I

c?-'.::IL <'-:)(-:)6,2

l~-------

OXALA-JESUS CRISTO: FOTOS, ENTREVISTAS E VIDEOTAPES
por Tito Figueirôa

1. Introduzindo

No campo tenso das relações inter-religiosas
je ocorre, a meu

V8r

no Brasil de ho

e.no sentir de outros estudiosos do assunto, uma.

certn confusão de práticas e de noções entre sincretismo - entendido
aqui como fusão, entrelaçamento de práticas e crenças de dois ou mais
sistemas religiosos - é diálogo inter-religioso

ou ecumênico, - compo~

to de atitudes e/ou pná't Lcaa tendentes a trocas .de bens simb6licos, visando a busca dos elementos comuns no sistema de crenças e de rit~ais,
como base para a realização de ações, cultos,. etc, em conjunto, res peitando-se, no entanto, a individualidade

e autonomia pr6prias a ca-

,/

da grupo religioso envolvido no diálogo. Neste último caso, não se tra
I

ta da apropriação de eleménto~da crença ou ritual de outra religião,
r

mas sim de verificar as coincidências, aproximações,

similaridades,s2,

bre as quais se possam construir pontes para um relacionamento

frutí~

fero, enriquecedor, dos grupos religiosos participantes.
Um outro ponto, mais complicado talvez, nesse contexto, merece consideração neste trabalho:'é que os fatos geralmente apresent~
dos como referentes ao sincretismo, estão demonstrando
eventos simbólicos: uma, -o entrelaçamento eu fusão, j
códigos religiosos, euja interpretação
sócio-antropo16gica,

duas linhas de
á

citados, dos '

já comporta uma boa literatur~

no Brasil; outra, uma certa exigência, detectada

aqui e ali, nos trabalhos de campo, pelo respeito às demarcações e de
limi tações do campo relj.~iosoI pela manutenção de suas fronteiras, o
cu.idado com a não-invasão de um domínio religioso no outro por parte
de pessoas e grupos que reconhecem normal o recurso aos bens simbóli~
cos de duas ou mais instâncias religiosas para resolver situações de

cumprir preceitos

aflição,
ressalvando,

assim, a autonomia
As reflexões

sos considerados

dos diversos

neste artigo: Trata-ae

bando o grupo dos Agentes

t61ico

de negro. Propõem-se

efetua

Negro Católico,

englo-

Pretendem

a descobrir

alegando

ecumênico

I

por um ecumonismo

no s~

construir

a identiJ-

e desenvolver

o ser ca-

negro,

com adep -.

entre "r~ligiõ es n!:,

•

que a Igreja oficial

.

com as "religiões
Do diálogo

ecumênica,

de Reli

ancor~

negro, hoje. Neste' afán, vêm buscando uma integração
!."'

bração

experiênciao

Negr'oa (APNs) e a Comissão

da Libertação.

tos do Candomblá,',lutando
gras",

sa8rad0~.

e Padres Negros. Tais entidades

porte te6rico da Teologia

promessas,

os eventos religio-

de algumas

ao Movimento

Pastorais

Seminaristas

dade católica

espaços

acima têm muito a ver·com

das na Baixada .I!'luminense,ligadas

giosos(as),

rituais,

s6 se preocupou em propor diálogo

brancas".

inter-religioso,

preparada

partiram

tamb6m para uma ceIe -

vários meses antes e realizada

em agosto

'

de 1988, em S~o João de Meriti/RJ.
E justamente
crição etnográfica

esta cerimônia

e das análises

qui algumas referências

a vários

contece numa igreja praticamente
as prepararam,
ram. A matriz

tanto os cat6licos
do Parque Araruama,

vo negro, tanto do povo-de-santo!
te mesmo povo~de-santo,
acorre

que constituirá

deste artigo. Mas, queria adiantar ~
fatos e situações:

esta celebração

vazia: a6 os filiados

como os candomblecistas,

como dos católicos.

E no entanto,

cat6licas

e as devoções

tlafro-brasileiras",

ao E~piritismo

Catolicismo

os recém-criados,no

~ plural,

que são· bUGcados

es

ecumênicas,'
tradicionais!

Kardecista,
de entrada ro

pais. Partindo

d~ hip~

adiRnto que não pão todos os tipos de

como· suporte. Da:!,que a mistura

oar t r de fardl ias de afinidade!) 8iIDb6lico-reli~iosa3,
í

~

fornece uma estrutura

à Umbanda e, em menor escala, a outros grupos reliei060s
tese que o Catolicismo

comparece

local deste culto, ficou vazia de P2

Parece estar claro que o Catolicismo

cente, no Brasil; incluindo

a-

aos grupoB que

que "E:lstranha" tais manifestações

em massa para as igrejas

de suporte às crenças

o centro da de~

se faz a

que aproximam

uns grupos esub-grupos,

e não outros.

