevância central para esta pesquisa é Dattātreya, considerado
deidade tutelar dos nāgā sādhus com quem estudo. Sua representação dominante no grupo é a de um sādhu-deidade com três cabeças, simbolizando
a convergência dos três aspectos da criação, manutenção e destruição
do cosmos manifestado, aspectos estes “personificados” pelas deidades
Brahmā, Viṣnu e Shiva, respectivamente, acompanhado de quatro cachorros que simbolizariam os Vedas (cabe notar a ironia de que os Vedas sejam
representados por um animal considerado submisso e impuro).
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Segundo White (1996, p. 2), Dattātreya é figura mítica cuja origem
está relacionada aos lendários oitenta e quatro Mahasiddhas e sua tradição
de “sabedoria louca” (na expressão de Sudhir Kakar, 2008), mas também
é figura histórica, tendo diversas obras creditadas a ele que versam sobre
temas como hatha yoga e alquimia (o que, para White, o vincula à tradição dos
siddhas medievais). Rigopoulos (2000) também destaca a longa presença de
Dattātreya nos textos e no imaginário indiano, como figura nas fronteiras
entre deidade e humano; ele é siddha (“ser empoderado”), avatar e guruimortal. Menções a Dattātreya aparecem no Mahābhārata, no Bhāgavata
Purāna e no Mārkandeya Purāna, em relatos que o conformariam à imagem
tanto de um avatar iogue com muito poder criativo quanto de um amante
dos prazeres mundanos, do álcool, do luxo e da vida despreocupada.
Segundo Rigopoulos (2000), no Mārkandeya Purāna, Dattātreya é
convidado pelos deuses a empreender em uma batalha enquanto estava
embriagado por vinho e pela luxúria. Na perspectiva dos deuses, sua pureza
seria intocável pelo contato com a impureza, a embriaguez e o desejo sexual, porque sua contingência não afetaria sua força criativa. Dattātreya foi
à luta e logrou vitória. Este mesmo Dattātreya, que transcende a condição
humana e divina, sob um olhar cínico, poderia ser sumariamente julgado
como mais um charlatão ou parasita social, interessado, como “pessoa do
mundo”, em poder, intoxicantes e prazer sexual.
Se tentarmos lançar um olhar meta-realista (Bhaskar, 2002) e nãodualista sobre Dattātreya é possível interpretar seu “ser histórico” como um
“ser em māyā” (plano fenomênico) e não “de māyā”, isto é, não-contingente
ao plano onto-epistemológico inferior de māyā. Sob esta perspectiva, a performance do renunciante heterodoxo no mundo é vista como constituída
de atos pedagógicos deliberados. O mundo é palco de sua “aparessência”
(Maluf, 2000), uma essência não-dual que ‘aparece’ na fenomenalidade, manifestando intencionalmente contradições e paradoxos. A performance no
mundo do virtuose heterodoxo compreende a transgressão e reconstrução
criativa intencional de normatividades. Quando faz de sua trajetória uma
meta-narrativa relativizadora do mundo fenomênico, no mundo fenomênico,
ele é protagonista, entre outras, de uma dissidência política.
Uma leitura de uma performance antinomial de Dattātreya aparece
como prefácio a uma das edições contemporâneas da obra Avādhuta Gīta,
creditada ao próprio Dattātreya. No relato de Swami Chetananda (Chetananda In: Dattātreya, 1988, p. xix), o iogui desfilara em público com uma
mulher luxuriosa, no auge da sua fama como renunciante. Na interpretação
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de Chetananda, Dattātreya estaria encenando um līlā (“jogo cósmico”)
com a ajuda da deidade Lakshmi em forma humana. Sua performance
antinomial era uma estratégia pedagógica: julgado e condenado a charlatão
no auge da sua fama, conseguiu o que Chetananda leu como seu objetivo:
que o deixassem sozinho para meditar e guiar seus discípulos, escolhidos
entre aqueles que conseguissem ler os deslizamentos de sua linguagem.
Como já anteriormente aludido, o que pode parecer uma ambiguidade
do ser empoderado no mundo, na perspectiva de meus interlocutores é a
“linguagem vivida”, fundalmentalmente deslizante, através da qual o siddha
verdadeiramente comunica.

Nāgā sādhus e seus Virtuoses
Os questionamentos neste artigo foram levantados a partir da minha
experiência etnográfica com os nāgā sādhus da ordem “sectária”15 Daśanāmī
Jūnā Ākhāda Sampradāya, e refletem particularmente minha dificuldade inicial
de encontrar uma categoria profícua à análise da complexa diversidade com
a qual me deparei. Tenho o privilégio de ter como interlocutor principal
Maharaj Amar Bharti ūrdhva-bahū tapasvī (praticante da austeridade de
manter o braço levantado há décadas), assim como sua família de renunciantes e comunidade leiga de discípulos e/ou “congregantes”, tanto em
um nível local (habitantes da vila Jarad e redondezas, em Himachal Pradesh,
onde o guru fica) quanto nacional e internacional (‘comunidade’ formada
nas ocasiões periódicas do festival Kumbha Mela).
Conhecidos como ascetas militantes, os nāgā sādhus fornecem um
exemplo particularmente interessante para pensar o renunciante empoderado no mundo. Segundo aponta Gross (1993) a presença de iogues
guerreiros no imaginário é anterior à penetração muçulmana no norte da
Índia, remontando ao século VII, tendo sido identificados como tāntrikas
de orientação shivaistas e shaktas nas fontes literárias antigas. A emergência
de grupos organizados, “sectários”, no entanto, mudou significativamente
a natureza da organização ascética a partir do século XIII, como sugere o
estudos de Ghurye (1953), levando-a a afastar-se da orientação tradicional
“individualista” e “negadora de mundo” e a organizar-se politica, econômica
e militarmente com orientações fundamentalmente diferentes. Essa “virada
sociológica”, já anteriormente aludida, foi, em larga escala, interpretada
positivamente (inclusive pelo sociólogo Ghurye) como uma ativação do
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expoente ascético na defesa do hinduísmo da invasão muçulmana e posteriormente também da britânica. Gross (1993) e Pinch (2006) indicam
outras interpretações para as motivações da organização de um ascetismo
miliciano. Como destaca Gross:
Eu argumentaria que a emergência de um ascetismo miliciano – abertamente
em defesa do hinduísmo, mas de fato baseada em uma política competitiva
de aquisição territorial, e sua supressão pelos britânicos nos séculos dezoito e dezenove, provavelmente mais do que qualquer outro fator isolado,
influenciou o caráter medieval e, em última instância, contemporâneo do
asceticismo e da organização ascética. (Gross, 1993, p. 62) [Tradução própria]

De acordo com Pinch (2006), nāgā sādhus ajudaram a formar os
contingentes milicianos sul-asiáticos dos reis da Idade Média e do início da
Idade Moderna na Índia e mantinham intricadas redes de comércio. Eles
constituiriam aliados também no império mongol e, posteriormente, teriam
contribuído para a ascenção do império britânico. Contemporaneamente,
eles têm construido vínculos importantes com a política partidária na Índia,
inclusive com o movimento fundamentalista hindu (Van der Veer, 2005).
Não obstante, em muitos setores do imaginário sobre a Índia hindu, os nāgā
sādhus de hoje continuam sendo posicionados no lugar de heróis-míticos,
defensores do hinduísmo contra invasões estrangeiras (vide a opinião de
oficiais do Serviço de Administração Indiana in: Nandan & Nandan, 2006).
Concomitantemente, continuam posicionados também no lugar de iogues,
xamãs tântricos e siddhas. É relevante destacar que todas as categorias em
que constumam ser posicionados são categorias de poder.
Não há como negar que os nāgā sādhus organizados tenham sido, em
algum grau, orientados por desejos e subjetividades das hegemonias locais
e nacionais na Índia, mas se a instituição foi historicamente moldada por
tendências militaristas, utilitaristas e materialistas, não se pode dizer que estas
tenham de fato capturado a instituição como um todo. As organizações de
nāgā sādhus comportam um expoente ascético pouco institucionalizado, mas
essencial à persona da organização. Isto porque, como foi detalhado acima, a
figura do iogue antinomial compõe significativamente o imaginário sobre o
santo Shivaista na Índia, e este imaginário continua sendo vivido pelos nāgā
sādhus. Quero argumentar que, justamente pela distância que mantiveram
dos centros de poder, o expoente ascético nao domesticado na organização
dos nāgās foi pouco historiografado e etnografado. Entretanto, é dele o lócus privilegiado de carisma do grupo, e por isso interessa particularmente
pensá-los também politicamente.
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 79-106, outubro de 2010.

IOguES INDIANOS NAS fRONTEIRAS DO cONHEcÍVEl...

95

O Kumbha Mela está entre os momentos mais interessantes para perceber a linguagem vivida do expoente não domesticado entre estes ascetas
e considerar o sentido de sua performance. Seus acampamentos concorrem
com os rios sagrados como epicentro deste que é o maior festival religioso
já documentado no mundo. Segundo meus interlocutores nāgās, embora as
iniciações sejam feitas durante o Kumbha, entre aqueles já iniciados, o festival é pensado primordialmente como um “festival (para o) público”, para
onde vão com a intenção de estar disponível para sātsang (congregação) e
para darśan (a visão de sua presença empoderada) e receber dāna (doações). É
significativo que durante o festival atitudes antinomiais sejam itensificadas,
como a belicosidade jocosa, o “erotismo ascético” e o uso do haxixe.
O expoente “não domesticado” entre os nāgās se veem e são vistos
como os herdeiros contemporâneos dos iogues extremos icônicos na
Índia, cuja presença na historiografia e no imaginário é anterior à hegemonia barmânica. Não obstante, operam também com códigos védicos de
virtuosismo. O celibatarismo e a ênfase na prática de austeridades poderia
vinculá-los a um ethos brâmane na construção da pessoa (masculina) ideal
(retirada do mundo e que retém seu sêmen). Sua proximidade com a violência e a vida política sugere vínculo dos nāgās também a um ethos kshatrya,
da casta guerreira. Todavia, a jocosidade “ampliadora de fronteiras” com
a qual esses códigos são utilizados sugere que a exegese primordial de sua
linguagem deva ser siddha ou tântrica.
Um evento periódico que evidencia o uso jocoso de códigos do ethos
brâmane e kshatrya, e, portanto, a subversão de suas fronteiras, é a procissão
de nāgās para ablução ritual no Ganges, que acontece nos dias mais auspiciosos durante o Kumbha Mela. À frente dos líderes políticos da ordem,
sob seus carro alegóricos e elefantes, o expoente ascético-guerreiro vai à
pé, desfilando desordenamente, “vestido de céu” (nu) e brandindo armas.
Alguns fazem demonstrações de virtuosismo ascético (“bramânico”) como
o chabi tapasya (austeridade chave), em que um sādhu enrola o pênis em um
bastão e o torce duas ou três vezes, como quem fecha uma porta. Numa
variação ainda mais espetacular da mesma performance, o asceta passa o
bastão para trás do corpo, por entre as pernas, e pede a dois outros que
subam de cada lado para lhe conferir peso. Outros fazem demonstrações
de virtuosismo “kshatrya” em longas rodadas de lutas ritualizadas, mas
nada formais, ao som de percussão e banda de fanfarra. Outros, ainda,
apenas assistem, caminham de mãos dadas com seus irmãos ou fumam
cachimbos e cigarros.
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O uso quase intermitente de haxixe pelos sādhus é um dos maiores
motivos de estranhamento moral entre sādhus e não-sādhus durante o festival.
É relevante lembrar que o haxixe é criminalizado na Índia, mas os nāgās (entre
outros ascetas) conseguiram legitimar seu consumo na prática, apoiados no
uso que Shiva fazia de bhang, pasta de cannabis. O uso público de haxixe pelos
nāgās é uma performance que explicita a diferença que eles comandam do
mundo moral dos não-renunciantes. Um episódio em campo acontecido
durante o Kumbha Mela de 2001, logo no início do meu primeiro campo,
me ajudou a compreender essa questão. Estava sentada em volta do fogo
sagrado com um sādhu considerado um guru, que fumava seu cachimbo de
haxixe, e observei que havia um policial nas redondezas. Aproveitei para
perguntar ao guru como é que ele podia fumar haxixe sem ser importunado
pela polícia. Ele rapidamente retrucou, rindo: “quem manda aqui sou eu”.
Diante da minha incredulidade, chamou o policial e o mandou buscar um
copo d’água. O policial não pestanejou. Buscou o copo d’água e o entregou,
com reverência, ao sādhu, que me lançava olhares de vitória.
Como a arena de poderes ontológicos é uma arena política ampliada, o empoderamento dos renunciantes virtuoses pode também ser
instrumentalizado no campo político no sentido mais estrito do termo.
Um exemplo, repetidamente citado entre meus interlocutores, de um siddha
(ser empoderado), cujos poderes ontológicos “vazam” para o domínio
político-social, é Devaraha Baba. Este nāgā foi reconhecido como siddha
por sua longa prática de austeridades, como a de não pisar o pé no chão
e não comer, que lhe garantiram enorme longevidade. Embora os relatos
sobre sua idade variassem significativamente - entre um pouco mais de
uma cententa de anos vividos a um milênio deles16 - em todo caso, o sādhu
tinha certamente mais de 100 anos, configurando claramente o que White
considerou “imortalidade simbólica” (White, 1996). Seu reconhecimento
como siddha lhe conferia estatuto diferenciado no domínio político: como
pessoa empoderada, era visto como dono de uma perspectiva mais ampla de
jogo cósmico, do qual o jogo político é uma dimensão subordinada. Assim,
era capaz de orientar membros do alto escalão do governo em momentos
decisivos da história indiana.

Sujeitos Ontológicos como Sujeitos Etnográficos
Como a academia havia circunscrito ‘seu’ renunciante com bases
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mais doutrinárias e sociológicas que etnográficas, muitos renunciantes
contemporâneos ficaram irreconhecíveis ‘na prática’. Este é o caso especificamente dos nāgā sādhus que estudei. Ao longo de dois anos em campo, fui
percebendo que a circunscrição institucional e doutrinária de meus sujeitos
etnográficos, em muitos casos, tinha relevância relativa, frequentemente
subordinada à circunscrição tecno-ontológica do renunciante17.
Portanto, quero explorar a categoria que acredito ser mais adequada à
pesquisa, a de siddha, virtuose em técnicas de produção de poderes criativos
(siddhis) que garantem ao praticante um estatuto ontológico diferenciado,
de maior autonomia de ação na dimensão biossocial. Tal força criativa é
ortodoxamente pensada como tendo uma só função legítima, a de emancipar
o praticante das fronteiras perceptivas e ontológicas de segunda ordem, a
ordem fenomênica, mas pode também ser origem de transformações nesta
mesma ordem.
Siddha significa “ser realizado, aperfeiçoado” (White, 1996, p. 2) e é
termo utilizado em um espectro amplo de apelações sectárias, como título
de adscrição ou como qualificador individual. O termo tem várias referências históricas e sociológicas, já que um grande número de indivíduos
de escolas, seitas e tradições hindus e budistas identificaram-se ou foram
identificados pelo termo desde o periodo Gupta (320-550 d.C., aproximadamente), considerado o período medieval da historiografia indiana. Como
complementa White (1996), siddha é “um termo geralmente adscrito a um
praticante (sādhaka, sādhu) que, através de sua prática (sādhana), atingiu o
objetivo duplo de poderes superhumanos (siddhis) e imortalidade corpórea
(jīvanmukti)” (White, 1996, p. 2).18
Como destaca White (1996), embora intimamente relacionada ao
tantrismo, a tradição dos siddhas o antecede. Todavia, ao contrário do tantrismo, a tradição institucionalizou-se em comunidades religiosas apenas
a partir dos séculos XII e XIII e, mesmo assim, de maneira frouxamente
estruturada. Malgrado a ausência de estrutura em um sentido forte, de
acordo com o autor, a tradição siddha mostrou maior potencial de “permanência” que a tântrica, e continua a formar uma parte visível do panorama
religioso indiano. Como categoria trans-sociológica, manteve significativa
valência simbólica ao longo de aproximadamente oito séculos. Por isso,
não é descabido sustentar a hipótese de que a circunscrição sociológica
de seus praticantes seja menos relevante à compreensão do conceito que
uma perspectiva tecno-ontológica, em que siddha é qualificador individual.
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Nesta pesquisa, portanto, o conceito é utilizado fundalmentalmente
como categoria tecno-ontológica, na companhia de Eliade (2001[72]). Com
base no yoga clássico de Patanjali e seus comentadores, em especial a partir
do terceiro livro dos Yoga-sūtra, Eliade apresenta sua idéia de siddha, o yogin
que, ao percorrer uma etapa substancial do itinerário ascético, adquire siddhis,
“poderes miraculosos”. Através da trajetória ascética, o praticante ganha
acesso a “poderes ocultos relativos ao ou aos objetos experimentados”
(Eliade, 2001[72], p. 83) e, eventualmente, transmuta o “conhecimento”
em “posse”, transmutando também seu estado ontológico.
Frente a tal perspectiva, cabe problematizar a escolha do qualificador
“miraculoso”, carregado como está de valoração sobrenaturalista. Afinal, o
esforço argumentativo de Eliade trabalha justamente com a idéia contrária
àquela que o adjetivo miraculoso conota, de que tais poderes são teorizados
no Yoga clássico como um dos efeitos esperados da busca pela “penetração nas regiões inacessíveis à experiência normal e a posse das zonas da
consciência e dos setores da realidade que, até então, tinham permanecido
invulneráveis” (Eliade, 2001[72]: 82-3).
Detenho-me um pouco mais na definição de siddhis como milagres
porque esta carrega uma idéia de sobrenatural fundamentalmente inadequada para qualificar os poderes de siddhas, mas tem sido a noção principal
com a qual eles tem sido percebidos. Quero sugerir com este debate que a
linguagem cientificista e os pressupostos realistas imbuídos na sua construção das noções de natureza e realidade encapsulam teorias e experiências
como aquelas relativas à produção e sentido dos siddhis. De acordo com
Bowker (2005), em seu Oxford Concise Dictionary of World Religions, milagre
é: “um evento espantoso, protagonizado (geralmente por Deus) com uma
motivação religiosa, contra o curso usual da natureza” (Bowker, 2005, p.
278). Entretanto, o mesmo autor acrescenta:
Em religiões orientais, milagres são vistos como extremamente comuns – tanto
que eles quase deixam de ser objeto de espanto [Lat., miraculum]. Eles estão
envolvidos no nascimento de professores e pessoas santas, e estão associados,
em particular, aos poderes siddhi e iddhi. Tais poderes seriam esperados de
manifestações vivas do divino (avatara) (Bowker, 2995, p. 278). [Tradução
própria e ênfase minha].

Como eventos extremamente comuns e poderes esperados de seres ontologicamente superiores, os siddhis não podem ser categorizados como milagres,
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nios mais essenciais. Erudito que foi, o caráter “natural” (ou supranatural)
dos siddhis não passou desapercebido para Eliade, mesmo que o autor tenha
escolhido uma gramática sobrenaturalista para compreendê-los. Prova disso
é que o autor destaca que a explicação de Patanjali e seus comentadores
para os siddhis como fenômenos exclui qualquer intervenção sobrenatural,
e, em casos específicos, como no comentário de Miśra sobre o poder da
invisibilidade, está claramente fundamentado em uma teoria da percepção.
Assim, segundo Eliade, o yoga clássico reconhece os siddhis como
poderes efetivos, mas os descreve frequentemente como obstáculos que
detém o iogue frente a seu objetivo final, a liberação. São poderes perigosos
porque carregam a marca da impermanência do estado liberado dos deuses.
A potencialidade humana para a liberação total - estado de jīvanmukta - é
superior ao estado divino ou deificado do siddha pois é atemporal. Na racionalidade do yoga clássico, portanto, o ser humano empoderado pelas
técnicas ióguicas não deve sentir-se tentado pelo estado divino.
Ao contrário do yoga e tantra clássicos, o tantra popular dá valor
central aos siddhis. Como resume McDaniel:
Embora o tantra clássico (tanto na tradição hinduísta quanto budista) os
ignora como perda de tempo e energia e tentações morais, o tantra folk
valoriza muito esses poderes. Eles são justificados como aceleradores da
evolução espiritual e por ser passíveis de gerar conhecimento de outros
mundos e seus habitantes, assim como por satisfazer os desejos nesta vida
para que a pessoa não precise renascer para satisfazer qualquer frustração.
(McDaniel, 2004, p. 87)

Assim, para nāgā sādhus, ao lado de renunciantes de outras escolas e
“grupos sectários” que compartilham da mesma matriz tradicional, a aspiração de tornar-se siddha é motivador legítimo de suas trajetórias ascéticas.
Vale mencionar, na companhia de White (1996), que o tantrismo
desapareceu como fenômeno sectário de importância há séculos. Segundo o
autor, ele foi vítima de seus próprios excessos: a má-publicidade decorrente
das práticas de violação da pureza, coprofagia, antropofagia e comportamento antissocial, por um lado, e a elitização da teoria e prática tântrica,
por outro. Enquanto o tantrismo bramanizado, cada vez mais intento em
oferecer a transcedência deste mundo, afastava-se das preocupações e das
experiências da maioria, o tantrismo popular (folk) ao contrário, continuava oferecendo um caminho relativamente acessível e concreto ao poder
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no mundo. Como explicita Davidson (2002), em seu desenvolvimento da
categoria siddha, vinculado ao tantrismo popular:
(...) a categoria “siddha” é uma consequência lógica de uma civilização cuja
expressão medieval é uma preocupação com (e algumas vezes obsessão por)
status, hierarquia, poder político, autoridade religiosa e indulgência pessoal. Desta mesma forma, o objetivo de tornar-se siddha frequentemente se
torna a aspiração daqueles que são excluídos de status e hierarquia, seja por
nascimento ou por acidente. (Davidson, 2002, p. 187). [Tradução própria]

Esta análise de Davidson corrobora a afirmação de White (1996)
de que siddhas sejam “técnicos do concreto”. No caso dos nāth siddhas
estudados pelo autor, este lugar lhes rendeu a condição de “power brokers”
(agenciadores de poder) da Índia medieval, e hoje, devido à notoriedade que
adquiriram como praticantes de alquimia e hatha yoga, podem ser descritos
como “especialistas na transmutação concreta de metais básicos em ouro
e da transformação concreta do homem mortal e que envelhece em um
superhumano imortal, mestre dos processos naturais ao invés de vítima e
testemunha passiva deles.” (White, 1996, p. 7). No caso dos meus sujeitos
de pesquisa, os nāgā sādhus, a produção de siddhis se dá preponderantemente através da prática de tapasya (austeridade que produz calor alquímico),
mas tem ênfase e alvo similar àquela dos nāths: a produção de um estado
ontológico empoderado, de intencionalidade frente à “natureza” (prakṛti,
noção de natureza que inclui processos sociais).

À Guisa de Conclusão, Uma Proposta
A cosmogonia do pensamento moderno tem em seu primeiro ato
o que acredito ser um grande potencial de dissidência e genuína intenção
de exploração das fronteiras do conhecível. Ao centralizar a racionalidade
como valor no contexto da política do conhecimento no Iluminismo, abriase possibilidades para discursos de emancipação dissidentes às perspectivas
dogmáticas religiosas da época. Entretanto, pode-se argumentar que o
Iluminismo projetou um discurso único de emancipação pela razão (Gadamer, 1997) e, mais do que isso, que o projeto de emancipação humanista
proposto pelo iluminismo acabou encapsulado na teia de aliados do projeto
moderno de colonização do mundo: a (tecno)ciência, a nação militarista, o
Estado Penal e a indústria capitalista (Latour, 2000). Colocada a serviço de
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poucos e contra a Vida, uma razão colonizadora, cada vez mais desregulada,
sequestrou a própria racionalidade que lhe deu origem
Diante disso, é importante lembrar que, em seus fundamentos, a
concepção de razão – assim como todas as outras concepções acessíveis
através dela - estava em disputa. Assim, em sua situação histórica de origem,
a razão era um conceito ampliador e não “guardador fronteiras” (Das, 2003).
Quero finalizar este artigo com a proposta de resgatar o potencial ampliador de fronteiras da noção aberta de razão dos primórdios do iluminismo
e contribuir, assim, para descolonizar o imaginário sobre a emancipação.
Com base nela, em vez de submetidas a um Tribunal da Razão (Latour,
2000), racionalidades outras poderão participar em uma arena discursiva
mais ampla, de exploração mais livre nas fronteiras do conhecível. Desta
forma, pode-se recuperar teoricamente não apenas as racionalidades como
discursos, mas também as práticas e aspectos de práticas vinculadas a elas
que ficaram atenuadas ou esquecidas.
Quanto à contribuição deste artigo para um debate mais especificamente relacionado a meus interlocutores, quis mostrar que a renúncia como
classicamente compreendida não é a única dimensão adequada à análise
dos virtuoses entre os ascetas hindus heterodoxos. A dimensão relativa a
técnicas e retóricas de empoderamento e emancipação parece especialmente
profícua na tentativa de compreender esses sujeitos. Desencapsulados das
teias de significação moralistas, (apenas) racionalistas, (apenas) transcendentais ou (apenas) sociológicas, acredito que os virtuoses entre os ascetas
heterodoxos possam ser evocados como agentes de dissidência legítima às
retóricas hegemônicas de empoderamento, tanto as bramânicas (através
da “pureza”, do ritual e da conformidade ao dever e à hierarquia), quanto
as consideradas “modernas” (através da razão, da organização políticoeconômica e do progresso técnico-científico). Por comportarem, ademais,
uma teoria da desordem, podem oferecer dissidência também a retóricas
pós-modernas.
Quis sugerir, enfim, que autores contemporâneos, circunscritos pela
linguagem racionalista moderna, limitaram as possibilidades de compreensão do potencial de dissidência do asceta no mundo no tocante às suas
noções ontológicas, de poder e de mundo social. Nessa linguagem, ‘o jogo’
é pensado como o humanismo racionalista o vê, entre seres humanos ontologicamente iguais, cujo sentido é construído primordialmente na dimensão
social. Quero concluir indicando que, assim como o esquema evolucionista
impedia a antropologia do início do século passado de ver outros grupos
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humanos como seres coetâneos (Fabian, 1983), o racionalismo humanista
remete todos necessariamente ao mesmo estado ontológico e mundo social. Se continuarmos os naturalizando, permaneceremos impossibilitados
de travar verdadeira interlocução com outros humanos cuja ontologia e
campo de ação destoem desse padrão – e encerraremos qualquer diálogo
com virtuoses entre nossos interlocutores, como os “deuses e jaguares” de
Viveiros de Castro (2002) e os siddhas desta pesquisa.

Notas
Mestre e Doutoranda em Antropologia – Departamento de Antropologia/PPGAS-UnB.
Termos utilizados aqui para denotar renunciantes de modo geral, em conformidade com
as categorias do Ato Sādhu. É importante notar que ambos os termos só ganham sentido
quando contextualizados em situações históricas e configurações sociais específicas.
2
Bhagat coloca o texto entre aspas, mas não cita o nome do autor.
3
A idéia de cultura de jardinagem está sendo utilizada aqui para conotar primordialmente
um processo de violência epistemológica. Todavia, acredito que a analogia à idéia de cultura
da jardinagem de Bauman seja profícua não apenas no nível epistemológico, na medida em
que existem situações históricas na Índia em que a hegemonia de um discurso alijador do
ambíguo manifestou sua perversidade máxima, de extermínio intencional do abjeto corporificado pelo renunciante heterodoxo.
4
É preciso notar que o discurso modernista do tipo “cultura de jarginagem” (Bauman, 2003),
como aplicado aos renunciantes no âmbito da construção do Estado-nação indiano, embora
tenha um sentido semelhante, não é análogo em alcance ou grau de violência à configuração
social totalizadora que resultou no holocausto como descrito por Bauman para exemplificar
o conceito. Entres outro motivos, porque é nuançado por outro discurso majoritário no
estado indiano, o secularismo hindu, cuja retórica pluralista, inspirada em uma idéia de um
hinduísmo moral como filosofia e alma mater da nação indiana, apresenta-se como naturalmente tolerante, aberta à diferença na medida em que é capaz de englobá-la. Portanto, o
Ato Sādhu como procedimento de jarginagem do ambíguo deve ser pensado dentro de um
contexto maior de procedimentos de racionalização e enquadramento de grupos sociais que
tinham como objetivo construir uma unidade feita de pluralidades compreensíveis e manejáveis através da linguagem moral-racionalista na base do projeto de nation-making indiano.
5
Na versão de Gross (1993), a lei passou mas não foi implementada. Mas, assim como eu,
o autor não conseguiu acesso aos documentos originais.
6
Entre os naga sādhus que estudo, saṃnyāsīs é uma auto-adscrição que compreende apenas
renunciantes shivaistas celibatas, em contraste com o termo vairagi, os renunciantes celibatas vaishnavas.
7
Esse discurso assimilacionista pode, entretanto, mascarar as diferenças pronunciadas entre
tāntrikas hinduístas e budistas tibetanos contemporâneos. No senso comum hindu atual,
tantra parece denotar algo mais próximo de magia ou feitiçaria que um método constituido
de técnicas de canalização de energias que instrumentaliza, simbólica ou literalmente, práticas
*

1

Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 79-106, outubro de 2010.

IOguES INDIANOS NAS fRONTEIRAS DO cONHEcÍVEl...

103

sexuais para a liberação, sentido mais clássico do termo no hindusmo, mas mais corrente
hoje no universo budista.
8
Um guru e dois discípulos vivendo juntos em um refúgio anexo a um pequeno templo em
uma vila é a configuração mais comum entre os nagas que estudei.
9
Malgrado estar espacialmente “dentro do ākhāda”, o rítmo do cotidiano é comandado
pela família e o lócus do poder de fato continua sendo o guru.
10
Um de meus principais interlocutores nāgā, com certa ironia mas bastante seriedade,
afirmou que, para ser reconhecido como sādhu na Índia rural, bastava sentar-se debaixo de
uma árvore, deixar o cabelo crescer e não causar problemas demais.
11
O tantrismo popular e os caminhos denominados de “mão esquerda” são “tradições”
que se interpenetram.
12
Tal posicionamento aparece nas entrelinhas do discurso de Bhagat, ele próprio um brâmane
encantado com “as esplêndias alturas e dignidade de objetivos do movimento ascético”,
quando afirma que a existência de “falsos elementos na instituição sagrada de Sādhus e
Samnyāsīs e seu envolvimento em atos anti-sociais não é peculiar aos tempos modernos.”
(Bhagat, 1976, p. xv-xiv). Relaciona, assim, a antinomia necessariamente à imoralidade de
indivíduos falsos, encapsulando qualquer possibilidade de que a renúncia possa ser anti ou
contra-estrutural.
13
O termo yogī ou jogī é comumente utilizado para designar meus sujeitos de pesquisa, os
naga sādhus. A polissemia do termo e a arena de forças que pressupõe foram claramente
evidenciadas em campo.
14
O processo de subjetivação de sādhus heterodoxos é especialmente interessante quando
contextualizado em Kāli Yuga, a era contemporânea degradada, imersa na fenomenalidade
e na relatividade moral. Nossa contemporaneidade de fragmentação, aceleração de ritmos e
enaltecimento da sensorialidade corresponde a uma era de confusão cognitiva e deslizamento
de sentidos. Virutoses em Kāli Yuga são como tricksters (Jung, 1973[59]), heróis dissidentes
que restabelecem a harmonia do cosmos ao desafiar a ordem de um universo fenomênico
decaído. Capazes de exercitar intencionalidade para além da dimensão fenomênica, ao
tomar controle do Jogo Cósmico (līlā), tornam-se seres-no-mundo privilegiados na era da
relatividade.
15
Seita é uma noção problemática já que carrega uma conotação pejorativa, mesmo em
seu contexto de origem. Seu uso no hinduísmo é particularmente questionável, visto que
trata-se de religião sem igreja, como apontou Van der Veer (1987).
16
Um de meus interlocutores disse que seu avô, que vivera no início do séc. XX, havia
afirmado que sua família era discípula de Devarāha Bābā há dezessete gerações, o que foi
considerado exagerado pelos outros interlocutores, que pareceram concordar que a idade
de 200 anos era mais verossímel.
17
Uma evidência disso é que títulos recebidos por renunciantes que, acredita-se, tenham
logrado alguma vitória no itinerário ascético, como tapasvī, siddha e avadhūta, costumam conferir status superior àqueles relacionados à hierarquia monástica, como Mahant. Este último,
curiosamente, é termo presente no folclore indiano para referir-se a alguém preguiçoso e
tomado por cobiça (Gross, 1993).
18
Em minha pesquisa, não verifiquei este “duplo objetivo”. Por isso, meu uso do termo siddha é
mais restrito, refere-se ao renunciante que atingiu algum grau de virtuosismo em técnicas produtoras de siddhis e é reconhecido em sua comunidade como possuidor de alguma força criativa.
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CURA E REENCARNAÇÃO: O PROCESSO DE
“CURA ESPIRITUAL” NO SANTO DAIME
Jéssica Greganich*
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

Resumo: O presente artigo pretende analisar o processo de cura na religião
ayahuasqueira brasileira Santo Daime no CEFLURIS (Centro Eclético da Fluente
Luz Universal Raimundo Irineu Serra) com base no paradigma da corporeidade
(embodiment) proposto por Thomas Csordas (2008). Csordas investe na ideia de que
a experiência religiosa é um observatório privilegiado das relações entre corporeidade e significação, lançando as bases de uma antropologia psicológica que vem se
destacando por sua abordagem fenomenológica. Nesse sentido, a análise apresenta
uma descrição etnográfica e um estudo de caso sobre o sistema de cura/doença
no Santo Daime designado de “cura espiritual”, fundamentado na reencarnação e
no consumo ritual da ayahuasca, que encontramos na igreja “Céu de São Miguel”,
localizada no município de Picada Verão, próximo a Porto Alegre, capital do Estado
do Rio Grande do Sul.
Palavras-Chave: Santo Daime; cura; reencarnação; corporeidade.
Abstract: This article aims to analyze the healing process in the Brazilian religion
of Santo Daime in CEFLURIS (Eclectic Center of the Universal Flowing Light
Raimundo Irineu Serra) based on the paradigm of embodiment proposed by Thomas Csordas (2008). Csordas states religious experience as a privileged setting to
observe the relationship between embodiment and signification, launching the basis
of a psychological anthropology which has been standing out by its phenomenological approach. In this sense the analysis presents an ethnographical description
and a case study of the health/illness system of Santo Daime of healing/illness
known as “spiritual healing”, that involves reincarnation and the ritual consumption
of ayahuasca, as we can find in “Céu de São Miguel” church in the municipality
of Picada Verão, next Porto Alegre, capital of Rio Grande do Sul State (Brazil).
Keywords: Santo Daime; healing; reincarnation; embodiment.

O Santo Daime
O Santo Daime é uma religião ayahuasqueira de origem brasileira
que faz uso do chá psicoativo ayahuasca (designado de Daime). Foi fundado pelo líder carismático Raimundo Irineu Serra, conhecido como Mestre
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Irineu, na década de 1930, na cidade de Rio Branco, capital do Estado do
Acre, e consolidado nas décadas de 1940, 1950 e 1960. Nos anos 1970 e
1980, a abrangência geográfica dessa doutrina religiosa foi ampliada por
Sebastião Mota de Melo, conhecido como Padrinho Sebastião, rompendo
as fronteiras regionais e internacionais, com a instalação de filiais no sul do
país e no exterior (Couto, 2002, p. 386).
A igreja Céu de São Miguel foi fundada em 29 de setembro de 1998,
possuindo atualmente em torno de 60 membros. A igreja compõe a comunidade daimista Céu de São Miguel que possui 60 hectares com grande parte
de mata nativa e está dividida em membros moradores e não-moradores.
Considerada pequena comparada a outras, possui nove famílias residentes.
A comunidade ainda não sobrevive da produção agrícola, não se despoja de
seus bens materiais e nem da intensa troca de produtos de primeira necessidade - o ideal daimista representado na comunidade do Céu do Mapiá (Sede
Geral da doutrina e centro irradiador do CEFLURIS). Assim, os residentes
do Céu de São Miguel são, também, habitantes urbanos.
Cada igreja daimista possui um padrinho – o dirigente, comandante
da igreja, que autentifica a missão profética dos fundadores, possuindo relativa interdependência para a interpretação doutrinária, visto que se trata de
uma “doutrina mutável”. A comunidade do Céu de São Miguel é comandada
pelo Padrinho Alan, juiz de direito aposentado que está na dirigência há
oito anos. Assim, para o fim que me proponho aqui, utilizarei a fala nativa1
do Padrinho Alan, visto como o responsável por guiar a comunidade, o
grupo e transmitir a doutrina.
De acordo com o Padrinho Alan2, Mestre Irineu era um negro descendente de escravos que, por volta de seus 18 anos, vivia no Acre como
escravo na extração da borracha, deparando-se com o uso da ayahuasca
por indígenas e xamãs. Ele foi ter sua experiência com a ayahuasca com os
Irmãos Costa, que possuíam um centro chamado “Rainha da Floresta”, onde
a ayahuasca era vista como expansor da consciência e utilizada para diversos
fins como, por exemplo, para o combate de inimigos através da invocação de
entidades de baixa vibração para travar combate espiritual. Porém, quando
o Mestre Irineu tomou ayahuasca pela primeira vez, ele viu muitas cruzes
no espiritual. Não existindo, para ele, ligação entre o conteúdo de sua visão
e as coisas demoníacas resolve tomar o chá de novo. Quando ele bebeu o
chá pela segunda vez apareceu uma mulher para ele identificando-se como
Clara, orientando-o sobre sua missão com a bebida no meio da floresta,
durante oito dias, durante os quais permaneceu somente tomando ayahuasca
e comendo macaxeira insossa. Nasce, assim o Santo Daime.
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A partir de então, Mestre Irineu começou a ministrar o Daime e Clara
– a Rainha da Floresta identificou-se como Nossa Senhora da Conceição, a
encarnação terrena de Virgem Maria, consagrada como Mãe Divina, Rainha,
Lua Branca. Assim, é transmitido ao Mestre Irineu um Império Espiritual
composto de uma doutrina reencarnacionista voltada para a cura que remete a uma filiação mítica, tendo como Mãe a Rainha da Floresta e como
Pai o Rei Juramidam (Jesus Cristo, o próprio Irineu Serra) constituindo a
“Família Juramidam”.
A Mãe Divina disse para o Mestre que ele iria curar determinadas doenças
e aí ele ficou pensando e disse para ela assim: “Mas Senhora será que não
daria para curar todas as doenças?” Então, ela disse para ele: “Porque vós
me pedistes eu vou te conceder!” Então nós acreditamos que o Santo Daime
pode curar todo e qualquer tipo de doença, desde que a pessoa esteja no
merecimento (Padrinho Alan).

E por meio das mirações3 Mestre Irineu foi recebendo as instruções
da Nossa Senhora. Ela o instruiu a cantar hinos, ele recebeu o hinário
Cruzeiro que é a chave da doutrina. E, a partir de então, outros hinários
foram recebidos e não só pelo Mestre fundador. Os hinários são cânticos
que expressam a doutrina, os valores culturais e espirituais, são vistos como
a reinterpretação da cosmologia cristã, sendo o “Terceiro Testamento”.
O Padrinho Sebastião, fundador do Santo Daime CEFLURIS, era
um médium espírita curador que trabalhava em mesa branca4 recebendo
entidades médicas, voltado para cura. Ele teve uma doença do fígado que não
conseguia curar na mesa branca. Ele foi para Rio Branco e lá foi orientado
a tomar o Daime com o Mestre Irineu. Somente na terceira vez que tomou
o chá que sentiu os seus efeitos, tendo uma experiência extracorpórea onde
viu entidades médicas retirarem insetos astrais de seu fígado, o curando. Ele
então decide se fardar, tornando-se discípulo do Mestre Irineu.
Depois que o Mestre Irineu morreu, Padrinho Sebastião, que já tinha
sido autorizado pelo Mestre Irineu a ministrar o Daime, sente-se convocado a organizar sua própria igreja. “Este novo guia espiritual passou a ser
reverenciado como Padrinho Sebastião e a encarnação de São João Batista,
anunciando a segunda vinda de Jesus, o próprio Irineu Serra, invertendose, assim, a cronologia do Novo Testamento” (Monteiro da Silva, 2002, p.
429). Parte dos adeptos segue o novo líder que fundou o Centro Eclético
da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra (CEFLURIS) separandose do Alto Santo e instalando-se na comunidade “Colônia Cinco Mil”.
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Depois, o grupo se transfere para o seringal Rio do Ouro, no interior do
Amazonas, no final dos anos 70, e em seguida para a Vila Céu do Mapiá,
onde permanecem até hoje. Padrinho Sebastião introduz na doutrina o
caráter comunitário, trabalhos de incorporações, de passes, de mesa branca
ministrados com Daime e trabalhos de umbandaime. Padrinho Sebastião
passou depois para seu filho, Padrinho Alfredo, a missão de continuação
e expansão da doutrina.

Cura e Reencarnação no Santo Daime
O Santo Daime, então, foi uma religião criada com uma doutrina
voltada à cura. O Mestre Irineu adquiriu popularidade e reconhecimento
em virtude das curas que o Daime proporcionava. Atualmente, muitos fiéis
relatam terem obtido curas freqüentando os rituais religiosos. De acordo
com o Padrinho Alan, “99% das pessoas que chegam no Daime vêm com problemas
espirituais”. Complementa ele: “Para mim sempre foi reencarnacionista, sempre foi
uma linha de cura, sempre foi uma linha mediúnica e sempre foi uma linha sintética, ou
seja, ela junta todas as crenças. O Daime tá ali no hino né: ‘a tudo se soma’. O Daime
a tudo se soma!” Neste sentido, atualmente, todos os trabalhos realizados são
também voltados para cura (Groisman, 1991; Peláez, 1994; Labate, 2002;
Rose, 2005), apesar do Santo Daime possuir trabalhos direcionados especificamente para cura, como o “trabalho de estrela”, que são sessões realizadas
para atendimentos aos doentes onde são cantados hinos específicos de cura.
A doutrina do Santo Daime pode ser definida como um movimento
eclético, de caráter espiritualista, possuindo uma base cristã, combinada
com tradições pré-colombianas, esoterismo europeu, crenças africanas e
xamanismo indígena (Alverga, 1998). Seus rituais envolvem, além da ingestão da ayahuasca, hinários (cantos que contêm ensinamentos oriundos
do astral), uso de instrumentos musicais como violão, tambor, flauta e o
maracá (considerado arma espiritual, marca o compasso, chama força para
o trabalho e potencializa o poder espiritual), bailados, leituras bíblicas, rezas
(Pai-Nosso, Ave-Maria e Salve-Rainha), reza do terço, defumações com
ervas, psicografias, passes e incorporações de espíritos.
O Santo Daime tem a reencarnação na base de toda sua fundamentação doutrinária. A reencarnação está presente no seu mito de origem.
Mestre Irineu é um espírito reencarnado. A reencarnação está diretamente
ligada ao sistema de cura. Um espírito sadio, curado, depende de que suas
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condutas terrenas, durante suas encarnações, sigam os ensinamentos de
Cristo, atingindo, assim, a “evolução espiritual” e, conseqüentemente, a purificação – santificação. A doença e a cura estão relacionadas à Lei do Merecimento. A doença é vista como um merecimento, algo que o indivíduo
tem que vivenciar, tem que “passar nessa vida”, tem que sofrer para, através
do aprendizado, evoluir espiritualmente. Portanto, a cura também é um
merecimento. A doença está ligada a sentimentos e práticas negativos desta
ou de outras vidas. Não existe uma separação entre o sujeito e a doença. A
doença não é externa. Ela foi criada pelo sujeito(nesta ou em outra vida),
a partir da lógica de causa e efeito. Toda doença é vista como tendo fundo
espiritual e toda cura é “cura espiritual”.
Segundo Groisman e Sell (1996), o paradigma terapêutico dominante
na doutrina daimista não é alopático, ou seja, não está centrado na remissão
dos sintomas das doenças. Peláez (1996) também observou que a remissão
dos sintomas não constitui necessariamente um indicador concreto da cura.
Assim a morte de uma pessoa não significa que ela não tenha sido curada.
O Padrinho Alan exemplifica como é vista a cura no Santo Daime:
Veio um rapaz aqui buscando o Daime porque tinha um câncer terminal.
Ele tinha um metro e oitenta e estava pesando cinqüenta quilos. Chegou
carregado e tivemos que colocar uma cama na Igreja para que ele permanecesse deitado. Então, demos Daime para ele, bem dosado, pois ele estava
muito enfraquecido. Ele teve um trabalho forte. Ele morava em Imbé e pedimos para ele voltar em três dias. Ele voltou e tomou o Daime de novo no
trabalho. Terminou o trabalho ele me disse: Bah! Eu me senti bem melhor
hoje! Voltou uma semana depois para fazer o terceiro trabalho. Já voltou
caminhando, subiu a lomba sozinho, caminhando. Aí nós demos mais dois
trabalhos para ele e ficamos um mês sem saber dele. Até que um dia a mãe
dele ligou nos convidando para ir a Imbé porque ele queria fazer uma janta
para nós. Nós chegamos lá e ele estava com sessenta e cinco quilos. Fizemos
outro trabalho, neste trabalho ele e a mãe dele viram ao mesmo tempo que
ele iria fazer a passagem e os dois começaram a chorar. Depois do trabalho
ele veio me contar o que tinha visto, dizendo que estava se sentindo tão bem
que ficou surpreso com essa mensagem de que ele iria fazer a passagem. Eu
disse: Aceita os desígnios de Deus filho, pois é algo que você tem que passar
nesta vida. Então ele me disse: Eu estou tranqüilo, pois o Daime mudou
a minha cabeça, o que Deus tem para mim eu recebo. No outro sábado a
família nos ligou dizendo que ele tinha viajado (morrido). Passou um mês
e a mãe dele, a esposa e a irmã vieram aqui participar de um trabalho para
nos agradecer. No meio da sessão começou aquela choradeira. Depois que
terminou o trabalho eu fui conversar com elas. As três tinham visto ao
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mesmo tempo ele entrando na igreja todo fardado de branco e sentando.
Aí deu a choradeira nelas porque se ele não tinha se curado na matéria, ele
tinha ganhado uma benção espiritual. Ele tinha que passar por isto nesta
vida e ganhou a cura espiritual.

A doença também pode estar ligada a obsessões e encostos, a energias
ruins de espíritos encarnados e desencarnados.

O Processo de Cura no Santo Daime
O processo de cura ocorre durante a força, que é o termo referente à
experiência religiosa intimamente ligada ao efeito do chá ayahuasca.
O chá ayahuasca é uma bebida psicoativa preparada geralmente com
duas plantas (pode haver algumas variações): a liana ou cipó propriamente
dito, cujo nome cientifico é Banisteriopsis caapi e as folhas do arbusto Psychotria
viridis. O chá ayahuasca é a única preparação botânica, no que diz respeito
à atividade farmacológica, dependente de uma interação sinérgica entre os
alcalóides ativos existentes nas plantas. A Banisteriopsis caapi, contém alcalóides de Beta-carbolina, que são potentes inibidores da monoamina oxidase
(MAO-A). A folha da Psychotria viridis contém a N, N-dimetiltriptamina
(DMT). A DMT não é ativa quando ingerida via oral, mas pode se apresentar
oralmente ativa quando na presença do inibidor periférico da MAO – esta
interação é à base da possível ação alucinogênica do chá ayahuasca (Brito,
2002, p. 624).
Para a religião, o “Daime é um ser divino”, “é o professor dos professores” uma
planta-mestre, uma planta de poder, uma planta professora que “direciona
o modo de pensar e viver das pessoas que dela comungam” (Albuquerque,
2007, p. 1). O hino “O Daime é o Daime” elucida o que é o Daime:
[...] O Daime, é o Daime
O professor dos professores
É o divino Pai Eterno
E seu Filho Redentor.
O Daime, é o Daime
O Mestre de todos ensinos
É o Divino Pai Eterno
E todos Seres Divinos
O Daime é o Daime
Eu agradeço é com amor
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É quem me dá a minha saúde
E revigora o meu amor

Durante o trabalho ou sessão (nome que é dado ao ritual religioso
no Santo Daime), a ingestão do chá provoca o efeito denominado de força,
que significa uma “força estranha”, é a presença da força e da luz divina na
consciência de cada um. Assim, de acordo com os informantes, “não há
perda da consciência, mas sim iluminação e percepção de uma força desconhecida”. Na
força podem ser contempladas imagens que recebem o nome de mirações e
estas podem se manifestar de formas muito variadas. Como coloca Brissac
(1999, p. 19), “miração” significa mais que ver imagens. A “miração” não
é simplesmente uma sequência de visões: é uma vivência sinestésica, que
toca a sensibilidade dos participantes da sessão em dimensões estéticas e
afetivo-sentimentais. Tal experiência totalizante que, além da visão e da
audição, pode mobilizar também o sentido de tato, do olfato e do paladar,
impressionando fortemente a vivência.
A experiência de quem toma o chá é sempre única e imprevisível,
“nenhuma sessão é igual à outra”. Segundo Peláez (2002, p. 475), embora
substâncias psicotrópicas atuem nos mesmos receptores cerebrais e produzam similares mudanças somáticas, psíquicas e perceptivo-sensoriais, elas
não determinam per se as características da experiência psicodélica. O chá
ayahuasca, classificado como enteógeno, somente abriria as portas para outras formas de percepção da realidade, mas nesses espaços mentais abertos,
cada sujeito, imerso num contexto, num imaginário religioso, colocaria os
conteúdos determinantes e o significado das experiências.
Estamos falando de experiência corpórea. Csordas (2008) compreende a experiência como significância do significado, imediata tanto no sentido
de sua concretude, sua abertura subjuntiva, sua desobstrução da realidade
sensorial, emocional e intersubjetiva do momento presente como também
no sentido de ser a rica ascensão não-mediada, impremeditada, espontânea
ou não ensaiada da existência primeira. Ao dirigir o foco para experiência
corpórea, ele defende que a abordagem da corporeidade está para além da
representação e do discurso, sem, contudo, deixar de incluir essas dimensões. Não é mais o corpo como mero instrumento, corpo significado, nem
o corpo como lugar de inscrição da cultura, mas é o corpo fenomênico,
o corpo como lócus da cultura, meio de sua experimentação do “fazer-se
humano” em suas múltiplas possibilidades. É um corpo, que é a sede de
diferentes formas de ser/estar no mundo como condição para diferentes
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formulações culturais de enfermidade/doença e de procedimentos de cura.
Assim, o desafio antropológico não é o de capturar a experiência, mas o de
dar acesso à experiência como a significância do significado.
Partindo da ideia de que o objeto da cura não é a eliminação de
uma coisa (uma doença, um problema, um sintoma, uma desordem), mas
a transformação de uma pessoa, analisarei o processo terapêutico da cura
religiosa no Santo Daime, ou seja, a natureza da experiência de participantes
em relação aos encontros com o sagrado, episódios de insight ou mudanças
de pensamento, emoção, atitude, significado, comportamento.
Csordas (2008) afirma que, na medida em que a cura é eficaz, há
certos elementos comuns a todas as formas. É geralmente aceito que um
aspecto interpessoal primordial do tratamento é o apoio emocional do
indivíduo e a reafirmação de seu valor numa comunidade ou sociedade,
enquanto um resultado intrapsíquico primário é a reorganização da orientação presumida da pessoa para a experiência ou “mundo supositivo”. Em
relação a como esses efeitos são alcançados, uma visão enfoca o impacto da
técnica terapêutica ou do ambiente sobre o paciente, enfatizando processos
“exógenos” e mecanismos, tais como a persuasão ou a sugestão, enquanto
outra enfoca a resposta do paciente a seu próprio sofrimento, enfatizando
processos “endógenos”, tais como o sono, o descanso, intuições, sonhos,
dissociação, e episódios psicóticos.
Podemos pensar como um exemplo de processos “exógenos” os
hinos de cura cantados nos trabalhos. O hino intitulado ‘quando tu estiver
doente’, diz:
Quando tu estiver doente
Que o Daime for tomar
Te lembra do ser divino
Que tu chamou para te curar
Te lembrando do ser divino
O universo estremeceu
A floresta se embalou
Porque tudo aqui é meu
Eu já te entreguei
Agora vou realizar
Se fizeres como eu te mando
Nunca hás de fracassar