2. Os Fatos, os Vfdeos e as Fotos.
Graças a boa vontade e amável disponibilidade
no e da equipe do NAVEDOC (Núcleo de Audio-Visual

de Ana Maria Gala

e Documentação)

da'

UFRJ, por ela coordenado, pude ter em mãos o projeto da confecção do '
vfdeo -"OXALA, JESUS", bem como o vfdeo bruto do qual foi editado o
deo acima citado, al~m das fotos tiradas imediatamente

,rí

antes e depois

da celebração: tudo isto dirigido- por"·aquelA. equipe, em co-produção

'

com o ISER.:O vfdeo bruto tem a duração de uma hora e vinte minutos,eg
quanto o editado ficou. em vinte minutos e quarenta e três segundos.
O acima referido projeto de confecção, chamado -"Roteiro de documentário em vfdeo", pelo NAVEDOC, quer ser, na opinião de seus autores, "uma tentativa de experimentar o vídeo como instrumento de pesq~
sa em ciências sociais". Expõe ele o estado da questão qu.e será objeto
da filmagem, nos itens -nQ 1: Introdução, e n2 2: O estudo de caso. Aqui vão os destaques principais do texto, ao meu ver:
"Luta contra o racismo, de religiosos negros dentro da Igreja •
Cat6lica. Par6quias multi-raciais da Baixada Fluminense. O rezar negro
em cerimônias cat6licas com elementos rituais afro-brasileiros.

Em

grande maioria branca, a alta hirarquia da Igreja repudia ou acolhe '
com paixão as inovações litúrgicas dos que anseiam por igualdade ra
cial. Ialorixás cooperam com religiosos negros e católicos, mas mili tantes do movimento negro temem que o Candombl~,

'única religião de re

sistência do negro', seja dilufdo no espaço cerimonial cat6lico.

Nas'

par6quias multi-raciais da Baixada Fluminense, dividem-se os fiéis: uns
seguem os religiosos negros em sua 'caminhada' dentro da Igreja; outros
recusam a liturgia afro-brasileira e o culto a mártires negros e de lutas populares."
Interessante notar que, tanto do lado do Candombl~ como da hierarquia do Movimento Negro e a da Igreja Católica e fiéis que se opõem
a estas práticas, o principal argumento invocado ~ o temor da

mistura.

•

Aqueles, temem-na como cooptação e apropriação pelo Catolicismo dos ele
mentos do Candomblé; estes, alegando não ser passível de ecuroenismo o'
.

_.

Candomblé e a Umbanda, re~igiões consideradas pOliteístas, supe4stici~
sas e de pregarem uma moral duvidosa, conforme critérios expostos-por'
membros da alta hierarquia cat6lica do Brasil. Assim, diz o "Roteiro";
"uns e outros ••• por razões diversas, não compartilham as convicções'
e opõem-se aos meios de expressão adotados pela Comissão dos Religiosos
Negros." (p.05)
Tenho de salientar que os enfoques te6ricos contidos no "Ro teiro" são inspirados no estudo da Oae t ana Damasceno (1990), do qual. r~
sultou o embasamento para este projeto. Em preparação para ,o· presente
trabalho, tive duas. entrevistas com a aupr-ad ta autora.
í

2.1 - A leitura do vídeo bruto.
Distingüi no mesmo onze (11) quadros, que passo a descrever resumi
damente, por conta dos limites desse artigo. Como o vídeo editado está à
venda no circuito comercial do ISER, nomearei os personagens pelos seus
verdadeiros nomes:
lº Quadro: Frei Davi é entrevistado, antes da celebração.
Sobre a cerimônia, ele enfatiza que se trata de uma paralit~
gia, não de uma missa. Ela é fruto de uma aproximação dos religiosos cat6licos negros, que compõem a Comissão, com gente do Candomblé e da Um I

banda. Durante vários meses discutiram e planejaram esta celebração, qile
é a primeira a ser ecumênica, feita a partir das bases, independente
normas que regem as celebrações cat6licas, umbandistas

CãS

e candomblecistas.

Nela vão tomar parte, como concelebrantes, dois padres, um irmão do C&~domblé e uma irmã da Umbanda. l uma aproximação para construir a unidade.
Defende que "n6s negros estamos no Brasil há 400 anos, e não são os bran
cos os que deverão dizer aos cat6licos negros como e quando começhr a ce
lebrar Deus com elementos culturais pr6prios da negritude, mas eles, negros, é que têm o direito de determinar o quando e o como." Acha que
tempo j6 ~stá maduro para se partir para isso.

o'

22 Quadro: Entrevista com Dona Efigênia.
Esta senhora negra, sem ser dos APNs nem ter nenhuma tarefa
na celebração, estava lá acompanhando suas duas filhas que eram do número das crianças dançantes. Confessou-se cat6lica praticante, fr-~quentad~
ra eventual de terreiros de Candomblé e Umbanda, porque gosta; não vê di
ferença entre um padre e um pai-de-santo; acha positiva a celebração ecu
mênica, embora não soubesse o motivo da mesma.
3º Quadro: Procissão de entrada na igreja.
l focalizado o grupo formado para a entrada, mas ainda fora •

da igreja. Os sacerdotes estão embaixo de um palho improvisado (um lençol branco), com a mãe-de-santo

entre eles. Quando este grupo transpõe a

porta principal do templo •.pára um pouco. Aí então se percebe o pai-pe_.queno, Robson, ao lado do Fr. Davi. Tem início uma cantiga em iorubá, du
rante a qual

00

celebrantes avançam em direção ao altar-mor. Um grupo ,fi

cou fora da igreja, ca.posto de mulheres e crianças com panelas de comidas na cabeça. Termina a oantig~'J.orubá,que
é substituída pela canção de
.
\~
Cahimi -"Mãe :Menininha". O pai-pequeno não entrou com o cortejo. Todos es
\~OQàãgF~t~~~rada

do pai-pequeno.