Quando este hino é cantado numa sessão, acredita-se que a força do
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Daime está trabalhando para cura, levando as pessoas a pensar que podem
ser curadas pela Lei do Merecimento por sugestão, sendo potencializada
pelo efeito psicoativo da ayahuasca – que pode ser analisado como um
processo “endógeno” crucial para o impacto terapêutico da cura. Muitos
adeptos relatam que aconteceram curas ou entendimentos de estarem com
alguma doença.
Durante este processo “endógeno”, que está vinculado ao efeito psicoativo da ayahuasca – a força – que é considerada como uma “força estranha”,
um poder divino, uma luz divina que vem para clarear as pessoas e, neste
sentido, tudo o que aparece na força, todo entendimento, toda experiência
não pode ser contestada, pois são verdades divinas, dando o direito de o
indivíduo que a experenciou tomar como verdade absoluta, pois ninguém
pode contestar. Possibilitando ao sujeito, por meio dessas mirações, revelações, entendimentos, experiências ocorridas na força, guiar o seu sofrimento
individual. O fiel é seu próprio curador, pois a religião ayahuasqueira permite
que o indivíduo construa seu próprio discurso, atribua formas e significados
particulares à sua própria doença, dentro da concepção de cura/doença explicitada anteriormente baseada no pressuposto reencarnacionista, ou seja,
o “fiel-curador” com suas interpretações potencializa o impacto retórico
da cura. A importância do processo endógeno nesta religião é indiscutível,
pois a cura ocorre sem auxílio de um curador.
O lócus da eficácia terapêutica está nas formas e nos significados
particulares – isto é, no discurso – através dos quais os processos endógenos são ativados e exprimidos. Reconhecer esse papel do discurso resolve
o paradoxo criado pela ativação de processos endógenos na ausência de
um curador. O discurso é um processo semi-autônomo que tanto pode ser
ajudado como aproveitado por quem está familiarizado com suas convenções. Levado adiante pela sua própria estrutura de implicações, o próprio
discurso incorpora a eficácia terapêutica e o poder místico do divino “outro”
(Csordas, 2008).
Para compreender a natureza específica dessa eficácia terapêutica é
preciso construir uma hermenêutica da retórica cultural em funcionamento
no discurso da cura. Como um aspecto do discurso, a retórica pode ser
entendida como o seu “fio de corte” – o meio pelo qual os participantes no
discurso são convencidos de sua validade e relevância. A noção de retórica
ajuda no reconhecimento de que a cura depende de um discurso significativo
e convincente que transforma as condições fenomenológicas sob as quais
o paciente existe e experencia sofrimento ou aflição (Csordas, 2008, p. 50).
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O Santo Daime possui um sistema de cura flexível, aberto para bricolagens.
Soares (1994, p. 217) fala em uma doutrina plástica, aberta a sincretismos
vários ou a reapropriações criativas relativamente livres, já que a alteração
do campo visual-imagético (mirações) constitui o instrumento de trabalho
espiritual mais nobre, dotados de superiores efeitos didáticos: a doutrina,
exatamente por sua flexibilidade e abertura, é (re)construída e alcançada
(pela via da graça divina) pelo sujeito de cada “viagem introspectiva”. Há
um nexo entre símbolo e experiência na noção de que há uma retórica
na performance, através da qual os símbolos moldam o significado para os
participantes. A retórica, nesse sentido, é o poder de persuasão imanente
na ação simbólica e na performance ritual. Assim, essa “retórica redireciona
a atenção do suplicante para novos aspectos de suas ações e experiências,
ou o persuade a lidar com os aspectos habituais da ação e da experiência a
partir de novas perspectivas” (Csordas, 2008, p. 50).
É o que observamos no caso de uma fiel que começou a freqüentar
o Santo Daime porque buscava a paz interior e passou a vivenciar na força
experiências ásperas e dolorosas, realmente vividas fisicamente como se
fosse um parto difícil e de muito sofrimento de uma criança. Esta mulher
tem três filhos, sendo que sofreu dois abortos espontâneos. Ela identificou
seus sentimentos na força como os de um parto difícil, mas ela não entendia
a compreensão desta vivência. Seguiu freqüentando o Santo Daime e passando por isso; logo teve, numa força, o entendimento de que ela em outra
vida praticou muitos abortos e o Daime estava livrando-a deste carma,
sendo que, depois de um ano passando mal em todos os rituais, ela pode
ficar realmente livre e encontrar um novo sentido para sua vida, ocorrendo a “cura espiritual”, se sentindo mais tranqüila, mais confiante, em paz
consigo mesma. Este caso mostra o quanto a maneira particular da fiel lidar
com sua experiência constituiu o significado dessa experiência, dentro de
um sistema básico de crença, o qual propiciou a ela criar significado. Para
Soares (1994, p. 217), não há paradoxo, porque a construção resultante dos
esforços individuais e subjetivos, que se traduzem em imagens, conceitos,
relatos, ensinamentos, conclusões morais e emoções – sempre fortemente
radicados nas experiências, por vezes ásperas e dolorosas, realmente vividas fisicamente – coincide, segundo as convicções compartilhadas, com a
verdade cósmica, tornada acessível como dádiva divina.
Neste sentido, podemos compreender que na medida em que esse
novo significado abrange a experiência de vida da pessoa, a cura passa a
criar para ela uma nova realidade ou um novo mundo fenomenológico. Ao
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começar a habitar nesse novo mundo sagrado, o suplicante é curado, não no
sentido de ser restituído ao estado no qual ele existia antes da instalação da
doença, mas no sentido de ser “transportado” retoricamente para um estado
dissimilar das duas realidades, de pré-doença e de doença. Essa realidade
constitui-se como uma transformação das realidades de pré-enfermidade
e de enfermidade (Csordas, 2008, p. 51).
O indivíduo necessita restituir sentida a intensa experiência da força,
como demonstrado no caso acima, e, apesar da flexibilidade encontrada
para tal atribuição de sentido, ele o faz à luz da cosmologia implicada dentro
da “doutrina plástica”. O discurso reafirma a cosmologia, isto é a verdade
da crença – toda doença/cura é espiritual a partir da lei do merecimento,
da lei da reencarnação, da lei do carma, da lei da causa e efeito. Ao fazer
a ligação do aspecto retórico do discurso com os processos endógenos,
sugere-se que a transformação ocasionada pela cura opera em múltiplos
níveis. A experiência de cura é uma experiência de totalidade até onde os
processos endógenos ocorrem em níveis fisiológicos e intrapsíquicos, e a
retórica age tanto no nível social de persuasão e influência interpessoal,
quanto no nível cultural de significados, símbolos e estilos de argumento
(Csordas, 2008, p. 51). Assim, de acordo com Soares (1994, p. 219), as claves de interpretação do indivíduo são afirmadas coletivamente e o triunfo
individual realiza a glória coletiva, reforçando o grupo, sua identidade, seus
valores, sua retórica discursiva.
Csordas (2008, p. 53-70) assenta as bases para a identificação dos
componentes fundamentais da retórica, através dos quais os processos endógenos são controlados e a transformação da cura é alcançada. A retórica
de transformação precisa completar três tarefas intimamente relacionadas:
1) Predisposição, 2) Empoderamento e 3) Transformação. Analisarei como
a cura nesta religião ayahuasqueira completa essas tarefas.
Na retórica de Predisposição existe um nível de força de persuasão
imbricado no cenário social da cura que predispõe os suplicantes ao tipo
de experiência que a cura proporciona. Encontrei três fortes alegações
no Santo Daime. A primeira é o querer. “Daime não é coisa que se convide tem
que querer”; “Tu tem que querer a cura, tem que querer a mudança, ter vontade de
mudar”. Assim, o querer é o primeiro passo dentro de uma “receptividade”
que devem ter aqueles que almejam uma “cura espiritual”. A segunda, a
confiança. “Confiar no Daime e deixar ele trabalhar, ele sabe”. Como diz o hino:
“Confia, confia, confia no poder, confia no saber, confia na força, aonde pode ser” e
“Confiar no Mestre”. Tem que se confiar que se está numa experiência guiada
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pelo astral, pelo Mestre Irineu e pelo padrinho que está dirigindo a sessão.
Daí decorre a terceira retórica que é a entrega: “se entregar para o Daime”, “se
entregar a esta força” e não lutar contra as experiências, pois, por mais dolorosas e difíceis que sejam, depois tudo ficará bem e tudo tem uma razão
de ser, uma compreensão.
Na Retórica de Empoderamento, o suplicante deve ser persuadido
de que a terapia é eficaz – que ele está experenciando os efeitos curativos
do poder espiritual. Os “poderes do Daime” é o motivo-chave para todos os
daimistas. Como diz o hino: “Eu tomo essa bebida que tem poder inacreditável”. O chá ayahuasca é considerado uma planta professora, poderosa, que
ensina, que expande a consciência, aumenta a percepção, mostra a realidade
divina, é milagrosa, misteriosa, é um veículo que faz entrar em contato com
Deus, com o mestre. Com relação à força de persuasão, há uma retórica
cultural nesta religião que traduz os processos endógenos como experiência
do sagrado. O impacto retórico do poder da bebida sagrada é uma função
da maneira como ela é baseada na experiência concreta. Para a cura ritual,
dois aspectos principais de empoderamento são considerados: o papel de
símbolos somáticos, o processo fisiológico e a interpretação de expressão
espontânea dos processos endógenos.
A peia é o nome designado a um dos efeitos fisiológicos de fundamental importância para o processo de cura que se referem aos mal-estares
físicos, vômitos e diarréias. A peia também se refere a sentimentos desagradáveis, como angústia e pânico. Segundo os daimistas, é quando a força
“te acocha”, te tira do “conforto”. A peia é considerada uma limpeza no nível
físico e uma disciplina necessária para desbloquear resistências e cristalizações no nível interior. Quanto à peia, pode-se pensar que é mais no apelo
à totalidade incorporada na união física do que na transferência mágica de
poder do chá que reside grande parte da força de persuasão da peia. Isso
não serve para argumentar que o elemento mágico está completamente
ausente, a peia vem acompanhada do ato “religioso”.
Quanto ao significado atribuído a certa “espontaneidade” que ocorre
durante a força acompanhando a peia, as mirações, que são mensagens, vozes,
memórias de eventos passados e imagético visual pela emergência espontânea do pré-consciente, a retórica de empoderamento estabelece esses
processos endógenos como manifestações do poder milagroso. “O Daime
ensina que o verdadeiro Deus está dentro de ti”. Para o suplicante em cura, a intuição espontânea, as mirações, a memória ou as mensagens são motivadas ou
orientadas como uma manifestação de poder divino; não é uma conquista
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humana, mas um dom, uma benção do poder divino. Com relação à força
de persuasão, encontramos uma retórica cultural que traduz os processos endógenos como experiência do sagrado, que invoca um elemento facilmente
observado (mas não tão facilmente) que é a sua extraordinária imunidade à
contradição. As mensagens, as mirações e a memória experenciadas na força
trazem espontaneamente ao suplicante um entendimento, uma instrução
e/ou uma compreensão do alto, consideradas como estando além do onde
ele poderia chegar através de seus próprios processos mentais, como em
uma psicoterapia clássica (analogia muito corrente entre os daimistas).
“Nada que vem na força pode ser contestado, mas pode ser examinado”,
ou seja, o discernimento é concebido tanto como um tipo de sexto sentido
espiritual para discernir a presença concreta do mal (que muitas vezes pode
estar assediando o individuo que não está bem “firmado”) quanto como um
tipo de bom senso espiritualmente intensificado para o suplicante dirigir seu
trabalho e chegar à raiz de seu problema. Englobando esses dons está o dom
da “cura” per se, que é visto como intensificação divina do poder do chá.
A qualidade extremamente vívida ou eidética das imagens visuais,
as mirações, experenciadas pelos suplicantes intimamente relacionadas aos
efeitos químicos da ayahuasca – a força, e tudo que dela advém intensificam
a percepção do poder espiritual, como fica evidente em muitas declarações
de que a miração não é imaginação, não é alucinação, ela é real.
Na Retórica de Transformação, o suplicante deve ser persuadido a
mudar – isto é, ele deve aceitar a transformação comportamental cognitiva/
afetiva que constitui a cura dentro do sistema religioso. Esse movimento
equivale a uma reconstrução do sujeito, a “reforma íntima” como se referem
alguns daimistas ligados a psicoterapia reencarnacionista5. A regressão a
vidas passadas proporcionada pela ayahuasca, e muitas vezes, pela combinação de sessões de regressão sem o uso do chá, ocorridas paralelamente
aos rituais religiosos, é um modo complementar de redirecionar a atenção
do suplicante para a sua ação e experiência, a fim de chegar à construção
de um sujeito que seja saudável, integral e “santo”. A crença reencarnacionista, aliada à presença divina, é o elemento retórico mais poderoso na
visualização da cura. A presença divina é “levada a percorrer” toda a vida
pregressa do suplicante e quais outras vidas for necessárias acessar, a fim
de demonstrar concretamente o sentido desta vida, da evolução espiritual
e que “Deus realmente sempre esteve ali”, embora muitas vezes não fosse percebido na antiga concepção de si. Nesse processo, o sentido da vida inteira
do individuo é transformado pela inserção concreta da presença de Deus,
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Jesus, Mestre Irineu. Ao mesmo tempo, no interior de várias sessões, dos
rituais religiosos, toda a vida da pessoa é revista (em contraste com o longo
tratamento da psicanálise e de outras terapias). A configuração temporal de
uma vida e de outras é reduzida de tal forma que pode ser experienciada
como um todo no presente. Essa combinação concreta de presença divina
e de construção de uma vida nova (ou passado novo) no presente é a chave
retórica para a transformação pessoal na cura daimista.
A cura não é efetuada por mãos humanas, mas por Deus, pelo próprio
Jesus ou sua reencarnação (Mestre Irineu), através do chá. Esse é o veículo
que faria o sujeito entrar em contato com Ele. Ao mesmo tempo, o papel
do suplicante não é inteiramente passivo. A doutrina prega que tudo vem
através do merecimento por algo feito nessa ou em outra vida. Como diz
o padrinho Alan: “Acreditamos que alma reencarna em outros corpos. E nessas
vivências muitas vezes a gente se perde, comete erros e esses erros, pela justiça divina tem
que serem reparados”. De acordo com a lei Espiritual do Livre arbítrio: “O
plantio é livre, mas a colheita é obrigatória” e neste sentido a doença, o sofrimento, é um reflexo, uma conseqüência, uma decorrência dos atos passados e
uma necessidade divina de um projeto evolutivo espiritual, ocorrendo um
aprendizado, uma transformação pessoal voltada para uma “prática do bem”.
E essa transformação é o que, muitas vezes, possibilita a “cura espiritual”,
bem como a caridade ao próximo, a necessidade de sermos todos irmãos e
do perdão para os responsáveis por danos emocionais passados. A retórica
de transformação exige a participação ativa do suplicante e o seu compromisso declarado de “mudar as ideias”.
Posteriormente Csordas (2008, p. 84-100) faz um refinamento dos
elementos do processo terapêutico, cuja especificidade consiste na disposição de participantes, experiência do sagrado, negociação de possibilidades ou elaboração de alternativas, e realização da mudança. O método de
análise retórica do processo terapêutico proposto pelo autor trata a cura
como um discurso que ativa e dá forma significativa aos processos de
cura endógenos, fisiológicos e psicológicos no paciente. O efeito básico é
redirecionar a atenção do (a) paciente para vários aspectos de sua vida, de
forma a criar um novo significado para essa vida e transformar o sentido
de ser uma pessoa inteira e saudável. É nesta perspectiva que analisarei a
“cura espiritual” de J no Santo Daime.
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A “Cura Espiritual” de J no Santo Daime
Conforme o modelo proposto por Csordas (2008), este relato enfatiza
o entendimento que a paciente tem de seu problema, suas experiências do
processo de cura, e como ela integra o seu resultado na sua vida subseqüente. Assim, não está inclusa a descrição dos procedimentos cerimoniais
do ritual do Santo Daime.
J6, 37 anos, está no terceiro casamento; seu atual marido é médico
psiquiatra terapeuta reencarnacionista de 63 anos. Ela é adepta há dois anos
do Daime, sendo fardada. Possui duas filhas, uma de dez anos e outra de seis,
uma de cada casamento anterior. Ele possui quatro filhos de quatro casamentos anteriores e está há treze anos dentro das religiões ayahuasqueiras,
primeiramente na União do Vegetal e, atualmente, no Santo Daime, onde
recebeu do Astral toda base do método de psicoterapia reencarnacionista.
J freqüentou a Igreja Católica desde criança, sendo uma religiosa fervorosa.
Aos 20 anos buscou o Espiritismo, porque escutava vozes e não sabia o
que fazer, muitas vezes pensando que estava louca.
Primeiro eu busquei o espiritismo porque ouvia coisas. Todos os dias ouvia
me chamarem no portão da minha casa. Era voz de homem, mulher, criança.
Chegava lá e não tinha ninguém. Achava que estava ficando louca. Aí no
espiritismo me orientaram a rezar por essas vozes que eram almas pedindo
ajuda. Foi o que eu fiz, eu rezava e as vozes sumiam por um mês ou dois e
voltavam – aí eram outras pedindo ajuda. Eu sou médium, na verdade eu
sempre enxerguei. Com treze anos de idade eu enxergava a aura das pessoas, a energia das pessoas. Tanto que na escola ao invés de estudar eu ficava
viajando. Eu ficava olhando essa energia que eu via nas pessoas e que eu
nem sabia o que era na época. Na verdade já estava comigo tudo isso (J).

J ficou dois anos no espiritismo e depois voltou para igreja católica,
na qual toda sua família é praticante. Voltou a buscar o espiritismo depois
dos 30 anos, por questões emocionais, a partir de sua segunda separação
conjugal. J relata ter sido curada no Daime de uma tristeza e uma mágoa
que sentia há muitos anos, de outras vidas. Conseguiu se livrar do carma
que tinha nos relacionamentos conjugais, na qual nunca era feliz. Ela e o
atual marido tinham este mesmo carma, pois descobriram, através do Daime
e de regressões a vidas passadas, que ambos fizeram um pacto de amor,
prometendo nunca mais ficar com outras pessoas. E era o que acontecia:
ambos tiveram muitos relacionamentos e casamentos problemáticos, nos
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quais não conseguiam permanecer com seus companheiros e serem felizes.
J é massoterapeuta há sete anos. Atualmente também é terapeuta reencarnacionista com o marido, ambos moram na comunidade do Santo Daime
e trabalham em pareceria voltados para “cura espiritual” das pessoas. Na
igreja do Santo Daime Céu de São Miguel da qual fazem parte já realizaram
muitas regressões em muitos adeptos. Diz J: “Hoje eu já sei o que eu vim fazer
aqui dentro do Daime. Hoje eu já sei que eu estou aqui para trabalhar com o Daime
de cura. Eu vim trabalhar para cura”.
J relata da seguinte forma sua experiência com o Daime e o entendimento de sua doença/cura visto a partir da libertação de um carma:
Eu freqüentava uma escola de massoterapia em Passo Fundo [...] E eu tinha
uma amiga lá e o M. (seu marido) tava dando um curso de reencarnação.
Ela me convidou para fazer o curso e eu disse que não porque eu tinha
medo dele, sem conhecê-lo e sem saber por quê. Então [...] ela me obrigou
praticamente a ser apresentada para ele. Ele me disse que este medo que eu
sentia era de outra vida passada, ele disse que eu tinha que fazer uma regressão e foi embora para Porto Alegre. [...] O que aconteceu foi que eu entrei
em regressão sozinha. Eu já freqüentava a casa espírita e eu via muita coisa
dentro da minha casa e uns dias depois eu ouvi uma voz que disse vai para o
teu quarto e fecha teus olhos [...] Aí eu obedeci [...] e vi uma imagem como
se eu fosse uma moça de cabelos longos, crespos, vestida de noiva, entrando
numa igreja e eu casei com uma pessoa e a minha surpresa que essa pessoa
que eu estava casando era o M, só que numa outra vida e quando eu sai com
ele da igreja depois da cerimônia tinha um homem nos esperando do lado
de fora que assassinou ele. Nós juramos ser eternamente um do outro e de
mais ninguém. [...] Daí passou um mês e quando o M voltou e eu conversei
com ele [...],Ele me disse vamos no Daime? Ele disse é um chá [...] Aí eu
tomei o chá pela primeira vez [...] e comecei a bailar e a sentir algo muito
forte que eu não sabia o que era [...] o M olhou para mim e eu olhei para ele
e aconteceu uma coisa que foi mágica que eu não sei explicar até hoje. Eu vi
uma explosão de cores e foi como se a gente tivesse se reencontrado um ao
outro. Daí terminou a sessão e tal, todo mundo se abraça como em todas as
sessões e ele veio, me abraçou e me disse as seguintes palavras: Tu é a mulher
da minha vida que eu procuro há muitos anos, que eu estava procurando e
pedindo para o Daime me trazer e ele me trouxe e é tu. Eu não sei como
posso te dizer isso, eu não te conheço e sinto isso por você! A partir daquele
dia a gente ficou junto, 20 dias depois a gente colocou as alianças [...] a gente
casou dentro do Daime aqui na Igreja Céu de São Miguel. E aí eu comecei
a freqüentar o Daime. E aí tudo foi se abrindo [...] O Daime curou minha
tristeza, as mágoas que eu tinha, meu carma, me deu o meu amor, abriu
minha mediuinidade que eu vinha buscando há muito tempo me mostrou
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quem eu sou com todos os meus defeitos e todas as qualidades. Hoje eu sei
quem eu sou. Sou muito grata.

A cura no Santo Daime é baseada em uma filosofia da auto-estima.
Através da ingestão sacramental da ayahuasca, o paciente adquire uma
profunda conexão pessoal com o sagrado. O princípio terapêutico da cura
é didático. A doutrina, por sua flexibilidade e abertura, é re(construída) e
alcançada por meio desta conexão com o sagrado. De acordo com Soares
(1994, p. 217), a doutrina plástica é produzida como percepções sensoriais
reveladas misticamente e investida pelo fluxo de imagens, visto que, a
alteração da consciência efetuada pela ingestão do chá afeta, sobretudo o
campo visual-imagético, provocando freqüentemente o que os daimistas
chamam de mirações, que acabam constituindo o instrumento de trabalho
espiritual dotado de superiores efeitos didáticos. Na sua tese de doutorado
em sociologia: “O Santo Daime – o professor dos professores: a transmissão do conhecimento através dos hinos”, Oliveira (2008) analisa a relação
entre ensino e aprendizagem a partir dos hinos, do transe e da performance.
O princípio didático está em ter um entendimento de seu problema,
bem como a ideia de que o sofrimento é uma ferramenta de aprendizado.
“É algo que tu tem que passar”. É um critério compartilhado de êxito na cura de
que o paciente venha a “entender”, tenha um entendimento de sua doença/
cura, um entendimento que é de natureza solitária. Observe o relato de J:
Com o Daime eu melhorei a minha tristeza. Eu era uma pessoa muito triste,
eu me escondia porque eu vim nessa vida para não me esconder mais. Eu
já passei várias vidas triste e me escondendo. Então eu venho hoje nesta
vida para não me esconder mais, eu vim para falar, eu vim para aparecer.
Eu trabalhei muita mágoa no Daime, muita tristeza. Eu já acessei oito vidas
passadas senão mais. Com o Daime eu não vejo situações de vidas passadas,
com o Daime eu sinto a tristeza, a mágoa, eu tenho sentimentos e quando
tu faz a regressão tu vê o que tu fez, o que tu foi, o que tu era. Quando tu
toma Daime aflora [...] No Daime é assim ta tudo errado e ta tudo certo.
Quando tu ta passando por uma peia, que são os momentos difíceis de mal
estar, de mirações e outros sentimentos aflorados ta tudo errado, mas ta tudo
certo porque depois tu vai ver o porquê de tudo aquilo. No começo tu não
entende o que tu sente, o que tu passa no Daime. O Daime aflora muitas
coisas e o entendimento vem depois. O nosso grande professor é o Daime,
tu tem que tomar Daime e ir aprendendo.

As situações de peia mostram o quanto a cura desafia as forças do
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caos no seu próprio domínio ontológico, afirmando que, por trás de sua
elocução aparentemente sem significado, reside uma ordem moral e cosmológica inabalável e divinamente motivada (Csordas, 2008, p. 65).
O primeiro componente do modelo de processo terapêutico proposto por Csordas (2008) é a disposição dos suplicantes, tanto no sentido
psicológico do seu temperamento predominante ou da tendência a se
envolver em performance ritual, quanto no sentido físico de como eles se
colocam frente à rede social e aos recursos simbólicos da comunidade religiosa. No tocante à disposição é evidente que J estava culturalmente disposta
a aceitar a sua história cármica, pois ela já tinha uma crença mística religiosa
em sua mediunidade e na reencarnação, tanto é que já havia passado pelo
espiritismo, porém não encontrando alívio para suas mágoas e tristezas. J
relata da seguinte maneira sua experiência no catolicismo e no espiritismo
e a relação com o Daime:
Antes de chegar no Daime eu era da igreja católica, desde criança eu era muito
católica [...] Eu participei do CLJ que é um curso juvenil dentro da igreja
católica, sempre fui líder nessa parte, sempre trabalhando com as pessoas que
iam entrar para dentro do CLJ. Sei tudo do culto da igreja católica, sempre
tive lá dentro, eu sentia a força da comunhão, que é uma força muito grande.
Eu acredito muito no Espírito Santo, eu trabalho com essa força, ela existe
dentro do Daime também. Mesmo não se comungando, mas tomando o chá,
existe a força do Divino Espírito Santo. Na verdade o Daime é religioso, ele é
religioso porque o nosso fundador que é o Mestre Irineu ele é muito religioso,
tanto que se reza Pai-Nosso, Ave-Maria, Salve-Rainha, se acredita no poder
do Divino Espírito Santo. É uma continuidade na verdade. A diferença do
Daime para Igreja católica é que é todo um ritual e que na igreja católica
você não se trabalha para se olhar os seus defeitos, as suas coisas e dentro
do Daime você não tem como entrar nessa religião e não se olhar, não se
melhorar. [...] Eu fui do espiritismo também antes de chegar no Daime. Eu
estava no espiritismo, estudando o espiritismo, trabalhando no espiritismo,
psicografando com as entidades que chegavam para trazer mensagens e daí
quando eu entrei no Daime é como se eu começasse tudo de novo. Como se
fosse uma escadinha de começar tudo de novo. A mediunidade foi abrindo
uma outra forma, hoje a minha mediunidade é aberta para enxergar, ouvir,
sentir, até o olfato, paladar, tudo abriu. Então hoje é um outro trabalho que
eu faço. Eu sou médium de transporte, eu saio do corpo dentro do trabalho
e viajo com a entidade que esta comigo para trabalhar com cura.