Surge este na porta principal da igreja, com um maracá indIgena na mão direita e com roupas rituais. Vibra o maracá, entoa a cantiga'
ritual em iorubá para sua entrada e avança pelo centro da igreja, vibrag
do sempre o instrumento, ora virando para a direita, ora para a esquerda,
seguido do grupo de mulheres em fila indiana, dançando também, com as p~
nelas de comidas na cabeça. Todos descalços. l interessante notar o "degradé" dos materiais das panelas: as primeiras, de barro, como no Candom
blé; em seguida, algumas de alumínio e, por último, de plástico. Enquanto Robson se posta no meio do altar, seu séquito continua dançando em

ti

círculo, enquanto dura a toada. O vídeo não mostra de que maneira as comidas foram colocadas sobre a toalha estendida no plano, em frente ao "
primeiro degrau do altar.
Esta segunda entrada deixou interrogações não s6 a mim, mas à
equipe do NAVEDOC e a Caetana Damasceno.

•

5~ Quadro: Liturgia da Palavra: testemunhos.
Primeiramente usa da palavra o sr. Octávio Mello, ~çgro idoso, membro atuante e respeitado de uma das comunidades de são João de

t

Meriti. Vestia camisa bem vistosa, colorida. Disse: "Com o desenvolver
dos sinais dos tempos, chagamos à conclusão de que o sagrado não esirá :;6
numa determinada igreja, edifIcio ou templo. Mas, ele depende muito Ü~quilo que a pessoa crente acredita que seja sagrado. O que ~ sagrado numa cultura, noutra não ~. Ora, o sagrado do Candombl~ veio de uma ~ltura
negra; o do Catolicismo, veio da cultura europ~ia, influenciado pelo Imp~rio Romano e todas as nações europ~ias. Porisso, não se pode usar a:me
dida de uma cultura para se medir o sagrado de outra. Porisso, no B~aáil
o sagrado t em que s,erto'lerante."
Cristina.:

n. ~.Ínui
tos

de n6s que estamos aqui, apesar de ter-

mos procurado que estivessem aqui pessoas que procurassem entender e vi
venciar este momento, estão em dúvida: será que tá certo estarmos aqui'

-

reunidos dessa forma, nesse lugar? Quais os acontecimenton que virão de
.

pois desta celebração, aqui? Pra n6s deve ficar acima de qualquer preocupação a mensagem de unidade que estamos .tentando passar uns pros ou tros •••"
Enquanto a moça fala, a câmera mostra a mesa do altar, as

0-

ferendas sobre a toalha, no chão: comidas doces e salgadas; no meio, a
BIblia aberta, em p~ encostada no primeiro degrau do altar. AI~m disso,
há uma vela ac,esa, um crucifixo. Por fim, são etbidas as letrae das can
tigas em iorubá, escritas em cartolinas e seguras na toalha qu~ cobre a
mesa do altar.
Fala o Fr. Davi: "Deus estava com os perseguidos. Assim foi
com os cristãos no Império Romano. Na escravidão, será que Deus não pr~
feria estar com os cultos da senzala, em vez de nas pomposas igrejas

00

loniais?"
Robson:

If •••

o Orixá, Deus em si, sempre foi força vital e o

oprimido sempre tende a renegar, a abdicar de sua crença. E o negro trou
xe até hoje, conseguindo manter, de uma forma ou de outra, disfarçada
ou mistificada"

C:9

seus orixás ou forças que são, acima de tudo, Deus ./)

,

•

62 Quadro: Preces da comunidade.

o coral repete o refrão: "Senhor Deus dos aflitos, ouvi nessos gritos, Senhor!", enquanto os participantes
espontanemnente,

formulam Duas intenções

de modo que a equipe não conseguiu gravar suas falas,'

com exceção a do Pe. Marcos e da Ialorixá, Dona Djanira.
Em seguida, a convite do Fr. Davi, a assembléia recita um

Z

"Credo Ecumênico". Não foi filmada esta recitação. A esta algura, o vIdeo mostra a capela já com algumas pessoas a mais do que no começo. Via
ram por causa da celebração, ou da missa que iria haver depois?
72 Quadro: A partilha das comidas.

o pai-peque~o, Robson explica o sentido. do rito. Em segúid~,
tem início uma cantiga, ~nquanto o Fr. Davi e Robson tomam a iniciativa
e coceçam a distribuir as folhas grandes -que serviram de recipiente- e
algumas panelas para serem distribuídas com os participantes. Há muita'
movimentação,

-.

todos se servem.

8º Quadro: Encerramento da celebração.
Robson convida para se terminar a cerimônia com um cântico
que enaltece todo o mundo, e pede que todos se cumprimentem. Terminada
a cantiga e os cumprimentos e abraços, Robson fala: "Que os orixás.~.
cubram o caminho de todos n6s ••• dêem a vocês muito axé e muitas feliãi
dades." Fala D. Djanira: S6 posso pedir pra vocês muita força a Oxalá,'
OlorÚill-Edé,pra que vocês possam continuar nessa luta, na luta de todos
n6s. Que o negro possa gritar muito forte, mas rnuito forte

mAS"

:

'Eu •

sou negro de coração!" O grupo se dispersa na igreja, mesmo.

92 Quadro: Entrevista com Pe. Marcos.
Um resumo do que ele falou: ttParamim, concelebrar esta cet'i
mônia é um ato que celebra a vida. A vida se expressa numa varied~de de
culturas que se encontram, inclusive as culturas religiosas. E isso diz
respeito à fé ••• Para mim, a finalidade desta celebração é caminhar para uma libertação tanto do povo branco, quanto do negro. Estamos com
muitos preconceitos nas nossas igrejas, que são obstáculos para que
Reino de Deus cresça no mundo."