O segundo componente é a experiência do sagrado, levando em consideração a formulação religiosa da condição humana em relação ao divino,
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o repertório de elementos rituais que constituem manifestações legítimas
de poder divino, e variações nas capacidades individuais para experiência do
sagrado que possam influenciar o curso do processo terapêutico. É notório
que a experiência do sagrado no Santo Daime se dá na força, na miração,
pelas percepções sensoriais, pelo campo visual-imagético multissensório,
imagens táteis, sinestésicas e visuais de inspiração divina e extremamente
vívidas. J tem um senso vívido do sagrado e uma vida impregnada com a
dimensão sagrada da espiritualidade, pois ela vive na comunidade e para ela
viver na comunidade é viver na espiritualidade e em contato com o divino
vinte e quatro horas por dia. Sua experiência do sagrado é extremamente
forte, onde ela, após curar suas tristezas e mágoas, atinge o êxtase, a paz,
a harmonia, o amor ao próximo. É uma experiência transcendente e imanente do sagrado e tem a ver com a qualidade sensorial da experiência. É
numinosa, sobrenatural, etérea e fora do comum. Essa experiência intensa
do sagrado é muito associada à ayahuasca, considerada um enteógeno –
capaz de suscitar Deus dentro de si.
Podemos observar no trecho do relato no qual ela conta do momento
mágico que ela até hoje não sabe explicar no qual olhou para o seu atual
marido viu uma explosão de cores e sentiu como se estivesse o reencontrado.
Ela relata que, neste momento, emergiu em uma experiência do sagrado.
“Foi como um conto de fadas”, ela complementa no decorrer da entrevista. A
experiência sagrada está diretamente relacionada ao efeito da ayahuasca –
caracterizada como detentora de propriedades psicoativas, enteógenas como
foi discutido anteriormente. Nesse caso, J já tinha experiências visionárias
com este homem antes de beber o chá, nas quais a eficácia da cerimônia e a
experiência do sagrado tiveram relação com o senso ampliado e intensificado
da sua vida. Embora as visões e outros fenômenos sensoriais induzidos pela
ayahuasca ocorram e tenham seu lugar, “o contexto ritual definido por um
foco na cura tende a dar à experiência do sagrado uma forma de imediatidade e profundidade bem como um conteúdo de significação emocional e
interpessoal” (Csordas, 2008, p. 283).
J encontrou a partir da experiência sagrada um significado para sua
história de vida. Na segunda vez que bebeu o chá ela relata outra experiência com o sagrado que somada à primeira decorreu no seu processo de
conversão:
Na segunda sessão eu fui e tava de olhos fechados e eu senti como se tivessem
duas mãos no meu rosto e elas virassem o meu rosto e aí disseram assim para
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mim abre os teus olhos e quando eu abri, eu vi a imagem do Mestre Irineu,
que é negro né. Eu olhei e pensei quem é que é este homem? Aí eu olhei
para ele e veio girando uma estrela dele até o meu centro onde tem o terceiro
olho e entrou a estrela em mim e aquilo me deu uma emoção muito grande,
indescritível. Mas eu não sabia o que era a estrela, o que era o fardamento,
que o Mestre Irineu tinha fundado a doutrina. E quando chegou no final
da sessão eu perguntei para o M quem era aquele negro e ele respondeu
que era o Mestre Irineu o fundador da doutrina. Aí ele me explicou sobre o
Mestre Irineu que até então eu não sabia. Eu sabia que era uma doutrina que
tomava o chá, mas não sabia quem tinha feito. Daí eu contei para ele sobre
a estrela e ele me disse que eu fui fardada no astral, porque o fardamento
na cerimônia religiosa se coloca uma estrela no peito e ele me disse: Tu foi
escolhida para ser um soldado do Mestre.

Pode-se pensar que a miração não é mera representação, mas possui
uma materialidade enraizada na experiência corporificada que é ao mesmo
tempo constitutiva do poder divino e evidência de eficácia. Essa materialidade é ainda mais instigante, porque arregimenta em performance ritual o
entrelaçamento existencial do tátil e do visual. O significado não se anexa à
experiência, mas é constituído pela forma com que um sujeito participa da
experiência. E experiência, nesse caso – a experiência da transformação – é
a significância do significado (Csordas, 2008).
O terceiro componente é a elaboração de alternativas ou negociação
de possibilidades que existem dentro do “mundo presumido” da pessoa
afligida. Os sistemas de cura podem formular essas alternativas, em termos
de uma variedade de metáforas, e podem utilizar meios rituais ou pragmáticos que encorajem a atividade ou a passividade; contudo, as possibilidades
devem ser percebidas como reais e realísticas. Podemos observar, no caso
de J, que, enquanto sua experiência define-se como sagrada, seu conteúdo,
então, cumpre a terceira função terapêutica da elaboração de alternativas. Ao
mesmo tempo em que a religião ayahuasqueira sugere certo grau de empoderamento da bebida sagrada, a responsabilidade de transformação é do
sujeito, pois “tem que querer” e “depende do teu merecimento”. Assim, a elaboração
de alternativas está ligada ao novo conteúdo de significação (a cura altera o
significado de um problema ou é constituída por essa mudança de significado) e ao sentimento de confiança, e ao novo status que J passou a ocupar
(de sofredora passou a ser uma pessoa livre de um carma, recebeu o dom
da mediunidade e pode auxiliar em curas). Ou seja, há um problema – a
tristeza e infelicidade em relacionamentos conjugais e o significado desse
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problema é estável até que seja transformado e resolvido pela retórica da
cura – tudo tinha a ver com o plano espiritual e com outras encarnações.
J relata da seguinte forma suas experiências com o Daime após receber a
cura e abrir a mediunidade:
O Daime abre a tua mediunidade, te dá presentes, mas te cobra também.
Durante os trabalhos eu saio do corpo e viajo com a entidade que esta
comigo. Eu vou para outros países, eu vou para dentro de hospitais. Esses
tempos tive uma passagem que eu fui para um lugar que havia crianças
passando algum perigo que até hoje eu não sei o que foi. Quando eu estou
fora do corpo eu não escuto nada, eu sei que estão tocando os hinos, mas
não sei o que se passa, hoje eu tenho ajuda do Padrinho e da Madrinha que
me apóiam porque até eu entender o meu trabalho foi muito difícil para
mim. A mediunidade é como se fosse uma corda bamba. Ou tu vai para o
lado da loucura ou tu vai para o lado da mediunidade. Ou tu trabalha ou tu
enlouquece, porque é uma coisa que você não pode questionar, tu tem que
apenas trabalhar.

O quarto componente é a realização de mudança, inclusive o que conta
como mudança é o que é considerado significativo pelos participantes. Isso
pode ocorrer de forma incremental e irrestrita, sem um resultado definitivo.
No caso de J, a cura incluiu o objetivo simbiótico, ao incorporar significado
religioso há o encorajamento a habitar, a fazer parte da comunidade religiosa, visto que o processo de cura religiosa se mistura com toda trajetória
de vida da pessoa, a busca espiritual e há uma organização religiosa que
movia J, que passou a residir na comunidade e a trabalhar para cura. “Eu
sempre dizia antes de conhecer o M, antes do Daime, que eu não queria ser mais uma
pessoa a passar por este mundo, que não era este o meu objetivo, que eu queria fazer
alguma coisa maior, ajudar”.
A fé de J no Daime ficou forte desde então, mas também é evidente
que essa experiência é sobreposta a uma espiritualidade preexistente. Além
da transformação pessoal relatada por J a cura ritual também é dirigida à
manutenção. J segue participando de todos os rituais e engajada na sua
espiritualidade e missão.
O caso de J ilustra, como propõe Csordas (2008), o quanto a compreensão do processo terapêutico deve ser levada além do evento ritual de
cura até uma determinação de como o processo terapêutico fica integrado
na trajetória de vida do paciente.
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Notas
Mestre em Antropologia Social – PPGAS/UFRGS.
A pesquisa etnográfica com ênfase na observação-participante bem como a realização de
entrevistas centradas não-diretivas com os membros daimistas da Comunidade do Céu de
São Miguel, ocorreu durante o período de maio de 2008 a dezembro de 2009, tendo como
fruto a dissertação de mestrado em Antropologia Social “Entre a Rosa e o Beija-Flor: Um
estudo antropológico de trajetórias na União do Vegetal (UDV) e no Santo Daime” defendida
e aprovada em 21 de maio de 2010 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
2
Entrevista concedida em 10 de maio de 2008.
3
Miração é o termo daimista referente as imagens contempladas sob o efeito do chá
ayahuasca. Esta terminologia será melhor discutida posteriormente.
4
Mesa Branca é a prática da mediunidade espiritualista com base nos ensinamentos de Jesus
e desenvolvida a partir das orientações de um ou mais guias espirituais (espíritos ou entidades
que cuidam dos trabalhos da casa). Apesar de estar presente em alguns cultos religiosos sob
o nome de “Umbanda de Mesa” e “Sessão Astral”, a Mesa Branca é praticada de forma
independente e normalmente não está ligada diretamente a qualquer religião.
5
A psicoterapia reencarnacionista fundada por um membro daimista e aderida por alguns
daimistas do Céu de São Miguel é considerada uma psicoterapia criada pelo mundo espiritual
baseada na regressão terapêutica. É uma terapia similar a realizada no período inter-vidas,
e é endereçada às pessoas que querem saber para o que reencarnaram e desejam aproveitar
realmente esta atual encarnação, no sentido da sua reforma íntima. O tratamento com
psicoterapia reencarnacionista consiste de consultas e sessões de regressão.
6
Entrevista concedida em maio de 2009.
*
1
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A CRUZ E O ARCO-ÍRIS: REFLETINDO
SOBRE GÊNERO E SEXUALIDADE A PARTIR
DE UMA “IGREJA INCLUSIVA” NO BRASIL
Fátima Weiss de Jesus*
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Resumo: O presente trabalho problematiza as articulações entre (homo)sexualidades, relações de gênero e religiosidade a partir das as primeiras impressões da
pesquisa etnográfica de uma “igreja inclusiva” na cidade São Paulo (Brasil) e do
diálogo com pesquisas recentes sobre outras denominações “inclusivas” no Brasil.
As igrejas inclusivas são um fenômeno recente no Brasil e chamam atenção pela
compatibilização de condutas não heterossexuais e cristianismo (majoritariamente
evangélico). A partir de início dos anos 2000 acontece a proliferação de diversas
denominações no Brasil, configurando importantes diferenças teológicas e de
adoção de condutas morais (sexuais) entre elas. Desse modo é possível perceber
diferentes formas com que estas “novas” igrejas lidam com a diversidade sexual
também a partir de suas representações de “femininos” e “masculinos”.
Palavras-chave: religião (cristianismo); Relações de gênero; Homosexualidades.
Abstract: This paper discusses the links between (homo) sexuality, gender relations and religion from the first impressions of the ethnographic study about an
“inclusive church” in the city of São Paulo (Brazil) and dialogue with other recent
research on other “ inclusive “ denominations in Brazil.Inclusive churches are a
recent phenomenon in Brazil and call attention to the compatibility of Christianity
and non-heterosexual behavior (mostly evangelical). From the early 2000s happens
the proliferation of various denominations in Brazil, setting major theological differences and the adoption of moral conduct (sexual) between them, in this way,
it’s possible to apprehend different ways in which these “new” churches deal with
sexual diversity well from their representations of “feminine” and “masculine.”
Keywords: religion (christianity), gender relations; homosexuality

O presente trabalho pretende problematizar as articulações entre homossexualidades, relações de gênero e religiosidade a partir da partir da
pesquisa etnográfica que estou realizando numa “igreja inclusiva” na cidade
São Paulo (Brasil) e do diálogo com os ainda poucos trabalhos recentes
sobre outras denominações “inclusivas” no Brasil.
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“Igreja Inclusiva” é o termo êmico e controverso pelo qual se designam essas igrejas, que em geral pode ser definidas por compatibilizar
sexualidades não heterossexuais e religiosidades cristãs, majoritariamente
evangélicas. As igrejas inclusivas são um fenômeno recente no Brasil, surgido a partir do final dos anos 1990 com a articulação de alguns grupos que
discutiam religião e homossexualidade a partir da experiência de LGBTs
em suas igrejas de origem. Mas é somente a partir do início dos anos
2000 que acontece uma proliferação de diversas denominações religiosas
inclusivas no Brasil1.
A expansão das igrejas inclusivas se dá não apenas pela experiência
de exclusão de seus líderes nas suas igrejas de origem mas, sobretudo pela
configuração de importantes diferenças teológicas e de adoção de condutas morais (sexuais) entre as próprias igrejas inclusivas. Da mesma forma
em que é possível perceber diversos modos com que estas “novas” igrejas
lidam com a diversidade sexual é possível também perceber diferenças na
forma como constroem suas concepções de “femininos” e “masculinos”.
Entendo que tais concepções são construídas socialmente (Scott, 1990)
e que masculinos e femininos não são propriedade consecutivamente, de
homens e mulheres, mas construções simbólicas múltiplas permeadas por
relações de poder.
Além disso, o campo das igrejas inclusivas está permeado também
por disputas (Bourdieu, 1992) que envolvem não apenas as concepções
acima referidas, mas a própria relação (de refração ou aproximação) com
o movimento LGBT2 amplo.

I- Aproximações temáticas
Iniciei minha aproximação com a temática desta pesquisa durante o
período de campo do mestrado sobre Teologia Feminista, ao conhecer o debate sobre a ordenação3 de homossexuais na Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil - IECLB (o que ainda não acontece) e verifiquei a ênfase
que diferentes discussões sobre homossexualidade têm no interior do grupo
de teólog@s4 envolvid@s com o estudo de gênero e teologia feminista.
Tenho observado que outras discussões têm ganhado força no campo
da teologia feminista. Por exemplo, tem havido uma grande problematização
do controle das sexualidades, no sentido de contestar a “postura cristã” definidora de uma “ética sexual normativa” heterossexual (Deifelt, 1999) que
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não tem permitido a inclusão de homossexuais no seio das Igrejas Cristãs.
Por outro lado, este assunto permanece como um tabu ainda maior nas
igrejas cristãs tradicionais (“evangélicas” e católica) quando, da discussão
teológica sobre a problemática da homossexualidade, passa-se à definição de
proposições práticas para inclusão de fiéis e principalmente, para a aceitação
da homossexualidade daqueles que exercem algum ministério nestas Igrejas.
Mais recentemente tenho observado também que existe entre
teólog@s uma crescente discussão sobre a necessidade de realizarem uma
“teologia inclusiva”, ou seja uma teologia que inclua homossexuais, uma
“teologia gay” e ainda de forma mais contundente, o que tem sido chamado
por algum@s teólog@s (Althaus-Reid, 2005; Althaus-Reid & Isherwood,
2007 e Musskopf, 2008) de Teologia Queer5.
Teologia aqui, não é tomada apenas como um campo de reflexão
ou de conhecimento intelectual, mas, nas palavras de Ivone Gebara (2006)
teologia é compreendida como uma “dimensão simbólica” a partir das
religiões, que estabelece prescrições em relação às crenças e doutrinas sustentadas e sistematizadas através das interpretações de argumentos “dos
textos chamados sagrados e da tradição da comunidade” (Gebara, 2006,
p. 25-26). Produzem teologia deste modo, não apenas acadêmicos, mas
também lideres religiosos, “conselheiros”, dirigentes de igrejas, pessoas
consideradas autoridades religiosas, aptas à manipulação dos saberes e
fazeres relacionados ao sagrado (Bourdieu, 1992).
Discussões mais recentes em torno da homossexualidade no campo das Igrejas Cristãs, sob, principalmente, o ponto de vista de teológ@s,
apontam para “a necessidade de uma interpretação contextual e não
homofóbica/sexista da Bíblia”. André Sidnei Musskopf teólogo ligado á
IECLB, participante das discussões de gênero e Teologia feminista nesta
Igreja, em sua dissertação intitulada Talar Rosa (Musskopf, 2004), discute
exatamente a ordenação de pastores homossexuais (não trata de mulheres
pastoras homossexuais).
Além da constatação de que mesmo em Igrejas que não vêem a homossexualidade como uma expressão da sexualidade possível há teólog@s
como Musskopf, refletindo sobre a temática da homossexualidade a partir
da ótica da Teologia Feminista em confluência com o que vem se chamando
Teologia Queer e fazendo a ligação entre as teologias feministas, gay e queer
(Musskopf, 2008), vejo que por outro lado, conforme Natividade (2008)
aponta que as novas denominações religiosas inclusivas no Brasil parecem
se distanciar de um campo reflexivo teológico para as “necessidades” práCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 131-146, outubro de 2010.
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ticas de uma vivência religiosa ou mesmo na disputa no mercado religioso
brasileiro. Entretanto, percebo que há uma grande movimentação em torno
daquilo que as “igrejas inclusivas” têm chamado “teologia inclusiva”6.
Conforme Natividade (2006), a homossexualidade tem sido, nos últimos tempos, amplamente discutida em algumas Igrejas autodenominadas
“Cristãs”7, freqüentemente buscando embasamento bíblico para repudiar ou
justificar a tentativa de “cura” deste “mal” espiritual ou físico. Deste modo,
uma espécie de “heterossexualidade compulsória” (Rich, 1999) – entendida
como a base de toda uma ordem que beneficia com poder os homens que
subordinam as mulheres em suas relações sociais e que não se relacionam
afetivamente com outros homens – é advogada historicamente, nos Antigo
e Novo Testamentos e acionada pelas mais diferentes denominações cristãs.
(Navarro-Swain, 2000; Deifelt, 1999).
Considero de fundamental importância que se perceba quais articulações entre sexualidade e religiosidade cristã estão sendo tecidas na reflexão
sobre a homossexualidade no campo religioso brasileiro (Giumbelli, 2005).
A discussão passa pela Igreja Católica, no Brasil, concentrando-se entre
teólogas ligadas ao grupo Católicas pelo Direito de Decidir (Rohden, 1995)
e mais recentemente ao grupo “Diversidade Católica” (Lima, 2008). Mas
circula também em diferentes igrejas protestantes como a IECLB (Musskopf, 2004 e 2008), que oficialmente entre seus dirigentes tem discutido
a questão da homossexualidade, observando diferentes pontos de vista e
entre pentecostais, mesmo que seja na tentativa de “converter” as pessoas á
condição de heterossexual ou ao menos para uma “homossexualidade não
ativa” (aconselhando o celibato) (Natividade, 2003; Giumbelli, 2005). Cabe
aqui lembrar que a idéia de “cura” da homossexualidade não é difundida e
defendida apenas nas igrejas. Psicólogos, ONG’s, políticos8 têm realizado
proposta para a cura do “homossexualismo”, seja como doença física ou
espiritual (Góis, 2004).9 Natividade (2008) ainda aponta para grupos de ajuda
de caráter psicológico e religioso que continuam a atuar apesar do conselho
federal de psicologia já ter se pronunciado afirmando que homossexualidade
não é doença mental10.
Através destes exemplos, é possível perceber que a Igreja exerce um
papel fundamental na normalização da vida social das pessoas, seja por
força dos dogmas ou simplesmente por padrões morais aos quais os fiéis
se engajam formando a identidade do grupo. Num contexto político-social
e cultural, acredito que a Igreja, mais fortemente a Católica (e as chamadas
evangélicas) têm exercido esse papel conscientemente para legitimar sua
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visão (Aldana, 2005). Ao mesmo tempo Igrejas Cristãs tradicionais (Católica e Protestantes históricas) refletem e debatem sobre a problemática
homossexualidade (Weiss de Jesus, 2003).

II- As Igrejas Inclusivas:
o caso da Igreja da Comunidade Metropolitana -ICM
É neste contexto, brevemente descrito, permeado por disputas e
conflitos que inicia-se a implantação e a proliferação das “igrejas inclusivas”
no Brasil. Nos Estados Unidos, desde a década de 60 do século passado, acontece a emergência de movimentos gays cristãos. Esse movimento
também é refletido e começa a tomar corpo aqui no Brasil desde o final
da década de 1990 e, hoje assim como nos E.U.A, o surgimento de grupos
religiosos organizados sob a bandeira LGBT, torna-se cada vez mais visível
e causa impacto, não apenas no campo religioso, mas no enfrentamento
das questões ligadas aos direitos LGBTs.
A participação efetiva de homossexuais nas Igrejas abriu a possibilidade de olhar o surgimento de igrejas que não são discriminatórias em
relação às sexualidades que fogem à heterossexualidade – Igrejas Gays, ou,
Igrejas para o público LGBT, ou ainda, Igrejas que incluam a comunidade
homossexual – Inclusivas11 (Natividade, 2008) – como grande parte dessas
igrejas se designam e como referir-me-ei a elas de agora em diante. O surgimento de tais denominações configura-se como um importante fenômeno
a ser observado no campo religioso brasileiro.
Em São Paulo as igrejas tentam se expandir fazendo divulgação através de entrega de panfletos na Marcha Para Jesus, nos eventos organizados
pelos movimentos que lutam pelos direitos dos homossexuais e na parada do
orgulho LGBT. A internet é outro meio importante de divulgação, em suas
páginas as igrejas divulgam fotos dos eventos que organizam e publicam artigos sobre temas bíblicos envolvendo principalmente a homossexualidade,
dando ênfase à mensagem de que “Deus não faz acepção de pessoas”.
Em um levantamento realizado através de pesquisa em sites da Internet foi possível localizar desde 2004, a existência de “Igrejas Inclusivas”,
também então autonomeadas “Igrejas gays” com sites na Internet e com
inserção em vários outros sítios LGBT ou GLS (com fim mais comercial),
indicando que estas Igrejas estão inseridas na rede do movimento LGBT.
Em 2004 foram encontradas oito denominações que utilizavam o
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termo “inclusiva” ou que estavam em consonância com ele. Já em 2009,
dez denominações foram localizadas no Brasil, sendo que algumas das
denominações existentes em 2004 deixaram de existir e outras sugiram
neste período. A grande parte destas igrejas é autônoma e existem apenas
no país. Pelo conteúdo dos sites percebe-se que as “igrejas inclusivas” possuem discursos diferentes e conflitantes, doutrinários e com respeito as suas
prescrições morais e que, apesar disto, todas têm ligação – e a utilizam como
discurso fundador – com Igrejas tradicionais (Igrejas Protestantes, Pentecostais e Católica). Essas igrejas têm em comum o fato de seus fundadores
serem oriundos de denominações cristãs tradicionais e que em determinado
momento de suas vidas se desligaram das mesmas (Rodrigues, 2007). Em
alguns casos, fica evidente a manutenção da estrutura organizacional da
igreja nos moldes das denominações de origem da liderança.
Analisando o conteúdo dos sites das Igrejas, foi possível localizar
pequenas semelhanças e diferenças entre as suas perspectivas, ou sobre o
que desejam apresentar ao seu publico alvo, mas não me deterei aos conteúdos dos sites neste artigo.Ao contrario, deter-me-ia na apresentação da
denominação escolhida para a realização da pesquisa etnográfica. Elegi a
Igreja da Comunidade Metropolitana no Brasil – ICM, pois na ocasião me pareceu
ser a mais institucionalizada organizada e a que possui o maior número de
membros (Rodrigues, 2007) no Brasil, além estar presente em um grande número de países. Sua matriz mundial – A Metropolitan Community Church
(MCC) – foi fundada em Los Angeles, Estado da Califórnia, EUA no ano
de 1968, pelo o Rev. Troy Perry que segundo o site, “aos 27 anos de idade,
após uma drástica exclusão da sua Igreja Pentecostal por ser homossexual e
a recuperação de um atentado suicida [...]”. A igreja faz parte do Conselho
de Igrejas Norte-Americano e está em processo para pertencer ao Conselho
Mundial de Igrejas (CMI).
Atualmente esta igreja está presente em 23 países e é dirigida por
uma mulher, Reverenda Nancy Wilson e a coordenação da América Latina
pela bispa Darlene Garner. No Brasil, esta Igreja se fez presente nas cidades
de Niterói, Rio de Janeiro e atualmente em São Paulo, Salvador, São Luís,
Fortaleza , Teresina e Goiânia e Umuarama.
A ICM não se denomina “Gay”, segundo as palavras descritas no site:
“A Igreja da Comunidade Metropolitana é uma igreja cristã com alcance
especial a comunidade GLBT em volta do mundo (...). Ao contrário do que
muitos pensam a ICM não é uma igreja gay, se assim fosse estaria discrimiCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 131-146, outubro de 2010.
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nando o heterossexual, a terminologia apropriada seria igreja cristã inclusiva,
como no slogan ‘ICM a igreja que inclui em Cristo’”.