•
o

o

padre referiu-se também ao fato de que indivíduo~ não-identif!

cados, da comunidade, invadiram a igreja e retiraram da pare~~
vras "dança" e "tambor", constantes da frase de ~

~9

pala~~

Salmo, preg~~:::;.
na par~

de: "Louvai a Deus com dança e tambor." Explicou que isto foi feit~ por'
pessoas que não ~ceitam a caminhada da Pastoral Negra na sua com~~~~=~ .'
102 Quadro: Entrevista

com o pai-pequeno, Robaon.

Falou que ~ pai-pequeno da sua casa, o "otum-keker~", o braço
direito de seu pai-da-santo. Vive sernpre lá, mas tem autonomia de seu babá para participar de trabalhos como este. Milita na consciência negra. •
Foi nesses grupos que veio a conhecer Frei Davi. Fez uma palestra para os
APNs sobre os Orixás; daf. surgiu a idéia de trabalharem
ções ecumênicas.Para

juntos em celebra

ele foi 6tima a experiência: conseguiram juntar a ••

"coisa" de uma forma"bonita, sem agressão a nenhuma das.partea. Não foi~'
ainda muito bem aprimorada, mas deu certo, para começar:
Acresentou que, em termos de f~, está muito ccnfuso. As pes soas do Candomblé não vieram: depois de tanta repressão, um convite assim
••• "pobre quando .vê esmola grande, desconfia ••• Até que. a gente consiga'
trazer o povo-de-santo pra cá, vai muito tempo. Até os cat6licos também,'
eu sinto que estão baratinados, no sentido de ~invasão de territ6rio· •••
em relação à comunidade ca t Lí.ca local, as pessoas não vêm, não ajudam,
ó

mas também não estão atrapalhando. Simplesmente,

'C"

estão afastadas •••Não é

que não possam. ~ que não querem mesmo se misturar nisso •••Pra você enten
~

der.a negro, é preciso entender de Candomblé. ! dentro do Candomblé que es
i

-

I

tá a história, a organização social deles .""illlobson
concluiu dizendo ser •
mais compreensível a aproximação doa negros, porque as pessoas do Candomblé sempre estão familiarizadas com a Igreja Cat6lica, porque foram obrigadas a· seguir o Catolicismo. Então, eles entendem quem é Jesus e q~2lli~
Oxalá.
llQ Quadro: Entrevista com o sr. José Claudio.
Este chegou já iniciada a cerimônia. Afirmou ser catÓlico pr~
ticante, membro da paróquia do Parque Araruama. A pergunta sobre o que achava daqueles cultos em sua igreja, respondeu: "Estou a par e concordo •••
Muitas vezes as pessoas catÓlicas procuram sua Igreja para fazer sua fé e

procuram também um centro de Umbanda ou coisa semelhante~ O que está exis
tindo aqui é uma oficialização. Mas, isso já existe fora da Igreja •••Eu •
já fui a terreiro e, se precisar, vou voltar. No meu desespero procurei

•

um Centro e fui bem atendido ••• Acho que este móvimento aproxima mais os'
negros, está trazendo para a Igreja essas pessoas."
2.2 - A leitura do vídeo editado.
Indagada sobre os critérios que presidiram a escolha das cenã~ e fa
Ias que figuram no vídeo editado, orientadora que foi de sua- edição final,
foi
Caetana Damasceno afirmou que o trabalho '<realizado em "dobradinha" com Ana Maria Galano, no senti~o de se atender aos critérios te6ricos, a::-t'!sticos e de produção,. dados oS escassos recursos financeiros disponíveis ..-Penso que as duas editoras foram felizes na tarefa. Os dois crité!:~-'
rios alegados, satisfatoriamente

atendidos. As frases escolhidas são, mais

ou menos,-as que melhor definem os pontos centrais das opiniões expressas
de cada entrevistado. Todos estes, com exceção do sr. José Claudio -não '
entendo por~quê, pois seu depoimento é muito interessante- estão pre8en~é8.
A sequência das falas é dosad~nteligentemente

com as tomadas do desenrolar

da ação litúrgica.
Enumerei 22 quadD0~,além dos créditos de abertura.

2.3 - A leitura das fotos.
Elas foram tiradas por Ana Lúcia Lucas Martins, da equipe do NAVEDOC.
Cobrem os preparativos da cer~mônia, até a segunda entrada, a do Robson e'
das mulheres com as comidas. são todas em preto-e-branco e ampliada&, em •
número de 12. Tive acesso, igualmente, às c6pias originais, mais numerosas
que as fotos ampliadas.
Pude fazer a experiência de como a fotografia é uma auxiliar poderosa na cobertura etnográfica, mesmo quando se utiliza o vídeo; pois, as fotos captam momentos, detalhes, imobilizam a imagem, proporcionando mais •
chance de se fixar a atenção em detalhes que, no correr da projeção, mesmo
repetida, podem escapar ao observador. Porisso, foram elas uma complement~
ção importante ao vídeo, além do que focalizaram alguma coisa dos "bastidores" da celebr8:ção, antes do seu início.

•

3. Comentários e Reflexões.
"Tudo que sobe, converge" ~ frase d~ Teilhard de Chardin, a~
tor cat6Tico um tanto esquecido atualmente}mas que· te=.-nosmuito a dizer no campo do diálogo inter-religioso do êatolicismo com as religiões
nativas afro-ameríndio-brasileiras.