O site da ICM-Brasil retrata a Igreja como “uma comunidade global
que está derrubando muros e construindo esperança!”. Além disso, visa
“a integração saudável da sexualidade e da espiritualidade para que gays,
lésbicas, bissexuais, transexuais, heterossexuais e questionadores possam
viver com integridade como pessoas de fé”.
A instalação oficial da ICM no Brasil, como Igreja da Comunidade
Metropolitana acontece do ano de 2006 a partir da ICM de São Paulo, estando ligada a FUICM (Fraternidade Universal das Igrejas da Comunidade
Metropolitana) apesar de diversos grupos terem se reunido a partir do conhecimento de sua Matriz americana ao longo das décadas de 1990 e 2000.
“... quando nós participamos, num desses grupos que eu falei de interdenominacionais que reunia pessoas para estudos era essa Comunidade
PARATODOS, porque na verdade paratodos não era nome de Igreja, era o
slogan do grupo [risos] o grupo chamava PARATODOS[...] Não era uma
igreja e nós nos reunimos com o interesse de aquele grupo crescesse ao
ponto de ser uma ICM, só que o grupo quando cresceu e a gente recebeu a
primeira visita da Bispa Darlene aconteceu o que aconteceu no Rio, a Bispa
Darlene comentou a respeito dos critérios , que para ser pastor tinha que ter
teologia e uma das pessoas da liderança [...] falou ‘ah, mas eu não acho isso
necessário e tal e a gente não tem interesse em ser uma ICM então, a ICM
é outra coisa, a gente não quer saber’. Mas isso era por parte dela, eu ainda
queria, eu achava interessante e então foi selado esse processo e a PARATODOS seguiu o seu caminho para ser uma comunidade independente. É aí
que se tornou Igreja, assim”. (Pastor da ICM-SP, entrevista, setembro 2008)

No Rio de Janeiro, houve a primeira iniciativa sob o nome ICM,
mas a igreja não chegou a se filiar a Fraternidade (cuja matriz é a igreja
americana – MCC). Após o cisma que deu origem a Igreja Contemporânea
a ICM-Rio se desarticulou e seus membros, aqueles que não migraram para
a Contemporânea, continuaram a se reunir na ICM-Niterói (Musskopf,
2008; Natividade, 2008) que atualmente não existe mais. As relações mais
próximas da ICM no Rio de Janeiro se dão pela igreja da Comunidade Betel,
que está em processo de filiação a Fraternidade.
Como dito acima, a internet é um importante meio de comunicação
para a ICM e foi através dela que realizei meus primeiros contatos com
a ICM de São Paulo. Esta igreja existe há pouco mais de três anos. EnCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 131-146, outubro de 2010.
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tretanto, segundo o pastor responsável pela ICM-SP a movimentação em
torno da criação de uma ICM em São Paulo articulou diferentes grupos de
pessoas desde o final da década de 90. Regina Fachini (2005) menciona que
a partir do Centro Acadêmico de Estudos Homoeróticos da USP (Caheusp),
foram realizados debates em torno da religião. A partir deste grupo surgiu
a Comunidade Gay Cristã, primeiro grupo no Brasil a ordenar pastores
gays (Natividade, 2008). Participantes destes grupos foram os iniciadores
da ICM-SP, entretanto como aponta Natividade (2008, p. 137), “não há
pesquisas que resgatem a experiência e trajetória destes grupos”.
Atualmente a ICM-SP está sediada na região central de São Paulo
próximo a Liberdade. O prédio de três andares, então abandonado, foi
cedido pela prefeitura de São Paulo em 2008 para a Aprofe (Associação
Pró-falsemicos) organização ligada ao movimento negro, que “convidou”
a ICM que dividia espaço com o grupo CORSA (Cidadania, Orgulho, Respeito, Solidariedade e Amor)12 em outro bairro e enfrentavam dificuldades
financeiras e ambos inicialmente ocuparam dois andares do prédio. Em
meados de 2009 o CORSA deixou o espaço físico compartilhado com a
ICM e os membros da igreja desvinculam-se da diretoria do grupo de ativismo LGBT. Concomitantemente o reverendo responsável pela ICM-SP
viaja pelo Brasil divulgando a Associação das ICM no Brasil, segundo ele
“braço social” e militante da igreja que inicia sua articulação neste momento.
Minhas inserções em campo colocaram em evidência a narrativa
da região como “um espaço degradado” da cidade, pois na rua onde se
localiza o prédio da igreja há inúmeras construções que foram ocupadas
por moradores sem teto. A ICM realiza “trabalhos sociais” pontuais com
a população circundante, mas ela não freqüenta os cultos da igreja.
Uma das questões levantadas pelo próprio grupo seria a inserção da
Igreja nos espaços mais próximos das “baladas” GLS na cidade de São Paulo,
como a rua Vieira de Carvalho. Por diversas vezes esse desejo foi expresso
por diferentes membros e lideres da ICM-SP, algumas delas seguidas de
comentários ao filme “Orações para Bobby” (2009), no qual a uma igreja
MCC fica localizada em um reduto de bares e boates GLS numa cidade dos
EUA. O que aponta para uma significativa matização da fronteira entre o
“nós” – os cristãos – e o mundo, encontrada em grande parte das igrejas
evangélicas e também em algumas igrejas inclusivas.
Travestis e lésbicas encontram espaço no “grupo de louvor”, bem
como assumem outras funções na igreja. Além de público freqüente
as drags desempenham importante função na ICM-SP, através de seus
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“shows” que acontecem em todas as festividades, após celebrações de
cultos e casamentos, onde a presença das drags não é apenas aceita mas
incentivada, como denota o fragmento a seguir,
A minha Dragqueen ela estava dormindo acho que há uns quinze anos. Ela
despertou na ICM. Lá no passado, naquela época que eu estava sem igreja,
das baladas, das boates, era um grupo grande de gays.[...]Mas ali no gueto,
sempre no gueto, sempre na comunidade. E pra paulista ? Sair montada na
paulista, imagina ! Mas sonhava que um dia isso ia acontecer. Até porque a
parada é nova, esse ano foi a décima terceira, a parada também amadureceu
e cresceu muito. A parada quando começou era muito pouco. Então assim,
eu faço com prazer quando estou com meus amigos. (Marcos, 43 anos,
membro da ICM-SP)

A refração ao movimento LGBT por grande parte das “igrejas inclusivas”, percebida por Natividade (2008), também é uma questão importante,
pois a identidade da ICM se constrói sob a bandeira LGBT e seu discurso
“politizado” contrasta com outras denominações e em algum momento as
constitui mutuamente.
A ICM-São Paulo se considera herdeira de um movimento “cristão
gay” que se inicia nos Estados Unidos no final da década de 60. A participação da ICM-SP na semana do orgulho LGBT em São Paulo, não se
deteve apenas a panfletagem na parada como pude observar. A ICM-SP
organizou pelo segundo ano consecutivo a celebração da “benção de união
homoafetiva” coletiva, que em 2009 realizou a união de três casais lésbicos
e um gay. Essa celebração coletiva às vésperas da parada é realizada como
ato político, já que a igreja celebra “casamentos” durante todo o ano àqueles
que desejarem. No dia seguinte dez noivas (entre lésbicas, travestis, gays e
drags) marcharam à frente do carro da Associação da Parada de São Paulo e
alguns dos membros da ICM-SP tomaram o microfone, proferindo palavras
de ordem em defesa da união civil e ao combate a homofobia.
E a parada foi o mote da união civil, ai tinha uma motivação mais política
nós fomos todos de noiva com uma intenção, foi combinado aquilo. Ainda
mais que eu fiz, se é pra fazer, eu quero fazer bem feito. Vamos tentar fazer
uma noiva bonita, vamos tentar disfarçar a barba pra ficar legal. (Marcos, 43
anos, membro da ICM-SP)

É importante ressaltar que durante este período em campo percebi
uma constante valorização do “feminino” na ICM-SP, aproximando-a de
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sujeit@s divers@s, como travestis, transexuais, drag queens e lésbicas, público
não corrente nas chamadas “igrejas inclusivas”.
Os poucos e recentes trabalhos que tratam diretamente das chamadas “igrejas inclusivas” (Musskopf, 2008; Natividade, 2008) centram sua
reflexão sobre a participação de homens gays, portanto há uma ausência
de reflexão sobre lésbicas, travestis e drag queens nas “igrejas inclusivas”.
O pano de fundo teórico da pesquisa está especialmente ligada a religião
atrelada às novas possibilidades de significação da homossexualidade no
campo religioso brasileiro (Giumbelli, 2005).
Falando de campos teóricos diferentes – a teologia e a antropologia – essas duas mais recentes e importantes teses que tratam de “igrejas
inclusivas” possibilitaram que eu atentasse para essa especificidade do meu
campo. Estas duas teses apresentam o “feminino” como uma “característica” a ser extremamente reprimida em meios religiosos LGBT. No âmbito
da teologia existem os trabalhos de André Musskopff, cuja tese traça um
pouco percurso do movimento “gay cristão” na América Latina (Musskopf,
2008) e no campo da antropologia a tese de Marcelo Natividade (2008) que
focou sua “observação-participante” na Igreja Contemporânea. Um dos
aspectos relevantes na diferenciação entre a minha pesquisa e a de Natividade é a forma contrastiva com que os fieis de ambas as igrejas lidam
com o que consideram como “feminino”. Se na Igreja Contemporânea, a
freqüência é dada majoritariamente por gays e qualquer traço considerado
de feminilidade é “condenado” (Natividade, 2008), na ICM-SP a presença
de drag queens e travestis é constante e, entre os gays a presença de aspectos
considerados “femininos” (expressos no “dar pinta”) são comuns mesmo
entre as lideranças religiosas. Bem como a presença de lésbicas, travestis
e drag queens em espaços importantes na hierarquia leiga da igreja e mesmo
o comportamento não “masculinizado” dos gays, apontam para outras
concepções e significações (valorativas) de femininos e masculinos, que
circulam entre homens e mulheres.
No caso especifico das igrejas inclusivas este aspecto é fundamental,
pois aponta para diferenças importantes entre as denominações. A questão não aponta apenas para hierarquias dentro de uma oposição hetero/
homossexual, mas para uma gama de construções subjetivas e identitárias
fluídas13 (Butler, 2003) que articulam gênero e sexualidade e sua compatibilização com uma religiosidade cristã.
Entendendo gênero e sexualidade como construções sociais de
relações de poder (Scott, 1990 ; Flax, 1994; Vance, 1995), considero que
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a religião, como produto e produtora de representações e dispositivos
reguladores das sexualidade (Foucault, 1998) também legitima (constrói)
determinadas concepções de “masculinos” e “femininos”. Essas concepções
favorecem ou não a participação e legitimação de sujeit@s não heterossexuais (ou não pautados pela heteronormatividade) no “corpo de especialistas
religiosos” bem como nas outras esferas do sagrado, mesmo na qualidade
de “leigos” no campo religioso (Bourdieu, 1992)14 e mesmo entre as igrejas
inclusivas, estas diferentes concepções torna-se favoráveis ou impeditivas
ao protagonismo de diferentes sujeit@s LGBTs.
Longe de encerrar a discussão, acompanhar a dinâmica da ICM-SP e
dialogar com seus participantes tem possibilitado trilhar o caminho rumo
à compreensão de algumas questões pertinentes, ainda sem respostas. Se o
cristianismo tradicional, na sua prática discursiva funciona como mecanismo de controle das sexualidades (Foucault, 1998), o surgimento de outras
religiosidades ainda que “inclusivas” poderia significar novos dispositivos
de controle?
Se a religião tradicional legitima a “heterossexualidade compulsória”
estabelece fronteiras entre o natural (correto, bom, virtuoso) e o pecado
(anormal, ruim, perversivo) a partir do texto bíblico e de sua interpretação,
qual é a atuação das “igrejas inclusivas” na sociedade civil e na inserção
com os movimentos LGBT no sentido de romper com a heteronorma?
E, de que maneira tais instituições religiosas nas quais estão inserid@s
gays, lésbicas, trans e drag queens constroem idéias de normatividade/
normalidade (Foucault, 1998) se é que o fazem? Se existem, quais são as
prescrições morais? Quais as temáticas são fundamentais na discussão sobre
homossexualidade? O que se fala sobre família e conjugalidades?

Considerações Finais
As “igrejas inclusivas” se inserem no quadro de disputas pela legitimação e autoridade religiosas na medida em que têm se dedicado a legitimar
práticas e modos de vida não heterossexuais re-significando o texto bíblico
a partir da experiência de sujeit@s não heterossexuais (Musskopf , 2008),
portanto, combatendo no campo religioso (Bourdieu, 1992).
A trajetória e a vivência religiosa destes sujeit@s, marcada por violências (Cardozo, 2009) e exclusões sociais amplas e em suas denominações
religiosas de origem torna-se fundamental para a compreensão de sua
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atuação nas igrejas em que se inserem e na construção de suas teologias
(Gebara, 2006).
No caso especifico da ICM-SP, percebo que para além de prescrições
morais, tenho observado diferentes moralidades (Cardozo, 2009; Vianna,
2009) concorrentes entre si, o que permite pensar a religião além da esfera
do dogma ou da prescrição, mas nos termos de um idioma conveniente
para expressar o Mundo (Durkheim, 1989; Durkheim e Mauss, 2001).
Quando se faz uma interpretação das escrituras, quando num mesmo
espaço sagrado vivencia-se a fé de diferentes formas, quando corpos e
transformações de corpos encontram lugar de culto, quando a partir do
rito religioso elaboram-se estratégias políticas, está-se abrindo um processo
de negociação e de legitimação não apenas no campo religioso, mas na luta
por direitos humanos para LGBTs.
A subjetivação e a apreensão laica do mundo (Dias Duarte, 2005 e
2006) são de extrema importância para colocar em discussão o surgimento de grupos religiosos que com base numa interpretação livre da Bíblia
que justificam, a “inclusão” de um segmento historicamente excluído no
mundo cristão.
Ao se colocarem institucionalmente no campo de disputas sobre
a legitimação do capital religioso, as igrejas inclusivas têm de certo modo
contribuído para o alargamento da visão tradicional sobre a homossexualidade. Conforme argumentam os próprios membros da ICM-SP, só é
possível dialogar com as igrejas “fundamentalistas” na medida em que se
utiliza de argumentos religiosos “sérios” ou “bem fundamentados”, mesmo
fora das igrejas.

Notas
* Mestre e doutoranda em Antropologia Social pelo PPGAS da Universidade Federal de
Santa Catarina-UFSC. Bolsista CNPq. Pesquisadora do NIGS- Núcleo de Identidades de
Gênero e Subjetividades.
1
As igrejas inclusivas no Brasil, localizadas até o momento são :Igreja MEL- Movimento
Espiritual Livre, Igreja Acalanto (antes gays de cristo e inoperante), Igreja Calamita (ou
Memorial Calamita, inoperante), Comunidade Cristã Nova Esperança- CCNE, Igreja
Inclusiva, Comunidade Betel, Igreja Paradodos (Ou Evangelho PARATODOS), Igreja da
Comunidade Metropolitana- ICM, Igreja da Inclusão.
2
Utilizo LGBT para definir os segmentos de lésbicas, gays, bissexuais e travestis, transexuais
e transgêneros sem, no entanto invocar ligação ao movimento social específico, que se fará
no decorrer do texto apenas quando relacionado ao termo “movimento LGBT”.
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Para ordenação utilizo a definição de Musskopf (2004), que faz um excelente uso de Van
Gennep ao escrever que, “Diferentes religiões (cristãs ou não cristãs) possuem ritos que
demarcam a entrada de pessoas especialmente chamadas, vocacionadas e preparadas em
funções ministeriais (de liderança, autoridade, etc.). Este rito tem tanto o caráter de mostrar a
passagem do individuo para uma outra esfera (considerada em muitas religiões como sagrada)
bem como o reconhecimento público destas pessoas como vocacionadas para tal função [...].
O termo usado para este rito na IECLB é ‘ordenação’”. (Musskopf, 2004, p.16) Além disso,
a ordenação é a condição sine qua non para a participação na hierarquia da IECLB. Apenas
pastores e pastoras que recebem a ordenação podem se candidatar aos cargos eletivos da
Igreja (com exceção daqueles destinados à membr@s (Weiss de Jesus, 2003).
4
Seguindo o que teóricas feministas chamam de “linguagem inclusiva”, neste texto utilizarei
o “@” (arroba) como um signo que problematiza o masculino “o”, englobando homens e
mulheres, contrapondo-me à língua portuguesa, cujo plural é sempre masculino.
5
Queer pode ser traduzido por estranho, talvez ridículo, excêntrico, raro, extraordinário.
Mas a expressão também se constitui na forma pejorativa com que são designados homens
e mulheres homossexuais. (...) Este termo, com toda sua carga de estranheza e de deboche, é
assumido por uma vertente dos movimentos homossexuais precisamente para caracterizar sua
perspectiva de oposição e de contestação. Para esse grupo, queer significa colocar-se contra
a normalização – venha ela de onde vier. Seu alvo mais imediato de oposição é, certamente,
a heteronormatividade compulsória da sociedade. Queer representa a diferença que não
quer ser assimilada ou tolerada e, portanto, sua forma de ação é muito mais transgressiva e
perturbadora (Louro, 2001: p. 546). Ver também Lauretis (1991) que fala do uso do termo
Queer em contraposição ao uso do termo Gay/Lésbica.
6
No caso especifico da ICM (Igreja da Comunidade Metropolitana), o discurso e as práticas
estão mais afinados a uma “teologia inclusiva”, da “inclusão radical”, como pano de fundo que
orienta as práticas religiosas desta igreja, no sentido de acolher todos os sujeitos marginais.
7
Por igrejas cristãs tradicionais entende-se a Igreja Católica, as protestantes históricas, as
“evangélicas” (Natividade, 2006) que de forma geral incluem igrejas pentecostais e neopentecostais, extremamente “conservadoras”, com relação a praticas consideradas não
heterossexuais.
8
Recentemente tem havido um embate político entre representantes de diversas igrejas
cristãs e parlamentares que tem colocado em discussão o projeto de lei que criminaliza a
homofobia (PLC 122/06). Movimentos cristãos tradicionais têm se referido a PLC 122/06
que está para ser votada no senado, como Lei da Mordaça. Entre senadores da chamada
bancada Evangélica tem surgido uma frente parlamentar contra a votação da PLC 122/06,
o que vem adiando a votação desde 2007. Essas manifestações tornaram-se bastante evidentes no segundo semestre do referido ano e tem tornado visíveis as relações entre “morais
religiosas” e “culturas sexuais”. Recebi um modelo de carta a ser destinada aos senadores
da comissão de direitos humanos do Senado por e-mail que está disponível no site <http://
www.portasabertas.org.br/noticias/noticia.asp?ID=4312>. Este e-mail refere-se a PLC
122/06 como a Lei da Mordaça, que permitirá a “perseguição de cristãos” no Brasil.
9
Por outro lado o movimento GLBT tem questionado a postura de senadores da bancada
Evangélica e manifestado “repúdio” a forma como “o direito democrático” de manifestar-se
contra a lei tem sido exercido por tais senadores. Sobre isto o fato mais exemplar foi a nota
de repúdio publicada pela ABLGT contra o discurso do senador Magno Malta no plenário
3
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do Senado em 18/10/07. A exigência do Estado Brasileiro laico tem sido acionada freqüentemente pelo movimento, observe-se o tema da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo
em 2008: “Homofobia Mata – Por um Estado Laico de Fato”. Tal observação é pertinente
na medida em que informa sobre a inserção da religião no campo políticos através de suas
prescrições e morais sexuais, a discussão sobre a PLC 122/06 e seus desdobramentos não
serão objetos desta pesquisa. Sobre a problemática das relações entre religião e o congresso
Nacional, no que tange especialmente a projetos de lei que envolvem questões de gênero e
sexualidade Sobre estas questões ver também Myriam Aldana (2005).
10
Conselho Nacional de Psicologia, resolução 01/99.
11
Há esta variedade de nomenclaturas porque segui estritamente as nominações êmicas
que as Igrejas oferecem. Essas nominações por sua vez, expressam diferenças teológicas e
doutrinárias que pretenderei alcançar na tese, na medida em que acessar os discursos das
lideranças religiosas dos grupos.
12
Este grupo foi o foco da etnografia realizada por Regina Fachini em meados da de 90.
O CORSA é um grupo do movimento homossexual, “referência em ativismo e educação
voltada para a homossexualidade” (Fachini, 2005), criado na década de 90 e que mantinha
relações com o Caheusp. A mudança recente, relatada pelo pastor da ICM-SP, colocou no
mesmo espaço físico o Grupo CORSA e a ICM, mas as relações de proximidade e distanciamento entre os participantes dos dois grupos remonta a década de 90, antes da fundação
da ICM. Atualmente entre os membros da diretoria do grupo CORSA estavam o pastor e
um diácono da ICM-SP.
13
É no início dos anos de 1990 que emerge a teoria Queer propondo uma nova leitura das
diferenças das identidades sexuais, que seriam os efeitos da performatividade de gênero.
A posição então passa da critica da identidade fixada para a questão da significação e da
resignificação, através de operações performativas. É a partir de Judith Butler que a reflexão
sobre gênero e sexualidade sob uma perspectiva Queer ganha fôlego, para esta autora “talvez
o sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se
absolutamente nenhuma” (Butler, 2003, p. 25), reforçando que o sexo não é natural, mas
tão discursivo e cultural como o gênero.
14
Entendo campo religioso, através de Bourdieu (1992), isto é, como um espaço social caracterizado pelas disputas entre especialistas religiosos e leigos (aqueles estranhos ao sagrado e/
ou ao corpo administrador do sagrado). E, principalmente, como um espaço social marcado
pelas relações de disputas, no meio dos diversos especialistas, entre si, pela imposição do
religioso e das diferentes maneiras de desempenhar as ações religiosas e, conseqüentemente,
pelas disputas em torno da acumulação dos capitais religiosos.
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JÓVENES Y RELIGIÓN
EN UN MUNDO EN CAMBIO.
EL CASO DE LOS JÓVENES CHILENOS
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Universidad Católica Silva Henríquez, Chile
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Resumen: El artículo presenta un panorama general de las actuales relaciones del
mundo juvenil con el campo religioso. Para describir estas relaciones, el artículo
comienza desarrollando una mirada acerca del contexto de cambios en el que éstas
se plantean, haciendo énfasis en la presencia de diversos elementos, incluso paradojales, que permiten la presencia simultánea de tradición e innovación en variados
campos, incluido el religioso. Esta configuración es especialmente observada en
el mundo juvenil, en donde los diversos elementos que conviven en la experiencia
religiosa juvenil donde encontramos alta creencia en lo divino, con una baja cada
vez mayor de la práctica religiosa como signo distintivo de una generación en la
que la búsqueda personal es más importante que los grandes signos comunitarios
de las creencias religiosas.
Palabras clave: Jóvenes, cambios culturales, creencias, religiosidad.
Abstract: The paper presents an overview of the current relations between youth
and religion. To describe these relations, the paper starts analyzing the context
of changes in which the relations are embedded, emphasizing the existence of
different or even paradoxical elements that allow the existence of simultaneously
tradition and innovation in a variety of fields, including religion. This configuration
is specially observed in the young people’s world, in which the diverse elements of
the religious experience like high faith in the divine and growingly low religious
practice are distinctive signs of a generation that values more the personal search
than the great communal signs from the religious traditions.
Keywords: Youth, cultural change, beliefs, religiosity.