Sua mística do enêt~tro com o sagr~

do na natU!'eza, o sentido ecumênico da sua "missa sobr-t:o Mundo", a sua
aspiração em vista da convergência de todo o universo c~iado em direção
ao "ponto ômega", que não ~ outro senão o Cristo, "Aquele que plenifi.ca
tudo", o mesmo que entregará o universo ao Pai, para que "Deus seja.tudo em todos", como ensina o Ap6stolo Paulo, tudo isto oferece elementos
preciosos para" a localizaçã? do sagrado na natureza, no cosmos, que ~ ,
sem dúvida um dos pontos
-de convergência do Judeu-Cristianismo
.

-

com aque

Ias religiões.
Bafejado por aquele autor, louvo os esforços desse e de ou tros grupos que, pelo Brasil afora, tentam superar as vozes da acomodação, do "status quo", escondidas e entrincheiradas atrás dos discursos'
da "ortodoxia", da "pureza", da "não cooptação" com que a sociedade e •
as pessoas tentam se defender do novo, do questionador,

do provocador.'

Louve-se, pois, a seriedade deste empenho, que significou muito para

o

grupo que a fez, a construiu e a saboreou, e saiu dela com a disposição
de continuar a "caminhada", apostando no futuro.
Quanto aos comentários de "falta de respeito à sociedade, à
comunidade local" ••• bem, ~ sempre bom lembrar que vivemos numa socied~
de co.rnplexa,onde as interações, .relações, processos culturais e soci~i9
trazem a marca da heterogeneidade.

Portanto, há lugar para as manifest~

ções, reivindicações as mais variadas, construções de identidade as mais
diversas, tendo em vista o enorme e, às vezes (dependendo duma maior l~
berdade de escolhas que esta ou aquela sociedade proporcione) ilimita~~
"campo de possibilidades", para usar a expressão de Schultz (cf.Gilberto Velho,1987:26ss).

Neste sm!l-tido,uma primeira crítica que faço ao "

grupo ~ que, defendendo seu direito inalienável de fazer a experiência,
não reconheceu que "os outros", os "de fora", católicos eíQü candomblecistas, tinham também o direito de não aceitar, de não em~car

na "coi

••

sa". Quanto mais· que o grupo optou por fazer uma celebração ecumênica
fora e al~m das normas do Catolicismo, do Candomblé e da Umbanda, como
frisou Frei Davi. O grupo criou suas pr6prias normas de celebrar sua vi
vência: como, pois, pretender que os "de fora" deste contexto ví.eaaemoe
se enturmassem? Para ele~,seria apenas um espetáculo; sentir-se-iam "e~
tranhos no ninho", espectadores passivos ou, no máximo, aprovando ou d~
saprovando, para si mesmos, o que viam e ouviam.
Vamos agora, analisar por partes:
A p08tura

do Frei Davi: Ulsa ele o discurso de estilo prof~ti

co, denunciador. Em sua fala, incorpora-se, sem mais, aos africanos. Fa
zendo isto, rejeitaria ele a cidadania brasileira, ao aceitar volunta
riamente a africana? Deixou esta questão no ar. Para defender o negro '
brasileiro ou o negro·na diáspora ( como muitos APNs acham mais válido)
e seus valores culturais, sociais, sua cidadania plena, precisa-se então adotar a cidadania africana? A paridade em termos de cor e/ou raça
exige a filiação voluntária a um continente ou país? Ora, a Africa ~ um
continente! De que parte da Africa se trata, pois? Daquela chamada "Negra"? Mas esta se divide em muitos países, estes, por sua vez, englobam.
várias etnias, com línguas e religiões nativas pr6prias, muitas em disputas, inclusive armadas, umas com as outras: os zulus chegando a fazer
acordos com o regime branco racista da Africa do Sul para destruir a et
nia rival, que ap6ia o Congresso Nacional Africano •••
Será que a "construção da identidade coLet ív= de negro" (D~
masceno ,1990 :34) aqui no Brasil, precisa passar necessar.iamente pela in
corporação da cidadania africana?
Depois, parece ser meio suspeito aplicar conceitos de hoje'~
a situações de ontem, e julgá-Ias a partir do nível de consciência hist6
rica que se tem hoje. :€ o que o Frei me parece fazer, na sua fala dentTo
da celebração, quando afirma que Deus estava seguramente mais nos cultos
na senzala do que nas catedrais do período colonial.

o pai-pequeno que entra depois: Trata-se, de fato, de uma s~
gunda entrada, dentro do ritual; não vejo outra explicação para aquele '
chegar a t

é

a porta da igreja, "puxar " a cantiga, retirar-se e, depois, •

vir brandindo um maracá indígena, como se fosse, talvez, um "adjá", com
o s~quito das meninas e mulheres, trazendo as conlidas. Pois, a entrada'
dos sacerdo.tes já havia acontecido. E a entrada das ofertas dispensaria
perfeitamente ser encabeçada por um dos presidenteo da celebração que,
por sinal, não trazia nenhuma panela consigo! Vários ARfs participantes
da cerimônia, por mim interrogados, negaram tenha havido uma segunda e~
trada. O que ~ con~testado por Caetana Damasceno e a equipe do NAVEDOC,
como escrevi acima.
O maracá indígena, tive oportunidade de vê-lo no "qu~lombo"
de uma das comunidades negras de são João de Meriti, junto com tlrtefatos
e símbolos religiosos negros. O que faz este instrumento amerínQio, trazido do Norte do país, conforme me disseram, nas mãos do pai-pequeno~
quando o mais pr6prio era -ele vibrar o "adjá" afro-brasileiro?