Contexto
“El mundo está cambiando” es una frase presente en la mayoría de
los artículos que quieren dar cuenta de la actualidad, en nuestro caso esta
afirmación es central a la hora de pretender describir, explicar y comprender
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la forma en que los jóvenes se relacionan con lo religioso. Hay nuevas expresiones de esta relación que poco a poco se desentienden de la tradición
y toman distancia de la institución eclesial.
Estas nuevas prácticas y discursos se expresan en medio de grandes
cambios que trae consigo el movimiento de transición epocal. Esta transición entre estos dos modos de vida está marcada por una pugna, muchas veces
nada de silenciosa, entre elementos que resisten al cambio y la instalación
de nuevas formas de comprensión y acción frente al mundo. La necesaria
convivencia entre elementos tradicionales e innovadores marca la presente
transición de modelos, lo que funda espacios para que se vinculen elementos
que nunca antes convivieron. Lo paradojal es la referencia necesaria, lo que
en cierta forma ha sido conceptualizado como lo sincrético lo híbrido, la
mixtura. Una serie de conceptos que dan a entender que estamos frente a
una realidad constituida con elementos diversos, inesperados y contradictorios que van dando identidad a este nuevo tiempo.
Uno de los campos1 en los que este proceso se expresa con mayor
fuerza es el religioso, por ello el presente artículo centra su mirada en las
mutaciones de lo religioso en referencia a lo que pasa con los jóvenes.
El lugar de lo religioso en el mundo actual ha sido modificado en
relación a lo que representaba hace cuarenta, cincuenta o quizás sesenta
años atrás. Se puede afirmar, sin temor a equívoco, que hay algunos cambios, como por ejemplo la forma en que los sujetos expresan públicamente
el fervor religioso, el nivel de las prácticas, las formas de adscripción, las
aperturas a la mezcla de tradiciones, etc. que son indicadores de modificaciones sustanciales del campo religioso. Estas nuevas formas de expresión
son las que queremos abordar en el mundo juvenil.
Una primera y necesaria afirmación que guía está reflexión es que se
ha venido desarrollando una progresiva metamorfosis de lo religioso en la
sociedad actual, la que ha sido acompañada de una paulatina resignificación
de la relación de los sujetos con este ámbito de la vida. La metamorfosis
de lo religioso se expresa a nivel general, en el paso de la centralidad de lo
religioso como eje ordenador de la sociedad a un lugar secundario en donde
la primacía de las capacidades de elección del sujeto dejan en el mismo nivel
a lo religioso con el resto de los campos posibles de elección racional de
los sujetos. En este marco el sujeto incorpora lo religioso desde sí mismo,
relegando a lo religioso al sistema de elecciones del mundo privado, no sólo
privatizando el sistema de elección de los elementos religiosos, sino que
también sus alcances en la construcción de identidad personal.
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Un rasgo fundamental de las sociedades modernas es que para ser denominadas como tales han debido pasar por un proceso de [...] profanización
… que comienza con el desmoronamiento de las imágenes religiosas del mundo y conduce
a la conformación de esferas autónomas culturales de valor (cognoscitivo-instrumental,
práctico-moral, expresiva) cada una de las cuales funda sus objetivaciones (ciencia y
filosofía, ética y derecho, estética y artes) en principios propios y establece legalidades
internas para el abordaje de los problemas teóricos, práctico-morales y estéticos (López:
1991, p. 47-48).
Estas objetivaciones crean esferas de realización concreta expresadas
en modelos de vida específicos entre los que se encuentra lo religioso, que
además de ser un producto es a la vez productor, o estructura estructurante,
como diría Bourdieu que tiene un efecto de consagración que se especifica
en una acción que […] convierte los límites de derecho, por sus sanciones santificantes,
los límites y barreras económicas y políticas de hecho y, en particular, contribuyendo a
la manipulación simbólica de las aspiraciones que tienden a asegurar el ajuste de las
esperanzas vividas con sus posibilidades objetivas… inculcando un sistema de prácticas y
de representaciones consagradas en donde la estructura (estructurada) reproduce bajo una
forma transfigurada, por lo mismo irreconocible, la estructura de las relaciones económicas
y sociales en vigencia en una formación social determinada. (Bourdieu: 1971, p. 50-51)
Los cambios modernos producen una vacilación a nivel del orden
social, dentro de las que destaca el abandono progresivo de las certezas,
resguardadas fundamentalmente por la Iglesia; se alza un nuevo orden que se
expresa en palabras tales como la ciencia, el progreso, la razón y la historia;
es el tiempo del hombre, en esto la religión tiene poco que decir,: […] la
modernidad... sitúa al ser humano en el centro del mundo, lo erige en la medida de todas
las cosas, en contra de la visión del mundo teocéntrica que prevalecía en la Edad Media
… El mundo deja de ser el orden creado por Dios y pasa a ser “naturaleza”, con una
lógica propia y autónoma que el sujeto debe controlar (Larraín, 1996, 20-21). La
nueva sociedad moderna se erige en torno a la posibilidad de libertad que
da el desarrollo de la racionalidad del ser humano. Esta nueva época tiene
como pilares centrales […] 1) Los estados nacionales soberanos... 2) la tecnología
científica... 3) el racionalismo burocrático... 4) la búsqueda del máximo beneficio...5)
la secularización y trivialización de la religión, y la utilización de lo espiritual con unos
fines abiertamente profanos, como su más característica actitud frente a lo sagrado (Cox,
1985, p. 174).
Específicamente, en lo religioso […] La modernización y las mutaciones
que genera (el mundo moderno) no necesariamente amenazan a la religión, incluso ella se
revitaliza. (Parker, 1996, p. 66). Con esto entendemos que la nueva fuerza de
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lo religioso se expresaría en formas que, de manera coherente con el proceso
de transición de la sociedad, vincularían tradiciones y prácticas de distinto
origen, lo que se constituye en nuevas formas de expresión de lo religioso.
Lo que hoy llamamos el mundo postmoderno implica para lo religioso, y fundamentalmente para la institución eclesial, que […] la población
pueda escoger entre varios tipos de religión, o abraza absolutos e ídolos secularizados…
(Irarrázaval, 1993, p. 101-102). También, los sujetos reelaboran su relación
con lo religioso prescindiendo de las indicaciones institucionales y tradicionales, reinterpretando y reelaborando esta relación, en el marco de un
proceso de reorientación de la acción social, que privilegia la orientación
de los sujetos desde su capacidad de elección, […]la responsabilidad personal
adquirió una nueva significación: el individuo debía orientarse por sí mismo en muchas
oportunidades cruciales para su vida, sin la guía paternal y señorial de los superiores
civiles y eclesiásticos y del grupo social… La inseguridad, incertidumbre, soledad o
desamparo individuales, constituyen las consecuencias de la libertad y del avance del
proceso de secularización y representa un desafío permanente a la capacidad humana de
crecimiento y maduración. (Cantolla, 1993, p. 41).
El proceso de secularización que acompaña todo este cambio de
época lo hemos entendido como […] un proceso de transformación de la conciencia y del sentimiento religioso, transformación que se da a varios niveles y en diversos
planos del código simbólico” (Parker, 1996, p. 117). Destaca en este proceso
[…] el reconocimiento universal de la autonomía de lo secular;… la descristianización,
entendida en el estricto sentido como un abandono general de fe cristiana. Ambos procesos
son simultáneos; históricamente se han desarrollado juntos. Y hay que reconocer que
no sólo son paralelos sino también correlativos (Davis, 1970, p. 13). Este proceso
modifica el campo de lo religioso en lo que se refiere a su importancia pero
fundamentalmente en lo relacionado con la estructuración de un nuevo
equilibrio de fuerzas y de tensiones entre los distintos agentes involucrados,
es así que el monopolio del catolicismo se quiebra introduciendo nuevas
opciones religiosas Se privatiza la fe, como efecto del creciente desarrollo
del individualismo lo que unido a la autonomía del sujeto dejan abierta la
posibilidad a reinterpretar el sentido de lo religioso en nuestras vidas, […]
un desplazamiento progresivo de la religión fuera de la esfera pública y su confinamiento
en el ámbito privado (Parra, 1995, p. 51). En este sentido podemos concordar
con Berman (1982) cuando plantea que la figura arquetípica de la modernidad es Fausto, […] el hombre que se convierte en arquitecto de su vid, que rechaza
todo límite y está en una búsqueda perpetua; todo fin es para él sólo un nuevo comienzo.
Vive en un mundo donde “todo lo sólido se disuelve en el aire […] (Portocarrero,
1991, p. 171).
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El mínimo esquema teórico propuesto, es un marco referencial
general, este marco no es verificable completamente en ninguna sociedad,
y en el caso de nuestro continente tiene algunas especificidades que es
necesario al menos enumerar. La primera característica es que los procesos de modernización son recientes y en algunos casos aún no verificable,
y qué decir del proceso de instalación de la postmodernidad que aún es
cuestionado. Para la literatura especializada el punto de partida del proceso
de instalación de la modernidad podría estar remitido al momento de la
llegada de los españoles al continente, lo que marca una impronta: la modernidad en sus inicios es intercultural, mixtura, barroquismo, lo híbrido,
expresiones diversas que dan sentido a esta aseveración. La pregunta por la
identidad puede ser respondida desde lo indo, afro, ibero americano como
lo propone Hopenhayn (1998).
Para Lanz (1998), “Latinoamérica vive un intenso proceso de postmodernización de su cultura, su vida política y su mandato intersubjetivo”, afirmación que
nos pone en otro registro, pero que implica una nueva óptica a asumir:
este cambio implica la modificación progresiva de las prácticas sociales
que clausuran paulatinamente los pactos sociales que hacen funcionar los
sistemas de partidos, las formas de trabajo, la educación, etc. Esta nueva
atmósfera, insistimos no funda un quiebre definitivo con el pasado reciente, implica más bien fisuras que cuestionan lo dado, así por ejemplo: la
caída de los grandes megarrelatos, la pérdida de la eficacia institucional de
los partidos, la iglesia, entre otros, la emergencia de identidades diversas
fundadas en la diferencia, entre otras cosas van creando fisuras que abren
nuevos caminos. En este sentido, el proceso globalizador al que asistimos
repone la pregunta respecto a sí somos o no postmodernos, pero ahora en
perspectiva de conexión mundial. Para los teóricos preocupados de disipar
las dudas respecto de nuestra identidad lo que caracteriza a la emergencia
de lo postmoderno es el desencanto expresado como categoría que designa
cierta crisis de la identidad personal y colectiva.
Todo este debate, aún en desarrollo y en medio de una fuerte disputa
semántica, se enmarca en una serie de paradojas continentales, donde la
central es que estamos entreverados entre el “postmodernismo por osmosis”
en medio de una “modernidad pendiente” (Hopenhayn, 1995: 178). Esta
paradoja indica que hay ámbitos en los que incluso podemos encontrar
conviviendo elementos típicamente premodernos con elementos modernos y postmodernos. Un ámbito que expresa esta paradoja es el religioso,
donde la convivencia de lo tradicional, lo moderno y lo postmoderno es
parte constituyente de su desarrollo.
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El desencanto posmoderno contempla como desafío valorar la
articulación de las diferencias sociales. Asumir la heterogeneidad social
como un valor e interrogarnos por su articulación como orden colectivo,
es justamente en esto que el presente artículo centra su mirada, en la explosión de nuevas formas de concebir la relación con lo religioso desde el
mundo juvenil. Queremos explorar esta emergencia de diversidades en los
jóvenes, por ser un grupo etáreo mayormente expuesto a las tecnologías
de este tiempo y abiertos a la crítica de lo dado.
Nos permitimos partir de algunas afirmaciones. Si tomamos como
referencia las Encuestas Nacionales de Juventud realizadas por el Instituto
Nacional de la Juventud (INJUV, 2007), podemos decir que desde el año
1997 a la fecha, si sumamos los porcentajes de quienes se declaran católicos
y evangélicos, este porcentaje no baja del 65%, por lo que se puede afirmar
que la identificación religiosa de los jóvenes es mayoritaria. La Quinta Encuesta
Nacional de Juventud señala que un 56,2% se declara católico, el 13,8%
se declara evangélico (INJUV, 2007, p. 143). En un estudio realizado por
CISOC-Bellarmino (2005) se encuestó a alumnos de cuarto medio de
colegios católicos y laicos, el porcentaje de alumnos de colegios laicos que
declaran pertenecer a la religión católica fue de 46,6%. En el caso de los
colegios católicos, la proporción de alumnos de esa religión ascendía al
70,6%. Esta última cifra marca un descenso de 11,6 puntos porcentuales
si se la compara con la que se obtuvo en un estudio realizado hace 15 años
con una muestra de alumnos de Cuarto Medio de colegios católicos de Santiago.2 Las diferencias internas en la pertenencia religiosa, tomando como
referencia a los católicos y evangélicos en la Quinta Encuesta Nacional
de Juventud, se expresan principalmente en cuanto al género ya que en el
caso de los católicos las mujeres representan un 61,3% y los hombres un
51,2%, no habiendo otras diferencias significativas en cuanto a edad, nivel
educativo y nivel socioeconómico. En cambio, en el caso de los evangélicos
no se presentan mayores diferencias en cuanto a género y edad, pero si en
cuanto a nivel educativo y nivel socioeconómico, en ambos casos si aumenta
el nivel hay menor presencia de jóvenes que se declaren evangélicos.
El otro aspecto en donde podemos hacer afirmaciones es en las creencias, es así que los mayores porcentajes, que entrega la Quinta Encuesta
Nacional de Juventud, están referidas a la alta creencia en Dios, Jesucristo, los
Ángeles, y los Santos, todos por sobre el 50%. Estos datos son coincidentes
con la citada encuesta de CISOC-Bellarmino que señala que la creencia en
Dios, tanto en jóvenes de colegios católicos como no católicos sobrepasa
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el 70%, y específicamente las imágenes de Dios que más se valoran son la
de un Dios como padre bondadoso, omnipresente y creador, en cambio las
menos valoradas son las imágenes de Dios como juez supremo, indiferente
y castigador.
La escasa práctica religiosa de los jóvenes es otra característica de nuestro
tiempo. La Quinta Encuesta Nacional de Juventud muestra que quienes
asisten semanalmente a ceremonias y templos, exceptuando ceremonias de
Matrimonio, Bautizo o Funeral, son un 13,4%, los que asisten una vez al mes
un 6,7%, y asisten sólo ocasionalmente un 33,7%, quienes no asisten nunca
llegan a un 44,1%. Un 12,2% de los jóvenes católicos acuden semanalmente,
una vez al mes un 9,4%, sólo ocasionalmente un 46,4%, y nunca un 31,9%.
El estudio de CISOC-Bellarmino (2005) señala que el 8,6% de los jóvenes
católicos asiste a Misa todos los domingos o más, el 17,5% lo hace algunos
domingos al mes, un 53,9% participa sólo ocasionalmente de esta celebración, y el 19,5% no lo hace nunca. Considerando a los alumnos católicos que
estudian en colegios de Iglesia, la cifra de asistencia a Misa semanal o más,
es también de 8,6%; mientras que hace 15 años asistían una vez a la semana
o más, el 27,6% (Harriet y Valdivieso, 1990, p. 70). En cuanto a la práctica
de comulgar, los jóvenes católicos que lo hacen todos los domingos al mes
o más llegan al 4,8%; algunos domingos al mes el 13,5%, ocasionalmente
el 44,6%; y quienes no lo han hecho nunca en el último año ascienden al
36,3%. El sacramento de la reconciliación no ha sido celebrado ninguna vez
en los últimos doce meses por el 58,4% de los jóvenes católicos, mientras
que alrededor de un tercio (31,3%) lo ha celebrado una o dos veces en ese
período de tiempo, y un 9,5% se ha confesado tres veces o más en el año.3
Considerando las tres prácticas que corresponden a “mandamientos de la
Iglesia”, hay un 6,3% de los católicos que las cumplen.
Un aspecto relacionado con lo anterior es el creciente menor grado de
confianza en la institución eclesial, -particularmente la Iglesia Católica- por parte
de los y las jóvenes. La Quinta Encuesta Nacional de Juventud, señala que
la Iglesia Católica se ubica en quinto lugar de confianza entre diversas instituciones, y los sacerdotes, pastores o monjas obtienen un quinto lugar en
cuanto a la confianza en personas. Las criticas, según el citado estudio de
CISOC-Bellarmino (2005), se focalizan en la inconsistencia entre discurso
y práctica, intromisión en temas políticos, y promoción de una moral sexual
extemporánea. En el mismo estudio el aspectos mejor evaluado es la cercanía
y acción hacía excluidos y pobres. Al preguntarles por las características que
definirían a un buen católico, los jóvenes destacan la honradez, la ayuda a
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los pobres y la confianza en Dios, dejando en los últimos la práctica cultual,
la obediencia a las autoridades eclesiásticas, y las orientaciones en materias
de sexualidad y moral familiar.
Además de estas afirmaciones queremos incluir en el análisis algunas pequeñas tendencias que están en proceso de desarrollo. La primera a
destacar es la importancia creciente de quienes en las diversas encuestas se autodefinen
como no pertenecientes a ninguna religión. La Quinta Encuesta Nacional de Juventud nos muestra que este grupo representa un 24,5%, y en el estudio
de CISOC-Bellarmino llegan a un 19,5% en los colegios católicos y a un
30,1% en los colegios no católicos.
Asimismo, a nivel de creencias no cristianas hay un avance creciente. La
Quinta Encuesta Nacional de Juventud muestra que la creencia en la astrología llega a un 30,6%, la creencia en la reencarnación a un 35,6%, en
la magia a un 25,7%, y en el tarot e i ching a un 23,0%. En el estudio de
CISOC-Bellarmino 29,8% de los alumnos católicos consulta tarot e i ching
y una minoría de 9,5% ha asistido a celebraciones no católicas.4

Conclusiones a Discutir
En definitiva, se puede afirmar, que el universo religioso de los jóvenes está siendo reconstruido con múltiples materiales que proceden del
mundo de sus sentimientos, de sus necesidades primarias, de su posicionamiento ante las instituciones. Esto engendra nuevas y subjetivas formas de
religiosidad “a la carta” o a la medida en la que pueden convivir expresiones
religiosas incluso contradictorias. La religiosidad juvenil se sitúa fuertemente
en lo personal y subjetivo, y su vivencia se construye con libertad, lejos de
la Iglesia-institución, identificada principalmente en la figura del Papa y los
obispos, aceptando algunas normas eclesiales y otras no sin que esto les
implique algún dejo de contradicción.
El marco paradojal del momento trae consigo el avance de la secularización y la sed de creencia, la pérdida del monopolio de los bienes
de salvación por parte de la Iglesia católica producto de la ampliación del
“mercado religioso” y el avance de búsquedas espirituales, que sin abandonar la matriz cristiana, son combinadas con ritos de otras tradiciones; el
avance de la racionalidad versus la creciente importancia de los juegos de
azar y las lecturas del tarot y diversas prácticas de moda que si bien son de
larga tradición (incluso más allá de la cristiana) aparecen como lo nuevo
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en el campo de la creencia; o bien la ausencia cada vez mayor de práctica u
observancia de los rituales y el avance paralelo de la afluencia a santuarios
o centros de peregrinación. Es por esto que se debe escuchar, observar y
reflexionar sobre la relación entre las culturas juveniles y la religión en la
apertura de estas nuevas pistas que se ofrecen a la reflexión.

Notas
Sociólogo, Psicólogo y Profesor de Historia. Doctor© en Estudios Americanos Universidad
de Santiago de Chile mención pensamiento y cultura, profesor en la Universidad Católica
Silva Henríquez, departamento de Sociología. Investigador en el Centro de Investigaciones
Socioculturales CISOC-Universidad Alberto Hurtado. Correos electrónicos: jromeroo@
ucsh.cl; jaromero@uahurtado.cl; javierro@vtr.net.
1
Nos referimos a la noción de campo como la define Bourdieu (2006) cuando afirma que
es un “sistema simbólico estructurado que funciona como principio de estructuración”.
2
En esta investigación realizada en 1989, el porcentaje de alumnos que declararon ser
católicos llegó al 82,2%, sobre la base de una muestra de 499 alumnos de Cuarto Medio de
colegios católicos de diversos niveles socioeconómicos de Santiago (Harriet y Valdivieso,
1990, p. 67). Un estudio más reciente realizado sobre la base de encuestas a 643 alumnos
de Cuarto Medio de Santiago y Concepción dio como resultado un 59,1% de católicos
(Gobierno de Chile. MIDEPLAN, 2000, p. 101).
3
Estadísticas de diversos países confirman que ha habido una disminución bastante generalizada de la frecuencia de confesiones en años recientes, y que algunos católicos recurren
a alternativas terapéuticas, más que al confesionario. Por otra parte, existe también la
creencia, entre católicos, de que el perdón de Dios puede lograrse sin tener que recurrir al
sacramento (En Boletín Pastoral CISOC-Bellarmino, N° 90, Abril de 2003 “¿Dónde han
ido los pecadores?”).
4
Un estudio de MIDEPLAN señala que un 25,9% de los estudiantes de Cuarto Medio había
consultado el Tarot, I Ching, Horóscopo (Gobierno de Chile. MIDEPLAN, 2000, p. 103).
*
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Resumo: Este paper trata da análise de aspectos do processo de construção da
carreira religiosa de uma pastora envolvida em disputas por um espaço legítimo no
campo evangélico através do re-conhecimento pela alta hierarquia evangélica local
de sua “habilidade específica” como “porta-voz autorizada” de um novo Ministério.
Diante deste quadro de referência, a etnografia é a opção metodológica que permite
articular o local com os domínios mais amplos da vida social, como por exemplo,
a atuação de evangélicos nos meandros da “grande política”.
Palavras-chave: relações de gênero, religiões evangélicas, política local, religioso
e Estado laico.
Abstract: This paper deals with the analysis of the process of construction of the
religious career of one shepherdess involved in disputes by a legitimate space in the
evangelical field through the recognition by the high hierarchy evangelical local of
her “specific skills” as “authorized spokeswoman” of a new Ministry. From this
microcosm of analysis, the ethnography is a methodological approach that links the
local with the amplest spheres of the social life, as the meanders of “high politics”.
Keywords: relations of gender, evangelical religions, local politics, religion and
State secular.

Que nada nos defina. Que nada nos sujeite.
Que a liberdade seja a nossa própria substância.
Simone de Beauvoir
Este paper é fragmento da minha monografia final de curso fruto de
meu envolvimento em um projeto de investigação etnográfica, tendo como
cenário um dos quatorze municípios da chamada Baixada Fluminense/RJ.1 A
partir da inserção neste campo, voltei o olhar para a participação de algumas
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mulheres evangélicas envolvidas em contendas pela representação política
e pelo “mercado de bens de salvação” (Bourdieu, 2001).
O tema central da investigação dizia respeito, portanto, à interseção
entre relações de gênero, religião evangélica e política local, por meio da
observação participante de diferentes eventos nos quais atuaram estas mulheres. Procurei então tornar inteligível os modos pelos quais elas se inseriram
nas redes da “política de reputações” (Bailey, 1971), descrevendo formas
diversificadas de participação em campanhas eleitorais, partidos políticos
e no jogo cotidiano de construção de reputações, carreiras e identidades.
Por agora, interesso-me em analisar fragmentos narrativos do processo de construção da carreira religiosa da dirigente local do Ministério Tempo
de Salvar (MTS)2. Trata-se em descrever nuanças das disputas desta dirigente
por um espaço legítimo no campo evangélico através do re-conhecimento
da hierarquia evangélica local de sua habilidade específica como “porta-voz
autorizada” de um novo Ministério (Bourdieu, 1996).
A atuação desta mulher nos interstícios da vida religiosa e da política
local permite-me agora indagar algumas questões. Como se estabelece a
vinculação entre religião e política, tema tão em voga nos dias atuais? De
que modo então os evangélicos atuam na arena política? Podemos falar de
uma “pentecostalização” do Estado laico? Como as diferentes confissões
evangélicas emergem e se fazem presente nas diferentes pautas de governo
de nações “democráticas” do século XXI?
De fato, não pretendo aqui esgotar tais indagações. Diante deste
quadro de referência, a etnografia é a opção metodológica que articula o
local com os domínios mais amplos da vida social, como, por exemplo, a
atuação de evangélicos nos meandros da “grande política3”. Este é o empreendimento que procuro realizar neste breve ensaio.

A Autoridade Espiritual como Apanágio de Homens:
Relações de Gênero e Investidura Religiosa.
Nos diversos rituais de campanha das eleições minoritárias de 2004
dos quais participei, procurei observar aspectos que diziam respeito à participação de mulheres na política local relacionadas ainda com o campo
evangélico local. Apesar de estar preocupada com a inserção de mulheres
nestes domínios, uma das candidatas à vereança pela coligação “Aliança
Popular”.4 Pastora Inês passou-me despercebida nestes eventos de campaCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 157-177, outubro de 2010.
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nha, graças a sua forma discreta de atuação. Isso porque, mesmo “gostando
muito de política” ela só se candidatou “a pedido dos membros da igreja”
e por insistência de amigos para que ela “ajudasse o partido”.
Passadas as eleições municipais de 2004, encontrei-a em um evento
peculiar no qual ela viria a desempenhar uma performance5 inesperada, causando certo desconforto para os dirigentes eclesiais que participaram daquela
situação social. O “Café de Confraternização dos Pastores” foi organizado
por dirigentes eclesiais de diferentes igrejas evangélicas que haviam se comprometido, durante as eleições municipais, com o prefeito recém eleito. Contudo,
esse evento marcou-se por duas denotações: a religiosa propunha a união
entre as igrejas evangélicas e incitava-as a participar da arena política local.
O “Café de Confraternização”, coordenado por dois pastores, aconteceu em um clube da cidade cujo palco funcionava como uma espécie de
púlpito. Uma visível faixa dava boas vindas aos “irmãos”: “Bem-vindos
ao Café da Unidade dos Pastores da cidade. Oh! Quão bom e quão suave
é que vivamos em união! (Salmo 133)”.6 A liturgia inaugural foi proferida
pelo pastor da Igreja Batista Peniel que enfatizou a importância da unidade7
entre as igrejas evangélicas: “Deus vai estabelecer o reino nesta cidade se
ficarmos juntos”.
Depois da emocionada oração do Pastor, o prefeito recém eleito
discursou sobre as “dificuldades” que o governo enfrentava para concretizar os projetos “prometidos” durante as campanhas eleitorais e que
dependiam, de algum modo, da “ajuda” de deputados estaduais e federais
vinculados ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Logo após o discurso
do prefeito, dois pastores tomaram a palavra e num tom de profético enfatizaram a importância da “unidade entre os irmãos” a fim de promover
o projeto de clamor e de evangelização da cidade. “A cidade vai servir ao
Senhor Jesus” diziam, mas ela somente será “vencedora” se houver um
líder que “compreenda a Palavra”. É a Palavra que trará a “restauração” a
“purificação” desta cidade.
De fato, o “Café dos pastores” marcou-se por dois momentos
de exacerbação da “complexidade cosmológica comunicativa” (Peirano,
2001) do ritual8. O primeiro revelaria trilhas, caminhos e encruzilhadas
e no segundo novas legitimidades e mecanismos de diferenciação social
surgiriam, abarcando outras ideologias, interesses e ações sociais (Peirano,
2001, p. 27). Como nos ensinou Mariza Peirano (2001) os rituais marcamse por caracteres distintos. Ao passo que ele é capaz de realizar mudanças
e transformações e questionar estruturas sociais também abre espaço para
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a consolidação destas mesmas estruturas sociais e das crenças culturais
essenciais que as constituem (p. 27).
Vamos ao primeiro momento do ritual. Passado o clamor pela união
entre todos os irmãos, o Pastor da Igreja Batista Peniel solicitou que os dirigentes eclesiais (e apenas eles) levantassem as mãos e orassem, todos juntos,
pela cidade. Para a minha surpresa, a mulher que estava sentada ao meu
lado, muito emocionada, também levantou as mãos. Depois de encerrada a
oração ela contou que era Pastora de um novo Ministério e que tinha sido
candidata à vereança nas eleições de 2004!
A “confraternização” completou-se com um desjejum e, pouco depois de concluído, quando ainda conversávamos com a Pastora Inês e com
a esposa do pastor dirigente da Igreja Missão Evangélica, a recepcionista do
evento, segurando um ramalhete de rosas, dirigiu-se à Pastora e perguntou
de quem ela era esposa. Imediatamente a esposa do pastor adiantou-se em
responder, em tom enfático: “Ela não é mulher de pastor, ela é Pastora!”.
A esta resposta seguiu-se um silêncio constrangedor. Com efeito, a recepcionista permaneceu atônita, em silêncio durante alguns segundos, com as
flores nas mãos, sem saber como agir.
Em seguida afastou-se para dirigir-se a uma espécie de supervisora.
Retornando minutos depois entrega a rosa à Pastora: “A senhora também
merece”! Desta vez, todas nós, pesquisadoras, Pastora, esposa de pastor
recebemos rosas das mãos da recepcionista, sem que houvesse qualquer
outra justificativa.
Ora, tal exacerbação da “complexidade cosmológica comunicativa”
do ritual permitiu-me, então, observar um momento ideologicamente
excepcional (Peirano, 2001) ou fora da ordem rotineira, como diria Victor
Turner: o re-conhecimento daquela mulher como a autoridade eclesial
de um dos Ministérios da cidade tanto por parte de parte da comunidade
eclesial quando o meu próprio. Esta “variável ideológica inesperada” (Peirano, 2001, p.36) embora aparentasse ser um mero “incidente”, deixou
explícito a dificuldade que a recepcionista teve em (re)conhecer a Pastora
como uma dirigente eclesial. E em razão deste “estranhamento” indaguei:
como a presença da única mulher representante da alta hierarquia eclesial
foi interpretada pela comunidade de pastores dirigentes?
De fato considerei a atuação da Pastora naquele ritual por meio da
acepção classificatória de Victor Turner que segue a tradição durkheimiana
que toma os rituais enquanto fatores de coesão social. Sendo assim, Pastora
Inês, no tempo daquele ritual, ocupava um “lugar liminar” (Turner, 2005,
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 157-177, outubro de 2010.

REPENSANDO fRONTEIRAS SOcIOlÓgIcAS...

161

p. 140-141): um agente em passagem ritual, por isso mesmo, “perigosa”
simplesmente porque “a transição não é nem um estado nem o seguinte, é
indefinível” (Douglas, 1976, p. 119). Com efeito, quando um agente ocupa
um lugar de difícil classificação, em uma dada situação social, borra a fronteiras das categorias costumeiras, polui a estrutura social. Trata-se de um
agente de “status marginal” (Turner, 2005, p. 121) em um sistema social,
onde “as posições de autoridade são reconhecidas, pois os que as ocupam,
são todos investidos com poder espiritual explicito, controlado, consciente,
externo e aprovado – poderes de benção ou maldição” (Ibidem, p. 123).
Como tal proposição não abre espaço para as incongruências de uma
variabilidade estrutural revi a ideia de “posição marginal” que ocupara a
Pastora, naquele dia, a partir de suas próprias palavras: “as igrejas pentecostais, especialmente as da cidade, não consagram a mulher como dirigente
de uma congregação”. A investidura dada à mulher, segundo estes pastores,
é de gerenciadora do lar e na Igreja elas ocupam no máximo a função de
diaconisa. Contudo, segundo a Pastora, o Ministério ao qual pertence não
se baseia em uma exegese bíblica que afirma que a ocupação de posições
de autoridade na Igreja seria “apanágio de homens”, como naturalmente
portadores de um poder espiritual legítimo, consentido por Deus. Pastora
Inês lembra que foi convidada para a cerimônia como dirigente eclesial
“apesar dos pastores da cidade me rejeitarem por eu ser Pastora”. Contudo,
segundo ela, é o poder do Espírito Santo que a “capacita”. Deus é quem “me
dá autoridade”. Deste modo, ela busca legitimar sua autoridade eclesiástica
através da exegese bíblica:
A Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse sobre a mulher, se Deus quisesse só
o homem seria o homem a lavar o pé de Jesus? Quem secou o pé de Jesus?
Uma mulher! Quem é juíza na palavra de Deus? Uma mulher! Quem viu
Jesus primeiro? Uma mulher!

Ela enfatiza a argumentação lembrando que “eles” (os pastores da
cidade) fazem uma “leitura equivocada da palavra de Deus”: não há qualquer
menção, na Palavra, quanto à exclusão de mulheres aos cargos de liderança eclesial. Deste modo reafirma: “Os pastores da cidade simplesmente
colocaram na cabeça que a mulher não pode ser Pastora”. Nesse sentido,
Pastora Inês indica que a “rejeição” de mulheres em cargos de liderança
diz respeito “à própria estrutura da sociedade”:
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É na sociedade, por na Bíblia não tem, se você lê a Bíblia direitinho eles vão
ver que a mulher tem influencia em tudo, tem primeiro lugar em tudo na
palavra de Deus, se a mulher tem primeiro lugar na Bíblia por que não pode
ter aqui [na sociedade] também? Jesus nasceu de quem? Foi um homem que
pariu Jesus? A mulher pode ser exaltada sim!

Segundo ela, a maior prova da legitimação do seu dom, como a “capacidade” de profetizar, foi o “apoio” que obteve de alguns membros da
Igreja Evangelho Quadrangular/IEQ quando a ela “rompeu” com esta Igreja
“para guiar um novo ministério”. Somente depois desta ruptura ela alcançou
o cargo de Pastora, o que aconteceu graças à urgência em guiar uma nova
igreja, em função da força dos seus dons. Pastora Inês revela, então, que foi
“avisada em sonho” que teria que sair da IEQ9 e “guiar uma nova igreja na
terra”. Nesta visão aparecia o símbolo do Espírito Santo – uma pomba branca
– que é o mesmo símbolo do Ministério Tempo de Salvar. Confirmou-se,
assim, que era “chegada a hora” para aceitar a “convocação” de Deus.
Mesmo tendo sido consagrada como uma função na alta hierarquia
do Ministério Tempo de Salvar, depois de dedicar-se a “abrir muitas obras”,
a Pastora Inês continua “lutando como um homem” para se legitimar diante
de outras denominações evangélicas da cidade. Segundo ela, a “história de
luta” por um espaço legítimo na hierarquia religiosa local vem, como vimos,
desde seu rompimento com a IEQ no momento em que percebeu que
“lá” não “me deixavam andar”, não permitiam que ela exercesse seu dom
de fundadora de obras.
Neste momento da descrição etnográfica, devo lembrar, ainda que
brevemente, fragmentos do processo de conversão10 de Inês ao pentecostalismo, narrado, por ela mesma, em um das inúmeras conversas que
tivemos no escritório do Ministério. Inês, já casada, não conseguia engravidar. Um dia, ela fora convidada a assistir um culto na IEQ. Naquele dia,
a vice-pastora, esposa do pastor-presidente, dera um testemunho de que
conseguira engravidar: “um milagre”, pois a ela não podia ter filhos. Inês
esperava que o mesmo acontecesse com ela e por isso começou a frequentar os cultos. Porém “eu não queria ser crente, Esperava, apenas o mesmo
milagre”. Finalmente ela engravidou.
Depois do “milagre”, ela começou a trabalhar na Igreja. Logo ingressou nas campanhas missionárias, justamente quando a IEQ já havia
se tornado uma expressiva igreja evangélica independente da igreja-mãe
norte-americana (Freston, 1993). Contudo, ela só veio a se “doar a Jesus”,
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de fato, após o nascimento do filho. Isso porque a criança nasceu com
um problema de saúde. E, naquele momento, no Hospital, segurando seu
filho no colo, ela fez um pacto de confiança e de cumplicidade com Deus:
“Eu não te conheço, [...], mas se este Deus dos crentes existe, como eles
falam, eu quero meu filho de volta”. Mesmo assim, o quadro da criança se
agravava e ela novamente pôs a sua confiança em Deus à prova: “passei um
óleo ungido que o Pastor me deu nele, e eu disse, Deus eu largo de fumar,
faço o que você quiser, vou onde o Senhor me mandar, porque meu filho é
tudo para mim”. O médico veio, levou a criança para operar e logo voltou
afirmando que a anomalia física tinha sido “curada”. Naquele momento,
Pastora Inês disse, “Ele o operou”.
Voltando à formação religiosa da Pastora Inês. A meu ver, ela fora
treinada em um tipo de organização eclesial “menos rígida”11 no que tange
aos costumes e a atuação de mulheres em cargos de liderança. Fruto, em
parte, da atuação “não tradicional” da fundadora da IEQ, Aimeé Semple
McPherson (1890-1944) (Freston, 1993). Com efeito, o exercício do sacerdócio feminino12 na IEQ relativiza o papel reificado das relações de
gênero no universo das igrejas pentecostais e cristãs em geral. Enquanto a
Igreja Católica não aceita que uma mulher ocupe o sacerdócio13 e as igrejas
protestantes históricas caminham nesta direção em passos lentos, a pentecostal IEQ exibia, desde sua fundação, um modelo que, de algum modo,
influenciou as escolhas espirituais da Pastora Inês.
É neste contexto histórico de legitimação da IEQ que a Pastora
Inês “renasceu”, treinada em um espaço religioso no qual a investidura do
sacerdócio podia se constituir em um lugar social de acumulação de prestígio, honra e reputação e de gestão da mulher. Ouso a afirmar que este quadro
permitiu Pastora Inês, quiçá tantas outras pastoras do Ministério, transitar
entre o “tempo da igreja” e “o tempo da política”.
Esta perspectiva que ora adoto relativiza o nosso senso ordinário
baseado em acepções naturalizadas porque, como sugere Brenner (1998),
aponta para a superação das dicotomias entre as esferas do privado e do
público, da administração da casa e da família e do exercício da autoridade
eclesial. Não é de espantar que em 2004 a Pastora Inês – já agora dirigente
eclesial do Ministério Tempo de Salvar – tenha recebido e aceitado o “convite” de um partido de representação nacional para candidatar-se a vereadora
da cidade. Embora não tendo sido eleita, parece-nos que o capital religioso
por ela acumulado no cotidiano da IEQ, e legitimado no novo Ministério,
fora reconvertido, em parte, para o campo da política.
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Contudo, permanece a pergunta: porque alguns representantes da
hierarquia evangélica local continuam a vê-la como um agente estruturalmente invisível, de status marginal e liminar (Turner, 2005, p. 139)? Por
que, para eles, Pastora Inês é um agente poluidor que borra as “categorias
costumeiras” (Ibidem, p. 141) da estrutura hierárquica evangélica? Por
que ela continua a “lutar como um homem” para se fazer re-conhecer no
mundo evangélico local?

A “Amplificadora da Obra do Senhor”:
Legitimidades das Palavras que “Fazem as Coisas”
Em 2006 participei do Congresso Nacional dos Jovens, um ritual
que inaugurou o novo espaço da congregação-sede do Ministério Tempo
de Salvar14 na cidade. A igreja foi construída num bairro modesto numa
rua sem calçamento e de precária iluminação pública. Embora não muito
distante do eixo político administrativo da cidade, mas fora do olhar daqueles
que transitam por essa região considerada como “o centro da cidade”, a
pequena igreja conta com cerca de 60 lugares. A construção do novo templo
teve os recursos financeiros e humanos garantidos fundamentalmente pela
membresia que mora nas cercanias do templo e cujos fiéis vieram da IEQ,
pelo menos em parte, juntamente com Inês que era então missionária. Por
isso mesmo o novo espaço só se tornou possível pela “capacidade dela de
pregar, de abrir pontos de oração até numa varanda, para amplificar a obra
de Deus”, afirma o coordenador do grupo jovem. De fato, relata ele, muitos
membros doaram seu “tempo livre” para ajudar na construção da Igreja
seja “pegando no pesado” seja arregimentando doações.
A Pastora Inês coube ministrar um culto de grande importância para
todo o Ministério, pois assinalava o seu crescimento, através da inauguração
da nova congregação-sede responsável por mais quatro congregações-filiais
na cidade. Todas vinculadas à Igreja-mãe (sediada em um bairro da Zona
Oeste do Rio de Janeiro), mas sob a direção da Pastora Inês.
No púlpito estava representada a hierarquia do Ministério Tempo de
Salvar composta por uma maioria de mulheres dirigentes das congregações
filiadas à congregação-sede, administradas pela Pastora Inês e também de
outras congregações vinculadas à Igreja-mãe do Ministério. O tema do
congresso centrava-se na convocação dos “jovens” a exercer a disciplina
evangélica. Na capa do prospecto distribuído a todos os participantes haCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 157-177, outubro de 2010.
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via uma chamada bíblica igualmente dirigida aos “jovens” – os escolhidos de
Deus – para que eles escutassem seriamente a Palavra: “E disse-me: filho do
homem põe-te em pé, e falarei contigo” (Ezequiel 2:1).
Como disse, a liturgia voltada para os “jovens” incitava à prática
de um ethos evangélico reforçado pelo texto bíblico: “Se algum moço não
quiser ser desprezado, que seja um exemplo.” (Primeira Epístola de Paulo
a Timóteo 4:12). Nesse sentido, o tom do ritual era o de admoestação para
que nenhum daqueles “jovens” descuidasse de sua “mocidade”, procurando
ser “um exemplo de fiel no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza”
(1ª Epístola de Paulo a Timóteo, 4:12).
O ritual foi marcado ainda por fortes manifestações de fervor por
parte da membresia e da alta hierarquia do Ministério que louvavam e
clamavam em voz alta. Pastor João, dirigente da congregação de Itaguaí,
foi o único a fazer menção a estas manifestações: “podemos achar que o
que está acontecendo aqui é emoção. Não é emoção não. É a presença do
Senhor! Ele está aqui!”. Durante a pregação do Pastor João o Espírito Santo
se deu a conhecer no mundo sensível através de profecias, clamores, gritos
exaltados, lágrimas e do falar em línguas estranhas.
Essa forte expressão de sentimentos, como observei, não foi interpretada pelo Pastor como uma mera “emoção”, principalmente porque três
pessoas começaram a falar em línguas estranhas, o que é a demonstração
de um dom do Espírito Santo e não um ato de natureza emocional. Naquele
momento, eu mesma senti uma “forte sensação de que estava acontecendo algo que eu não sabia descrever”! Além disso, me percebi tomada de
“susto” e como pesquisadora experimentei um sentimento contraditório
de estranhamento e de identificação, ainda que por pouco tempo, com os
sujeitos da pesquisa: “o Espírito Santo está aqui!”, pensei.
De fato, o Espírito Santo lá estava. E naquele momento apoteótico
de manifestação e de validação do dom15 do Espírito, Pastora Inês deu início
à sua pregação. Empregando um tom profético em seu “testemunho”, ela
versou sobre o “chamado para ser Pastora de um novo rebanho”: “Jesus me disse:
‘filha eu vou tirá-la dessa Igreja, pois, Eu quero que você faça a minha obra.
Você vai guiar uma nova Igreja na Terra’!”
A Pastora prosseguiu a profetização usando a sua carreira como
exemplo de “fé e confiança em Jesus”. Afinal, ela fora membro da IEQ onde
teve que “lutar por mais espaço”, pois seu capital religioso já se manifestara,
mas não era reconhecido pela hierarquia da IEQ. Sua capacidade de “amplificadora da obra de Deus”, estava sendo cerceado. “Foi um momento de
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crise”, disse ela, então “rompi com a IEQ e com uma tradição pentecostal”
que exercia uma explícita referência ao papel da família consanguínea no
exercício do “monopólio do mercado de bens de salvação” (Bourdieu,
2001). Diz Pastora Inês “na IEQ a única pastora que tinha era a mulher
do pastor-presidente”.
Durante seu “testemunho” o púlpito era o território mesmo de sua
legitimação graças ao reconhecimento de sua força espiritual pela membresia, que louvava, em voz alta, o Ministério dirigido por uma Pastora cujo
dom era o de edificar a “obra do Senhor”. Deste modo, o testemunho da
Pastora Inês fora transformado numa narrativa profética, descrevendo o
caminho pelo qual ela conseguira adquirir e transferir capital religioso de
uma igreja para outra. A “maior prova do seu dom” e da legitimação de
seu poder como líder espiritual foi à conclamação feita à membresia, especialmente aos “jovens”, para que os instrumentos sonoros, que estavam
sem funcionar, fossem “ungidos contra a atuação de Satanás” que tentava
prejudicar o culto. Elevando a voz conclamou:
Igreja levanta a mão para estes instrumentos e glorifica para o Senhor! Eu
quero dizer para o Capeta que, com som ou sem este congresso sai, sabe
por que irmãos? Porque aqui não tem lugar para o diabo! Mas sim para o
Espírito santo de Deus!

Como vemos, a pregação da Pastora demonstrara o controle das
“habilidades específicas” para discursar em nome de um grupo específico
em um ritual específico. De fato, a Pastora era a “porta-voz autorizada”
(Bourdieu, 1996, p. 89) nomeada institucionalmente pelo Ministério para
“lutar”, naquele momento, contra o diabo16. Nos discursos institucionais,
como o do ritual do Congresso Jovem, o “porta-voz autorizado” – Pastora
Inês – dispõem de uma autoridade cujos limites coincidem com a delegação
fruto da investidura concedida e consagrada pelo grupo (Bourdieu, 1996,
p. 91-93). Envolve, portanto, a concessão de um “título oficial” que garantiu
Pastora Inês ser a detentora do cetro (Ibidem, p. 91): a autoridade (re)conhecida
pela hierarquia eclesial e pela membresia por sua habilidade de fazer uso da
palavra. (Ibidem p. 83)
Em apenas um mês nós conseguimos fazer o que está aqui. E nós sabemos
o quanto estes jovens tiveram participação neste congresso, assim como
muitos irmãos, os quais quero agradecer e pedir a Deus pela vida de vocês.
Que ficaram aqui comigo o dia inteiro neste lugar. Faz dois meses que esCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 157-177, outubro de 2010.
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tamos aqui lutando por esta obra e Deus nos deu a vitória, Aleluia! Quero
te agradecer Senhor por este Ministério. Que o senhor colocou em nossas
mãos. Pai obrigado porque você tocou o meu coração e mudou a minha
vida. Obrigada Pai por este Ministério, por tudo que o senhor tem feito em
nossas vidas e o que ainda vai fazer.

Ora, naquela “luta pela imposição de uma visão legitima do mundo”
(Ibidem p. 82) Pastora Inês reforçou sua autoridade espiritual por meio da
“eficácia performativa do discurso” (Ibidem, p. 82). Reforço, suas “palavras
de ordem” (Ibidem, p. 89) contra a “atuação do Diabo” eram proporcionais,
portanto, aos limites de sua posição, delegada e legitimada pelo Ministério
(Ibidem, p. 86).
A meu ver, a performance da Pastora Inês naquele ritual permite dizer
que ela vem construindo sua carreira, principalmente, a partir da utilização
do capital linguístico adquirido no cotidiano da evangelização. É deste
modo que ela procura legitimar positivamente sua reputação (Bailey, 1971)
ao mesmo tempo em que evita fazer referências, durante os cultos, sobre
seu papel de esposa, mãe e co-gerenciadora do ambiente doméstico.
Encontrei-me com a pastora, em outro momento, quando passava
pela frente de sua casa e a vi, juntamente com um senhor, construindo um
pequeno espaço na parte lateral da sua moradia. Ela convidou-me para
entrar. Permaneci na sala de visitas, onde tivemos uma conversa informal.
Inês é casada há mais de 20 anos com Tomás. Eles têm dois filhos, o mais
velho é vice-presidente da congregação-sede do MTS, dirigida por ela. Tomás não é evangélico, trabalha há muitos anos como bombeiro hidráulico
muito requisitado na cidade.
Inês revela então que mesmo após ter se tornado Pastora, Tomás
“continua a reunir-se com os amigos no quintal, aos domingos, para fazer
churrasco e tomar uma cervejinha. Mas está sempre me ajudando. Ele
ajudou na construção do templo”. Inês considera que sua “carreira como
evangélica” se deve à “ajuda” do marido. Fato é que “Ele sempre me apoiou,
ele não é evangélico até hoje, mas ele me ajudou a ser evangélica, porque
ele não se opôs”. Como vemos, a narrativa de Inês dissolve nosso senso
ordinário naturalizado e naturalizante sobre os gêneros...
***
O escopo desta etnografia fora rastrear (Ginzburg, 2002) a carreira
religiosa da Pastora Inês, considerando, principalmente, sua participação
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nos rituais que diziam respeito às disputas por posições de poder e pelo
controle de certos espaços como o do “tempo da igreja”17. O “imaginário
das relações de gênero” foi o território desta narrativa exercida a partir de
um modo de “captura” (Brenner, 1998) que privilegiou não como um ethos
naturalizado de mulher, mas sim uma forma de atuar condizente com a
rede de relações sociais pertinentes ao próprio campo no qual ela transitou.
Sendo assim, as reconfigurações de gêneros, abrangidas nesta etnografia, demonstram a fragilidade de “lugares comuns” de etnografias de
gênero que partem, sobretudo, de uma concepção de modernidade que reifica
a dicotomia entre o público e o privado. Se considerarmos o modo como
a Pastora Inês conectou valores e práticas vinculados à casa e à família e
aqueles associados às esferas ditas “extradomésticas” (como o mercado de
bens de salvação) esta dicotomia, certamente, dissolver-se-ia.
Considero que a circulação da Pastora18 entre o espaço público da
igreja e o espaço do cotidiano da família não pode ser apreendida por
meio da noção simplória que “imagina” que ela seria portadora “de uma
outra ‘lógica’, a lógica da esfera doméstica, que poderia poluir a lógica da
esfera pública” (Corrêa, 2003, p. 15). Com efeito, ao puxar alguns dos fios
enredados de sua carreira, compreendi que ela confere vários sentidos para
o chamado “papel da mulher” seja no domínio da vida política seja no
domínio da hierarquia eclesial.
O que esta etnografia grafa afinal? Por certo, que não há uma universalidade identitária nem de mulheres nem de homens (Brenner, 1998). Deste
modo, reafirmo a noção da “natureza imaginária do gênero”, discutida
por Mariza Corrêa (2003), associada às questões propostas por Suzanne
Brenner (1998) sobre as possíveis características não homogêneas e mesmo
contraditórias das relações de gênero, envolvendo os domínios da família, da
política, da economia e da religião. É nesse sentido que as pegadas aqui seguidas
não apontam para uma denúncia simplista das dificuldades enfrentadas por
Pastora Inês para legitimar sua “carreira como evangélica”. Procurei, como
uma caçadora, seguir indícios e sinais (Ginzburg, 2002) tentando compreendêla “mais como uma espécie de exemplo”, repleto de contradições, do que
como uma personagem finda (Corrêa, 2003, p. 17).
Cabe então lembrar com o mestre francês que “a identidade tem
uma existência puramente teórica” (Apud Corrêa, 2003, p. 25). Ao procurar
unidade em um mundo de identidades fragmentadas sentimos um desconforto
perante “nossos espelhos de identidade” (Ibidem, p.26). Nesse sentido,
argumenta Donna Haraway – retomada por Mariza Corrêa (2003) – proCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 157-177, outubro de 2010.
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curemos afinidades e não identidades, relações e não semelhanças. Há um “mito
político” no nós, nas coletividades. Sendo assim voltemos às palavras da própria
Pastora Inês: “eu preciso ser como um homem para guiar meu Ministério”
(grifos meus).
De fato, esta etnografia aponta que não há espaço para um nós
totalizador universalizante que abarque uma identidade atomística para
Pastora Inês. Há afinidades e relações. Talvez a “habilidade específica”
de Pastora Inês seja justamente jogar com estas categorias de existência
puramente teórica. Nós heurísticos fazem parte de seu repertório, mas eles
são manipulados por ela, a cada cena, a cada ato. Se há uma formalização
da estrutura (mulheres não podem ocupar cargos de pastoreio) há também
manipulação desta estrutura por elas. Uma vez disseram que normas sociais
não são apenas planos de ação, mas ainda pontos de ambiguidade produzidos pelo encontro, na prática, de diferentes atores sociais, com interesses
diversificados (Leach, 1996).
Ora, mais uma vez: o que esta etnografia grafa afinal? Que abandonemos a ideia de espaço natural de homens e de mulheres. Deixemos nos
levar pela natureza imaginária dos gêneros! Sendo assim, ao puxar os fios
da carreira desta mulher percebi que eles se enredam a outros. Entrecruzamse, se afastam, se aproximam. Pensemos em mitos, mas em um que verse
sobre fios e rastros. Um labirinto repleto de fios enredados, coberto de nós.
Fios enredados em outros, sendo desenrolados pari passu por este labirinto
construído pelas próprias relações sociais. Nesta etnografia, assim como
Ariadne (que guiava um homem, Teseu) vim puxando diferentes fios pelo
labirinto, lutando com[o] Minotauro. Estes fios expressam as vidas que lá
encontrei. Contudo, foram estes e estas que justamente me guiaram, não me
deixando perder pelo caminho.