GO~0

t

di-

zia Caetana, f'a.Landodos símbolos na celebração: "estão juntos, ....:::::::
separados". Juntos, mas não tanto, ainda. O uso de um objeto completamente fora de lugar, por ser ameríndio, neste culto, tráz'menos ndesor~?~no mundo" do que um objeto sagrado do Candom?l~, que tem funções bem eE.
pecíficas? Enquanto isso, os cat61icos não acharam desordem o expor a '
Bíblia~- embora não tenham usado para lê-Ia - nem o crucifixo; nem me8~
mo em utilizar o pr6prio espaço da igreja: eatamos diante de concepções,
de regras de manipulação

diferentes do sagrado, e de temores de tipo di-

verso, em relação a ele.
Sobre o tema -Sagrado: As opiniões do sr. Octávio Mel10 e de
Robson chamam a atenção para a plural idade de que este se revest~, a sua
autonomia e existência objetiva, nos vários grupos religiosos. Hà meSmo,
em suas falas, uma reivindicação pelo reconhecimento
grado no Candombl~. O que demonstra,

~e

da realidade do s~-

uma vez, a presença do discur-

so apolog~tico, da defesa do ritual e das práticas do grupo, que perpassa toda esta celebração e as entrevistas, al~m da defesa da causa do povo negro, como os APNs a concebem.
Tratando-se de uma tentativa de inter-comunicação

das vivên

cias do sagrado nas duas religiões -ou três, incluindo a Umbanda- houve'
louvável esforço no sentido de por em comum elementos dos grupos envol~i
dos,

,

Dos elementos católicos, pude constatar: o espaço da igreja;
a frase do Salmo 150 no alto, justificando o uso dos instrumentos

e da~

çaj o crucifixo sobre a toalha e a Bíblia aberta, no chão (num culto ex
clusivámente católico, estes objetos deveriam estar sobre o altar ou

a

Bíblia sobre a estante). A vela acesa, embora possa ela ser arrolada no
nllinerodas "práticas religiosas desterritorializadas",
Patricia Birman(1989),

na expressão de'

continua sendo uma exigência litdtgi~ã

as cele-

brações eucarísticas e outras, do Catolicismo. Os paramentos usados pe~
los padres, se bem que um. deles tenha,. Sido confeccionado

com autêntico

pano africano e ambos imitando, em seu desenho, roupas ritua~~ ~frica nas tradicionais, têm a feitura semelhante a de outras "till1.ic=-~!!
usadas
regularmente naB liturgias.católicas,
ca, apenas um cântico -

o

após o Vaticano 11. Quar~to a m~i

dae Preces e pedidos de perdão - á ca~~lico,.'l

mesmo que o ritmo dele lembre toadas da Umbanda e cantigas do C~~N~mblé.
l que tais tipos de cânticos vêm sendo usados em celebrações católicas

'

para grupos populares e juvenis.
Importante notar, aqui, que a mesa do altar da igreja não foi
utilizada na cerimônia, nem como suporte para depositar materiais da ce
lebração. Apenas, a toalha que a cobria serviu de apoio para pendurar

'

as cantigas.
Dos elementos do Candomblé, pude notar: as comidas, preparadas cuidadosamente pelo próprio pai-pequenoj são todas comidas-de-santo
tomadas em sua materialidade,

entenda-se, porque elas só se tornam sagra

das, portadoras de "axé" em sentido pleno, quando pedidas pelo Orixá ou'
"arriadas" por obediência ao calendário ritual do terreiro. Caso fôssem,
teriam de ser, ao menos uma parte delas, ofertadas aos Orixás. As comi das-de-santo, deste modo, tornam-se aqui um símbolo diacrítico, .9-0 que '
parece: retiradas de seu contexto original, vão expressar, na celebração,
a comunhão-partilha

de todos, ao mesmo tempo que fazem uma ponte entre '

o rito da comunhão encaristica da missa católica e a distribuição da par
te das comidas destinadas aos fiéis,.no culto do Candomblé. As comidas'
são postas no "altar arriado", a que já aludia Caetana Damasceno, descr!:,
vendo as celebrações do 11 e 111 Encontro da Comissão dos Religiosos Negros (1990:1688s). Vemos também as flores, que são elementos comuns aos'
dois cultos. Temos ainda os atabaques, instrumentos musicais do Candom bl~ por excelê~cia, al~m de outros instrumentos de percussão. Vêem-se ai

também as cantigas, em número de seis, ensaiadas pelo pai-pequeno,

"puxa-

das" pot: 61e-'.e. acompanhadas pelas vozes. e instrumentos, .todas em. iorubá
de-santo. Por fim, acrescentem-se as danças que, embora estilize.·2asnas •
meninas dançantes e mais ou menos livres por parte dos demais, c'='l'l1;andO
•
de balanços do' corpo, não deixam de sinalizar um' aspecto fundament2.1 do
culto afro-brasileiro;

t

e as roupas, imitando no seu colorido e, à5 ~czes,

feitura, os panos-da-Costa.
Quanto á ação ritual propriamente dita: as que expressam o sagrado no Catolicismo: a procissão de entrada; a procissão das ofertas
gesto de colocá-Ias no altar; o rito penitencial,
falas dos participantes,

6

o

junto com as preces; as

constituindo-se numa Liturgia da Palavra sem a

t

leitura bíblica, onde a ~ensagem da Bíblia passa em suas grandes linhas,'
a partir da i~terpretação dos celebrantes católicos quanto a aplicação do