Reconfigurando Espaços Sociológicos: Religião e Política
Os fios da “arte de existência” (Foucault, 1984, p. 15) da Pastora
Inês demonstram, a meu ver, que a etnografia é a opção metodológica que
permite conectar “o local” a certos aspectos macroscópicos tão em voga
em nossa sociedade: as relações de gênero e de poder, a vinculação entre
religião e política, a emergência da religião na vida pública. Orientada a favor
da etnografia começo então a pincelar uma nova tela. os modos pelos quais
parlamentares vinculados a Frente Parlamentar Evangélica participam da
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arena da Câmara dos Deputados. Volto meu olhar para os contextos de
negociação política e o lugar de demandas e de filiações religiosas na feitura
de projetos de leis especialmente aqueles que deságuam no debate entre
laicidade do Estado e religião19.
A Frente Parlamentar Evangélica tem se interessado na elaboração de
Projetos de Lei que garantam o “direito à vida” assumindo um posicionamento radicalmente contrário a matérias que tratam de temas como direitos
sexuais e reprodutivos, aborto e fármacos, eutanásia e anencefalia. O período de redemocratização no Brasil fora marcado pela irrupção política de
evangélicos, de diferentes denominações, no cenário do Congresso Nacional.
A religião evangélica no Brasil desprivatizou-se (Casanova, 1999, p. 5) nos
anos de 1980 ao tornar-se “pública”, ao adentrar os espaços da política, ao
se “publicizar”. Um fenômeno que se contrapõe as teorias da secularização
(Casanova, 1999, p. 3-4) que consideram a religião como algo do domínio do
privado sem levar em conta o papel que elas continuam tendo no domínio
público do mundo moderno (idem).
Nesse sentido, a “politização pentecostal” (Freston, 1993) surge no
Brasil durante a Constituinte de 1988 caracterizando-se, sobretudo, pelo
pleito que certas demandas fossem incluídas à Carta Magna. No início
deste século deputados evangélicos continuam a seguir o destino político
de reescrever o Brasil por meio da corroboração do princípio pétreo constitucional: a inviolabilidade do direito à vida (art. 50). A “defesa” da vida é
uma delegação política. Para estes parlamentares se a política é vocação, a
missão é “pela vida”. E a “vida em si” requer um posicionamento radical:
ou se é contra ou se é a favor.
Outrossim, este destino político ratifica a “defesa do ambiente sectário” (Freston, 1993, p.181) que rejeita, sobretudo, princípios do mundo
externo que podem comprometer “a reputação da seita”. Como lembra
Freston (1999) o Brasil presencia um “crescimento sectário rápido num contexto democrático” (p. 338) quando não há uma proposta “universalizante”
para a sociedade. O “conceito sectário de missão” (ibidem) autoriza, pois,
que o Reino dos Céus ocupe o espaço público da política a fim de lutar
“contra as Trevas”. Como lembrou o ex-deputado Pastor Pedro Ribeiro
(PR/CE) a “ordenança de Deus” tem que se unir contra “os tentáculos do
Inimigo” nas causas pela vida.
Deste modo, a “defesa pela vida” é uma espécie de batalha espiritual
travada no legislativo quando parlamentares evangélicos (em discursos
proferidos nos cultos semanais realizados num dos Plenários da Casa) enalCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 12, p. 157-177, outubro de 2010.
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tecem a vocação política, delegada por Jesus, de governar o povo brasileiro.
Logo, a Nação devem ser gerenciada pelos “homens cheios do Espírito”
“nascidos de novo” que fazem parte de uma “Igreja tem a resposta que os
políticos procuram” (Freston, 1999, p. 338).
Ora, este cenário marcado por uma“pentecostalização do estado
laico” (Damasceno & Duarte, 2009) a saber: a participação de quadros
religiosos na vida publicas brasileira merece ser rastreada mais densamente.
Deste modo, corroboro com a perspectiva de Emerson Giumbelli (2008)
de que a presença do religioso na vida pública se deu no interior mesmo
do nosso ideário da secularização e não como seu opositor (p. 80-81). Talal
Asad (1993) e José Casanova (1999), por diferentes vieses, propõem que
o fenômeno da participação da religião no espaço público relaciona-se ao
advento da modernidade. Para Giumbelli (2008) a relação entre secularização
e religioso deve ser consideradas não como pólos de oposição, mas como
“pares indissociáveis na modernidade” (p. 81). Sendo assim, a intenção é
problematizar estas “categorias diferenciadas” bem como “investigar as
condições nas quais esta indiferenciação é afirmada e sustentada como tal”
(Asad apud Giumbelli, 2008, p. 81). Deste modo dissolver-se-ia as “noções
universalistas” sobre a religião que não concebem que a definição ela mesma é produto de processos discursivos históricos (Asad, 2003, p. 29). Uma
crítica de Talal Asad a Clifford Geertz e sua concepção de religião como
sistema de símbolos.
Nesse sentido, Giumbelli (2008) aposta numa perspectiva que ora
concordo: a recusa a busca de princípios para entender este fenômeno.
Para o autor, devemos nos deter as modalidades da relação entre Estado
e religião e os dispositivos de laicidade em cada contexto. Talvez por isso
o autor ponha em suspensão o modelo francês como “espelho” para entendermos a participação da religião na nossa vida política. Ora, distinguir
modelos de realidades, como propôs Leach (1996), pois, o “modelo real”
existe apenas nas mentes dos antropólogos, sob formas de construções
lógicas (Leach, 1996).
Rita Hermon-Belot e Sébastien Fath (2005) analisam o quadro francês
detentor do cetro da laicidade salientando para a mesma diferenciação entre
teoria e prática. Segundo os autores a despeito da retórica de separação
entre Estado e Igreja na França muitas atividades de cunho religioso são
reconhecidas e até mesmo subsidiadas pelo Estado Contudo, tais práticas não estão despidas de ambiguidades (p. 4). Deste modo, os autores
reafirmam certo “desconforto” da tradição secular francesa em abarcar o
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reconhecimento social da religião pela política: “L’État ne peut ignorer les
religions” (p. 2), argumentam.
Danièle Hervieu-Léger (1999) detecta no mesmo quadro francês uma
crise das instituições tradicionais como o catolicismo (p. 25), entretanto
propõe identificar as modalidades próprias do “retorno do religioso” em
cada civilização (p. 19). Deste modo, a autora aponta para uma laicidade em
pane que traz novas problemáticas sobre a questão da laicidade no mundo
contemporâneo. No caso da França a questão do Islã tem suscitado, por
exemplo, pensar sobre o papel da própria laicidade na regulação institucional
do religioso no regime republicano (Hervieu-Léger, 1999). Outrossim, a
autora (1999) defende a necessidade de uma maior atuação do Estado na
gestão e na racionalização do debate em torno da delimitação prática do
exercício da liberdade religiosa.
A inserção da religião no cotidiano cultural e político dos países
contemporâneos vem fermentando constantes e densos debates nas ciências
sociais, de forma geral. Deste modo, tendo em vista um fenômeno desta
ordem de grandeza e de complexidade há que se diferenciar atores em
cena, distinguir contextos, assinalar assimetrias. No caso brasileiro ouso a
dizer que a religião nunca se ausentou do espaço da vida pública, quiçá do
espaço da política. “Quem ainda acredita no mito da laicidade”, perguntara
Casanova (1999, p. 11).
Sendo assim, recuso a ideia de que religião e política “não se misturam” como se fossem átomos; “exteriores” uma à outra. Religião e Política
são mônadas (unas e compósitas) marcadas por uma multiplicidade exponencial de diferenças infinitesimais e que por diversas maneiras relacionais
possuem reciprocamente uma à outra. (Tarde, 2007, p. 57). Ora, religião,
laicidade, Estado e política se possuem reciprocamente ao passo que rivalizam
e se reforçam mutuamente em relações infinitesimais de repetição (Tarde,
2007) no espaço público brasileiro. O que proponho é desatomizar as
acepções de modernidade, de cidadania e de laicidade de nossas mentes
interessadas em entender por que estas categorias parecem ausentes da
vida política brasileira. Finalizo reafirmando duas cautelas já propostas. A
primeira que o tema requer outras trilhas etnográficas e debates analíticos
(Giumbelli, 2008, p. 95). A segunda que a definição de religião que adotamos deve considerar tanto elementos heterogêneos quanto os caracteres
históricos (Asad, 1993, p. 54). Como diria Tarde (2007): “Existir é diferir”.
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Notas
Dedico este ensaio a Pastora Inês que me permitiu rastrear suas pegadas. Agradeço a solidariedade acadêmica de minhas colegas de pesquisa com as quais fui iniciada nas artes do fazer
antropológico. Grata ao amigo Ricardo Dias Campos por sua imensa generosidade que não
cabe aqui. As palavras que tomam este ensaio são fruto da valiosa orientação presencial e
interessada de Caetana Maria Damasceno. De orientadora a colega, Caê continua a instigar
mesmo a distância minhas preocupações analíticas sobre o tema da religião e da política e
suas interseções com o espaço público, o privado e as relações de gênero no Brasil.
**
Mestranda de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de Brasília. O
presente artigo foi vencedor do Terceiro Concurso de Monografias para Jovens Pesquisadores, organizado pela Associação dos Cientistas Sociais da Religião do Mercosul em 2009.
1
Para Alessandra Barreto (2004) a Baixada Fluminense tornou-se uma nomenclatura aglutinadora destinada a “identificar” um conjunto de municípios com características sócio-históricas
diversificadas. Nesse sentido, a autora se dedica em apreender as representações sociais que
estão por trás deste nome genérico, analisando a constituição sociológica dos municípios da
Baixada Fluminense e a consequente diversidade de identidades de seus moradores. “Podemos
falar em uma só Baixada?”, indaga a autora (p.45).
2
Todos os nomes informados são fictícios a fim de não romper com o decoro da relação
entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa.
3
A qualificação “grande” política é aqui usada como um desdobramento daquilo que Bailey
(1971) chamou de “pequena política” ou “política de reputações”.
4
Composta pelos Partidos: então Partido Liberal/PL, Partido Social Liberal/PSL e Partido
Republicano Progressista/PRP.
5
Performance aqui assume a conotação apontada por Stanley Tambiah (Apud Peirano, 2001, p.
27) para discorrer sobre a eficácia da ação ritual. Um dos sentidos do caráter performativo
do ritual, diz o autor, versa sobre a “performance que usa vários meios de comunicação através
dos quais os participantes experimentam intensamente o evento [...]”.
6
Este salmo é significativo quanto às possibilidades concretas da união entre as igrejas
evangélicas. “A excelência da união fraternal. Este salmo é uma expressão de santo gozo
ocasionado pela reunião de Israel com uma só família nas grandes festas anuais. [...] Esta
harmonia fraternal pode ser realizada na família, na nação, na igreja e no mundo, uma vez
que as condições essenciais sejam observadas. Para irmãos poderem habitar juntos harmoniosamente e preciso haver: 1. Altruísmo e consideração um pelos outros 2. Tolerância
das convicções ou escrúpulos dos outros. 3. Simpatia para com as aspirações e interesses
dos outros. 4. Acordo em querer promover os interesses da família. 5. Laço de parentesco
natural ou espiritual. 6. Amor comum aos pais, ou, no caso da irmandade cristã o mesmo
amor e obediência a Deus. 7. Amor fraternal, por todos pertencerem à mesma família”. (A
Bíblia Explicada, 1985, p. 207).
7
Devo lembrar que a própria ideia de unidade das igrejas evangélicas é uma variável extraordinária. Como lembra Freston (1993) o campo religioso evangélico possui uma tradição
de socialização sectária (p.181), que rejeita, sobretudo, princípios cosmológicos do mundo
“externo” que podem comprometer “a reputação da seita”. Seita aqui assume tanto a ideia
de “seguir, ir atrás de, obedecer” quanto de “cortar, separar, dividir”. (Weber, 2004, p.289).
*
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Entendo rituais no sentido adotado por Mariza Peirano (2003, p. 47), qual seja, “a eficácia
da ação ritual reside no fato de acionar crenças culturais essenciais – crenças que constituem
uma cosmologia – mas, ao mesmo tempo, questionar determinadas estruturas sociais. Neste
sentido, os rituais podem concorrer para a construção de novas legitimidades, permitindo
desvendar mecanismos, de diferenciação social e realizar a passagem das ideologias para
os sistemas de ação (e vice-versa). É na ação que homens e mulheres de carne e osso, [...],
buscam transformar interesses e ideais em realizações concretas. Rituais são, assim, bons
para pensar e bons para viver. A partir deles tomamos conhecimento de nosso mundo ideal
e de nossos projetos e ambições; a partir deles revelam-se trilhas, encruzilhadas e dilemas
e, no processo, consegue-se, muitas vezes, encaminhar mudanças e transformações (p. 47).
9
A IEQ é a primeira denominação cristã a ser fundada por uma mulher – Aimeé Semple
McPherson (1890-1944) que se converte ainda jovem e passa a percorrer o território dos
EUA, promovendo evangelizações e sessões de cura divina em massa, em espaços públicos
das ruas e praças (Freston, 1993, p. 82). Aimeé é uma figura que viveu à frente de seu tempo, e mesmo quando envolvida em escândalos sexuais e familiares, conseguiu manter sua
trajetória ascendente no campo religioso, fruto do sucesso em “transformar criminosos e
viciados em pessoas sadias.” (Ibidem, p. 83).
10
Não analisarei aqui detalhadamente o processo de conversão de Inês ao pentescostalismo. Para uma análise mais detalhada sobre conversão ao pentecostalismo cf. Mafra, 2002.
11
Como lembra Paul Freston (1993) Aimeé “era jovem, bonita e distante da imagem tradicional de mulher pentecostal. Não é por acaso que a IEQ é menos repressora no tocante à
roupa e aparência femininas do que outras igrejas pentecostais” (p.83).
12
De acordo com Freston (1993), observava-se nos anos de 1990 uma maior abertura da
IEQ para o sacerdócio feminino. Assim cerca de 35% dos cargos de pastoreio na Igreja
eram ocupados por mulheres, muitas, inclusive, em cargos de pastoras titulares (22%) e em
funções de diretoria, como a do Instituto Bíblico Quadrangular (p. 84).
13
Em uma série de cartas trocadas com o cardeal Carlo Maria Martini, Umberto Eco (2000)
procura entender as cosmologias religiosas relacionadas com os aspectos terrenos da vida
cotidiana. Neste sentido o autor busca através do texto bíblico e dos textos de São Tomás
de Aquino argumentações que justifiquem o porquê da Igreja Católica não permitir o
exercício do sacerdócio por mulheres. Segundo Eco, o texto bíblico não diz explicitamente
que a mulher não pode exercer o sacerdócio. Já São Tomás vê a mulher como não “digna”
e “impura”, portanto, não habilitada a ocupar cargos eclesiásticos (p. 52-53). Ele argumenta
que, por meio da exegese bíblica, São Tomás não chega a oferecer as razões para que o
sacerdócio fosse somente uma prerrogativa masculina a não ser pelo viés da antropologia
do seu tempo. Por fim, Eco expõe suas “perplexidades”: “quais são as razões doutrinais
para interditar o sacerdócio às mulheres?” (p. 54).
14
Em linhas gerais o MTS tem uma estrutura organizacional e teológica similar à da IEQ. A
Igreja-Mãe do MTS, cuja direção está nas mãos de dois pastores-presidente, localiza-se no
bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro e possui vinte e uma congregações
filiadas, situadas, em municípios como o de Nova Iguaçu, Itaguaí, além das cinco congregações da cidade (dirigidas pela Pastora Inês). O MTS tem ainda uma congregação em São
Paulo e dois pontos de pregação na Europa (na Espanha e Itália) que estão também sob a
supervisão da Pastora Inês.
15
Para a tradição evangélica em geral os dons do Espírito Santo estão relacionados com a
8
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promessa cumprida no dia do pentecostes, ocorrido cinquenta dias depois da Páscoa, quando o Espírito Santo foi enviado por Deus aos seus discípulos, descendo em Jerusalém sob
forma de línguas de fogo. Naquele dia, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram
a falar em línguas estranhas (Atos dos Apóstolos 2,1-4) (Freston, 1993, p.107). São manifestações do Espírito Santo: a) Palavra da Sabedoria; b) Palavra do Conhecimento; c) Fé; d)
Dons de Curar; e) Operações de Milagres ou de Maravilhas; f) Profecia; g) Discernimento
de Espíritos, h) Variedade de Línguas; i) Interpretação das Línguas; j) Administração (Governos), k) Socorros, Atos Úteis; l) Ministério, Serviço, Ensinos, Diaconato; m) Exortação;
n) Contribuir, Repartir; o) Presidir, Dirigir, Cuidar, Dar Ajuda e p) Exercer Misericórdia.
16
Não farei aqui uma explanação cosmológica sobre a importância da atuação do Diabo na
vida cotidiana dos evangélicos, em especial, nas confissões pentecostais e neopentecostais.
Para uma análise mais detalhada cf. Mariz, 1997.
17
O “tempo da igreja”, segundo Damasceno (2007, p. 14), “[...] é um tempo litúrgico e
cosmológico, que se desdobra em inúmeros rituais (um para cada dia da semana, ligados à
profetização, à evangelização, ao exorcismo, à cura, etc.), dentro e fora do templo. A conexão
entre esses dois tempos [o da igreja e o da política] se expressa na pentecostalização da “grande” política através das candidaturas de bispos, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos
ou simples membros da comunidade de fé, na grande maioria, compostas de homens”.
18
Fora do “tempo da igreja” dois rituais apontaram para o “reconhecimento” de Pastora Inês
como autoridade eclesial. O primeiro ocorreu em outubro de 2006 na Câmara Municipal
quando o prefeito e os vereadores da cidade concederam as pessoas “importantes” o titulo
de “cidadão da cidade”. A Pastora foi uma, dentre os muitos evangélicos homenageados,
a receber a honraria. Fruto, segundo ela, do reconhecimento de seu trabalho com “jovens
viciados” na “comunidade”. O segundo ritual aconteceu em março de 2008 em função da
Comemoração do Dia Internacional da Mulher num evento organizado pela prefeitura no
auditório principal da Universidade. Os discursos das autoridades basearam-se na saudação
às “mulheres guerreiras, lutadoras, provedoras pelo seu dia”. Pastora Inês foi convocada a
receber a a “autoridade eclesiástica” que “desenvolve um grande trabalho na sua comunidade
como Pastora, como amiga, como mãe de família e também como aquela que aconselha que
está sempre presente. Devemos muito a essa pessoa que desenvolve um grande trabalho,
principalmente, tirando jovens dos vícios, aconselhando as famílias, fazendo a união de
famílias, e cada vez mais a sua igreja cresce com as bênçãos de Deus”.
19
Por certo, não estou “inventando a roda”, sob nenhum aspecto. Diversos cientistas
sociais brasileiros têm apresentado grande interesse pelo tema. Ver. Giumbelli (2008),
Mariano (2006), Machado (2006), Birman (2001), Montero (2006), Burity (2008) dentre
tantos outros e outras.
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(Keywords) así como la versión en inglés del título del artículo.
3 Las notas explicativas deben colocarse al final del artículo. Las referencias bibliográficas deberán ser ordenadas alfabéticamente al final del
texto.
4 En el cuerpo del texto, en la indicación de referencias en las citas directas deben constar autor(es), año de publicación y página(s); en las citas
indirectas, la mención del número de páginas es opcional, conforme a
los ejemplos abajo:
Según Hassen (2002, p. 173): “Há uma grande carência de materiais
didáticos nesse campo, principalmente se aliados à ludicidade.”
Sabemos que há “[…] uma grande carência de materiais didáticos
nesse campo […]” (Hassen, 2002, p. 173).
Sabemos da grande carência de materiais didáticos nesse campo
(Hassen, 2002).
Sabemos da grande carência de materiais didáticos nesse campo,
segundo Hassen (2002).
Sabemos da grande carência de materiais didáticos nesse campo,
segundo Hassen (2002, p. 173).
4.1 Las citas directas con más de tres líneas, en el cuerpo del texto,
deben ser destacadas márgenes y tamaño menor de letra, sin comillas, en espacio simple; transcripciones de testimonios de los
informantes siguen la misma norma, conforme el modelo:
[…] regras de comportamento explícitos às quais os indivíduos se referem
conscientemente, e que se fundam sobre justificações ou princípios filosóficos,
ideológicos ou políticos, ou sobre o surgimento de novas aspirações individuais
ou coletivas. (Bozon, 1995, p. 124).
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4.2 Las referencias, al final del texto, deberán seguir los modelos:
4.2.1 Libro (y guías, catálogos, diccionarios, etc.): autor(es), título
(en itálico y separado por dos puntos del subtítulo, si tuviera), número da edición (si constase), lugar, editora, año de
publicación:
DUMONT, Louis. Homo hierarchichus: o sistema de castas e suas implicações. São
Paulo: EDUSP, 1992.
FORTES, Meyer; EVANS-PRITCHARD, E. E. (Org.). African political systems.
Oxford: Oxford University Press, 1966.
MINISTÉRIO DE SALUD. Unidade Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y
ETS. Boletín de SIDA: programa nacional de lucha contra los retrovirus del humano y SIDA. Buenos Aires, mayo 2001.

4.2.2 Fragmento de libro (artículo, capítulo en antología): autor(es),
título del fragmento seguido de la expresión “In:”, autor(es)
del libro, título (en itálico y separado por dos puntos del subtítulo, si tuviera), número da edición (si constase), lugar, editora, año de publicación, página(s) de la parte referenciada:
VELHO, Otávio. Globalização: antropologia e religião. In: ORO, Ari Pedro;
STEIL, Carlos Alberto (Org.). Globalização e religião. Petrópolis: Vozes, 1997. p.
25-42.

4.2.3 Artículo/ nota en periódico (revista, boletín, etc.): autor(es),
título del artículo, nombre del periódico (en itálico), lugar,
año y/o volumen, número, páginas inicial y final del artículo,
fecha.
CORREA, Mariza. O espartilho de minha avó: linhagens femininas na antropologia. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 3, n. 7, p. 70-96, out. 1997.

4.2.4 Artículo /nota en diario: autor(es), título del artículo, nombre
del diario (en itálico), lugar, fecha, sección o cuaderno, página
(si no hubiera sección específica, la paginación precede la
fecha):
TOURAINE, Alain. O recuo do islamismo político. Folha de São Paulo, São Paulo, 23 set. 2001. Mais!, p. 13.
SOB as bombas. Folha de São Paulo, São Paulo, p. 2, 22 mar. 2003.

4.2.5 Trabajos académicos: referencia completa seguida del tipo de
documento, grado, vinculación académica, lugar y fecha de la
defensa conforme el folio de aprobación (se hubiese):
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GIACOMAZZI, M. C. G. O cotidiano da Vila Jardim: um estudo de trajetórias,
narrativas biográficas e sociabilidade sob o prisma do medo na cidade. 1997. Tese
(Doutorado em Antropologia Social)–PPGAS/UFRGS, Porto Alegre, 1997.

4.2.6 Evento: nombre del evento, numeración (se tuviese), año y
lugar (ciudad) de realización, título del documento (anales,
actas, resúmenes, etc., en itálico), lugar de publicación, editora
y fecha de publicación:
REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 21.,
1998, Vitória. Resumos… Vitória: Departamento de Ciências Sociais/UFES, 1998.

4.2.7 Trabajo presentado en evento: autor(es), título del trabajo
presentado seguido de la expresión “In:”, nombre del evento,
numeración (si hubiese), año y lugar (ciudad) de realización,
título del documento (anales, actas, resúmenes, etc., en itálico), lugar de publicación, editora, fecha de publicación y
página inicial y final de la parte referenciada:
STOCKLE, Verena. Brasil: uma nação através das imagens da raça. In: REUNIÃO
DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 21., 1998, Vitória.
Resumos… Vitória: Departamento de Ciências Sociais/UFES, 1998. p. 33.

4.2.8 Documento en medio eletrónico: se agrega a la referencia la
descripción física del soporte (CD-ROM, disquete, etc.); para
documentos consultados on-line, se indica la dirección y la fecha de acceso (día, mes y año):
CEISAL–CONGRESO EUROPEO DE LATINOAMERICANISTAS, 3.,
2002, Amsterdam. Cruzando fronteras en América Latina. Amsterdam: CEDLA:
Radio Nederland Wereldomroep. 1 CD-ROM.
STEIL, Carlos Alberto. Peregrinação e turismo religioso: tendências e paradigmas de interpretação. Newsletter de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión en
el Mercosur, Buenos Aires, n. 13, p. 1-5, jul. 2002. Disponível em: <http://www.
naya.com.ar>. Acceso el: 27 mar. 2003.

4.3 En los textos, evitar el uso de más de una fuente; usar inicial
mayúscula solamente cuando fuera imprescindible; los recursos
tipográficos deben ser utilizados uniformemente:
4.3.1 itálico: para palabras extranjeras, títulos (libros, eventos, etc.)
y énfasis;
4.3.2 comillas dobles: citas directas con menos de tres líneas, citas de
palabras individuales o palabras cuya connotación o uso merezca destaque;
4.3.3 negritas y subrayados: deben ser evitados.
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5. Los autores deben identificarse, presentando sus filiaciones institucionales y dirección postal completa para contacto y e-mail.
6. Los artículos y reseñas deben ser enviados en 3 copias impresas y en
disquete, en archivo en formato Rich Text (.rtf) o Word (.doc), compatible con plataforma Windows.
7. La publicación de los artículos será condicionada a la aprobación de
la Comité Editorial Ejecutivo, considerando pareceres de consultores
externos.
8. Los autores de artículos o reseñas recibirán 3 ejemplares de la revista
en la cual sus trabajos fueran publicados.

Orientação para possíveis
colaboradores
1. Ciências Sociais e Religião publicará trabalhos inéditos sob a forma de artigos, em português e espanhol.
2. Os artigos devem ser escritos em espaço duplo e ter até 10 mil palavras, incluindo referências e notas.
2.1 Os artigos devem vir acompanhados de um resumo escrito em espaço simples, no mesmo idioma, com até 150 palavras e mais quatro palavras-chave, além de uma versão em inglês do resumo (Abstract), nos mesmos padrões, com quatro palavras-chave (Keywords) e
a versão em inglês do título do artigo.
3. Nos artigos as notas explicativas devem vir no final do artigo e as referências devem vir após o texto, ordenadas alfabeticamente.
4. No corpo do texto, a indicação de referência nas citações diretas deve
trazer autor(es), ano de publicação e página(s); nas citações indiretas a
indicação de página é opcional, conforme os modelos:
Segundo Hassen (2002, p. 173): “Há uma grande carência de materiais didáticos nesse campo, principalmente se aliados à ludicidade.”
Sabemos que há “[…] uma grande carência de materiais didáticos
nesse campo […]” (Hassen, 2002, p. 173).
Sabemos da grande carência de materiais didáticos nesse campo
(Hassen, 2002).
Sabemos da grande carência de materiais didáticos nesse campo,
segundo Hassen (2002).
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ou
Sabemos da grande carência de materiais didáticos nesse campo,
segundo Hassen (2002, p. 173).
4.1 As citações diretas com mais de três linhas, no texto, devem ser
destacadas com recuo e corpo menor de letra, sem aspas, em espaço simples; transcrições das falas dos informantes seguem a mesma norma, conforme o modelo:
[…] regras de comportamento explícitos às quais os indivíduos se referem
conscientemente, e que se fundam sobre justificações ou princípios filosóficos,
ideológicos ou políticos, ou sobre o surgimento de novas aspirações individuais
ou coletivas. (Bozon, 1995, p. 124).

4.2 As referências, no final do texto, devem seguir os modelos:
4.2.1 Livro (e guias, catálogos, dicionários, etc.) no todo: autor(es),
título (em itálico e separado por dois-pontos do subtítulo, se
houver), número da edição (se indicado), local, editora, ano
de publicação:
DUMONT, Louis. Homo hierarchichus: o sistema de castas e suas implicações. São
Paulo: EDUSP, 1992.
FORTES, Meyer; EVANS-PRITCHARD, E. E. (Org.). African political systems.
Oxford: Oxford University Press, 1966.
MINISTÉRIO DE SALUD. Unidade Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y
ETS. Boletín de SIDA: programa nacional de lucha contra los retrovirus del humano y SIDA. Buenos Aires, mayo 2001.

4.2.2 Parte de livro (fragmento, artigo, capítulo em coletânea):
autor(es), título da parte seguido da expressão “In:”, autor(es)
do livro, título (em itálico e separado por dois-pontos do
subtítulo, se houver), número da edição (se indicado), local,
editora, ano de publicação, página(s) da parte referenciada:
VELHO, Otávio. Globalização: antropologia e religião. In: ORO, Ari Pedro;
STEIL, Carlos Alberto (Org.). Globalização e religião. Petrópolis: Vozes, 1997. p.
25-42.

4.2.3 Artigo/matéria em periódico (revista, boletim, etc.):
autor(es), título do artigo, nome do periódico (em itálico),
local, ano e/ou volume, número, páginas inicial e final do
artigo, data.
CORREA, Mariza. O espartilho de minha avó: linhagens femininas na antropologia. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 3, n. 7, p. 70-96, out. 1997.
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4.2.4 Artigo/matéria em jornal: autor(es), título do artigo, nome do
jornal (em itálico), local, data, seção ou caderno, página (se não
houver seção específica, a paginação precede a data):
TOURAINE, Alain. O recuo do islamismo político. Folha de São Paulo, São Paulo, 23 set. 2001. Mais!, p. 13.
SOB as bombas. Folha de São Paulo, São Paulo, p. 2, 22 mar. 2003.

4.2.5 Trabalhos acadêmicos: referência completa seguida do tipo
de documento, grau, vinculação acadêmica, local e data da
defesa conforme folha de aprovação (se houver):
GIACOMAZZI, M. C. G. O cotidiano da Vila Jardim: um estudo de trajetórias,
narrativas biográficas e sociabilidade sob o prisma do medo na cidade. 1997.
Tese (Doutorado em Antropologia Social)–PPGAS/UFRGS, Porto Alegre,
1997.

4.2.6 Evento no todo: nome do evento, numeração (se houver), ano
e local (cidade) de realização, título do documento (anais, atas,
resumos, etc., em itálico), local de publicação, editora e data de
publicação:
REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 21.,
1998, Vitória. Resumos… Vitória: Departamento de Ciências Sociais/UFES,
1998.

4.3.7 Trabalho apresentado em evento: autor(es), título do trabalho
apresentado seguido da expressão “In:”, nome do evento, numeração (se houver), ano e local (cidade) de realização, título
do documento (anais, atas, resumos, etc., em itálico), local de
publicação, editora, data de publicação e página inicial e final
da parte referenciada:
STOCKLE, Verena. Brasil: uma nação através das imagens da raça. In: REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 21., 1998,
Vitória. Resumos… Vitória: Departamento de Ciências Sociais/UFES, 1998. p.
33.

4.3.8 Documento em meio eletrônico: acrescenta-se à referência a
descrição física do suporte (CD-ROM, disquete, etc.); para documentos consultados on-line, indica-se o endereço e a data de
acesso (dia, mês e ano):
CEISAL – CONGRESO EUROPEO DE LATINOAMERICANISTAS, 3.,
2002, Amsterdam. Cruzando fronteras en América Latina. Amsterdam: CEDLA:
Radio Nederland Wereldomroep. 1 CD-ROM.
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STEIL, Carlos Alberto. Peregrinação e turismo religioso: tendências e paradigmas de interpretação. Newsletter de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión en
el Mercosur, Buenos Aires, n. 13, p. 1-5, jul. 2002. Disponível em: <http://www.
naya.com.ar>. Acesso em: 27 mar. 2003.

4.4 Nos textos, evitar o uso de mais de uma fonte; usar inicial maiúscula somente quando imprescindível; os recursos tipográficos
devem ser utilizados uniformemente:
4.4.1 itálico: para palavras estrangeiras, títulos (livros, eventos, etc.)
e ênfase;
4.4.2 aspas duplas: citações diretas com menos de três linhas, citações de palavras individuais ou palavras cuja conotação ou
uso mereça destaque;
4.4.3 negrito e sublinhado: devem ser evitados.
5. Os autores de artigos devem ser identificados, apresentando suas filiações institucionais e endereços completos para contato e e-mail.
6. Os artigos e resenhas devem ser enviados em 3 cópias impressas e em
disquete, em arquivo no formato Rich Text (.rtf) ou Word (.doc), compatível com plataforma Windows.
7. A publicação dos artigos será condicionada à aprovação da Comissão
Editorial Executiva, considerando pareceres de consultores externos.
8. Os autores de artigos ou resenhas receberão 3 exemplares da revista na
qual seus trabalhos forem publicados.
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Asociación DE CIENTISTAS SOCIALES
DE LA RELIGIÓN EN EL MERCOSUR
promoviendo la integración de las Ciencias
Sociales de la religión en el cono SUR desde 1994

Beneficios para socios
Suscripción anual y derecho a publicar, previo
referato, en la revista Ciencias Sociales y
Religión/Ciências Sociais e Religião que
incluye artículos y reseñas de los más prestigiosos
cientistas sociales de la religión en Latinoamérica.
Suscripción bianual y acceso a publicar en el
Newsletter Estudios Sobre Religión: un
forum de discusión e información sobre congresos,
reuniones y publicaciones en América y Europa
Derecho a participar en las Jornadas Sobre
Alternativas Religiosas en América
Latina organizadas rotativamente cada dos
años en Universidades de distintas ciudades del
MERCOSUR.
Suscripción a la lista electrónica RELIGION
MERCOSUL que intercambia información
actualizada sobre llamados de trabajos, encuentros
y lanzamiento de libros de Ciencias Sociales de la
religión en América Latina.
Para conocer más detalles acerca de nuestras
actividades visítenos en:

www.acsrm.com.ar
Para Asociarse Contáctenos

acsrmercosur@yahoo.com.br