"recado" cfaEscritur.a - "lido" sob a perspectiva da Teologia da Liberta :.::.
ção - à situação que é objeto da cer~ônia:

um caminhar para a unidade eE

tre os negros, um experimentar a alegria desta união num culto ecumênico.
Tais elementos católicos fazem parte do esquema celebrativo de
nominado paraliturgia, como frisou Frei Davi no início do vídeo. Ela configura muito mais uma maneira erudita que popular de celebração, no Catolicismo.
Dos rituais do Candomblé que figuraram na ação litúrgica, pude
observar: a dança em círCUlO, com as oferendas, após a entrada do pai-pe~
queno; a partilha das comidas entre todos; e o modo típico de se abraçar
do povo-de-santo, usado no finBl da cerimônia.
Interessante notar como alguns materiais que demarc~

o sagrado

e o sinalizam, no culto cat6lico e no Candomblé, apresentam uma amblgULdade visível, no contexto desta celebração: as comidas são e não ~ão de Orix á ; as danças sao
e nao
sao
ra. t·ua i a , por(que
nao f oram executadas exauamen t e
W

r

nos movimentos dos Orixás; a Bíblia está aberta mas não é lida •••
so, a meu ver, demonstra plasticamente,

~~~0

is-

também, as tensões que cercam o·

trabalho dos APNs, tanto dentro da Igreja Católica, quanto do Candomblé e
do l/IovimentoNegro. Além disso, a abertura recíproca dos dois grupos religiosos não é tão grande como parece, à primeira vista. No entanto, pode-se
apontar um significativo avanço na caminhada das relações inter-religiosas,
tomando-se como base o IIr Encontro dos Religiosos Negros: ali, a ialorixá

presente declarou-se cat6lica e candomblecista,

como dona Djanira; s6 '

que enfatizou a prática em separado das duas religiões e, no dia da celebração, que tamb~Q iri-a utilizar elementos do Candomblé, ~~~ ausento~
se (Damasceno,1990:180). E aqui, temos dois sacerdotes - um otww-keker~
e uma ialorixá, de livre e expontânea vontade, agradecidos, felizes, par
poderem fazê-Io, plenamente participantes na preparação e na exe~~~ao da
cerimônia, o Robson sublinhando que estava ali por expressa Lí.cença de •
seu babá e de toda a hierarquia de sua casa. Naturalmente, houve q~ê se
demarcar fronteiras no sagrado, no entender deles; a inter-comunic~ção

•

nos mistérios esteve longe de ser plena, inclusive nos pr6prios elemen
tos dos rituais das três religiões envolvidas, como já descrevi. Mas, "a
mensagem de unidade uns pros.outros" foi passada, o que provocou muita a
legria, independentemente

das frustrações com respeito ao que o.s outros'

"lá fora" do conte)Çto'da celebração e da vivência do grupo pensem, con cordem ou discordem.
A entrevista do vigário da par6quia merece consider~ões, igual
mente. A referência aos "nossos.terreiros",

que aceitam muito bem a letra

do Salmo 150, parece configurar uma certa confusão entre a constituição

'

do sagrado nas duas religiões, se não em liturgias eruditas para grupos

•

homogêneos, considerados "progressistas", ao menos para o senso comum da
maioria dos cat6licos. O "presépio negro" no Natal, numa par6quia multi racial, montado em nome da "caminhada" da igreja de Parque Araruama •••esta"caminhada" é definida por quem? Por um conselho paroquial, no qual todas as pastorais e grupos tomam assento e se acham representados,
conselham os documentos p6s-conciliares

CQ

o a-

da CNBB, ou é definida s6 ~~~v p~

dre, com apenas o grupo de APNs? A questão que me coloco é se é váliüo ou
lícito, pa~toralmente, reger uma par6quia como se ela fosse totalmente ho
mogênea na constituição de sua clientela, em termos raciais e sociais,
partir, assim, para uma estratégia de eleição e exclusão, privilegian~~

ç

-

alguns grupos e excluindo vca.: e vez a outros. Onde fica a "caminhada" 11.bertadora, em termos de pedagogia? '
Quanto ao aspecto s6cio-antropológico

de tal prática, parece-'

me muito passível de crítica, por não respeitar a heterogeneidade do camP1religiOSO ca t Lí.c o brasileiro ,e:: por priorizar uma política de escolha é

exclusão, ao invés de partir para uma política de negociação com todos os
agentes pasto~ais envolvidos na vida paroquial; estes, por sua vez, repr~

sentantes, na medida do possível, de todos os segmentos ideol6gicos da '
"oi]cuméne" cat6lica da Baixada Fluminense. E bom lembrar que priorizar u
ma linha pastoral não quer dizer excluir as que lhe são opó~~a8 'ou diferentes,~numa par6quia ou diocese, já que estas instâncias ~~c=
~,

represen-

em nível micro, toda a catolicidade visível, conforme'o ~êl~amento

do Concílio Vaticano 11.
/

Observações outras à entrevista de Robson: Mostrou-se ele dis-

posto ~ continuar com este trabalho. Mas, o fato ~ que, ·até agora, já decorrido~quase

três anos, não houve continuidade com essas celebraçõe5~

Sua preocupação em enfatizar que possuía todas as licenças ~~
seu pai e da comunidade de sua casa, de que tudo que faz está dentDo

do

permitido pela hierarquia do _terreiro, me faz comparar este posicionmn~
to em relação à hie!ar~uia com o dos sacerdotes cat6licos, em suas decla
rações, e concluo: pelo menos, em uma análise superficial, o campo cat6lico apresenta-se com muito mais liberdade e autonomia - ao menos inters
ticial - que o do Candomblét
Robson, enfatizando a ordem e beleza resultantes da combina ção dos elementos na celebração, disse que "faltou um certo aprimoramento", referindo-se a um acabamento melhor da liturgia, na perspectiva do
futuro. Mas, isso vale no interno do grupo da celebração. Pora dele, tudo está confuso, dum lado e do outro, ambos desconfiando e repUdiando,

•

mas sem manifestar seu protesto. !::)implesmente,
não viera!Il,mantiv:eram'-rse
afastados. Ele parece mais otimista em relação ao povo-de-santo do que '
em relação aos cat6licos: "eles nem tão cedo vão ficar a par da coisa; ,
não é que não possam; é que não querem."
Ora, o trabalho da,Caetana mostrou que não estão abertos, em
geral, os negros do Candomblé e dos Movimentos Negros para atividades de~
se tipo. Ao ~ontrário, líderes negros manifestaram-se

completamente

cort-

tra a utiliza~ão de elementos daquela religião pelos APNs, como um ~e~go
para a diluiç~o do Candomblé dentro do espaço cat6lico, da cooptação do '
mesmo pela Igreja, e outros argumentos. Pois que, tais Movimentos ~esolve
ram, nesta década que passou, "erigir o Candomblé como distintividade
cultural na politização

':'

da identidade negra", elegendo esta ~aligião co-

mo o símbolo maior da "cultura negra que nos une." (Damasceno,1990:191ss).

..Einteressante a observação de Robaon de que "os negros já en.
tendem do Catolicismo, porque foram obrigados a/segui-Io." Ele percebeVge
povo-de-santo se movimenta dentro êe uma cultura cat6lica, como, aliás,'
quase todo o universo religioso, no Brasil. Esta realidade não s6 favor~
ce a filiação a duas religiões - como expressame~te declarado por ialori
xás e filhos(as)-de-santo,

como proporciona mais facilidade~ acha o pai-

pequeno, no sentido do envolvimento maior futuro dos candom~~~cistas com
o diálogo e celebrações ecumênicas propostas.
Muito interessante e oportuno o depoimento do sr. Jos~ Clau d o , Ele demonstra que, do lado cat6lico, o conhecimento do Ga,,"'dombl~
"
í

não está tão estranho, muito embora faltem dados estatfsticcs-sobre a· •
frequência dos "católicos praticantes" aos terreiros, em bua(;~ G.vS mea~
mos bens que o sr: Jos~ Claudio tem buscado lá e, ao que lhe

,não

'IPar-ec;

encontram na Igreja Católica.
Deixa ele transparecer, igualmente, a visão que me pareCê se?
a do senso comum popular, com respeito a prática ecumênica: se você dialoga com o Candomblé, se você fala dele e o conhece, então você acredji:;a.
nele. O entrevistado confunde, pois, o discurso do diálogo inter-religi~
so, a celebração utilizando elementos dos vários cultos, com a aceitação
da instância da Umbanda e Candomblé para as situações de aflição. Para ~
le, o que "todo católico praticante faz", ~ o que os APNs estão fazendol
Deste modo, ele recoru1ece formalmente essa prática sincr~tica. Enxerga ~
penas aspectos religiosos utilitários na celebração.

Não vê nada da gra-

tuidade do celebrar para conviver, para unir e partilhar alegrias, lutas,
e aspirações. Temos aqui, nestas declarações~ um viés importante para a~'
reflexões sobre a "mistura r~ligiosa".

Concluindo
..

'

O esforço de um diálogo entre o Catolicismo. e as religiões na
tivas do Brasil deve prosseguir e aprofundar-se,

a partir dos pontos em

que as linhas do sagrado das religiões nele envolvidas convergem, se encontram. l imperioso o trabalho de buscar tais convergências, uma a uma,
e explorá-Ias.
Os grupos que se lançam a este nível de diálogo têm que deixar
de fora, penso, a pretenção de querer juntar muita gente, ou de lançar'

práticas ~alvadoras

para todos os negros. A experiência aqui revisitada,
I

bem como o conjunto de práticas dos APNs, vem mostrando as resistências
c~

enormes, num e noutro campo erguidas contra tais iniciativac~ Trata-se de
jogos de poder envolvendo identidades constru!das, visando a politiz~ção
da categoria coletiva de negro, ao mesmo tempo.que se destacam os Q~~o
sos da pureza, não-mistura,' ortodoxia, em um e outro lado •
-..

.Na,..,. ponta extrema desses embatespol!ticos,

situa-se a grand

massa popular, de maioria "soi-disant" 'cat6lica, que vive numa cultura re
ligiosa cat6lica, mas que circula espontânea e livremente de uma instân cia religiosa para outra, vivenciando, quase sempre, uma dimensão utilit!
ria da experiência do sagrado.

Esta multidão, rotulada como fazendo par-

te das "classes ou camadas populares", via de regra não alcança o sentido
de um diálogo inter-religioso despretencioso,
.experimentar a união é'
,

Q

gratuito, onde o prazer de'

.objetivo máximo e a realização principal das ce-

'

rimônias. Escapa-lhes tal intencionalidade.

l-lhes estranha a linguagem •

erudita de tais celebrações. Acostumados mais às práticas devocionais do
Catolicismo popular - presentes tlmbém, ao menos em parte e aegmen t ar-í.ac-mente, em certas promoções de conteúdo mais cat6lico também nos centros'
de Umbanda e Candomblé- além de familiarizados à visão dos santos católicos convivendo com exus, pombagiras, anast!cias e outras entidades, cujas
estátuas figuram nos pegis à mostra, e cuja hierarquia muita vez escapa a
um olhar menos iniciado nos arcanos da "seita", a cadeia está formada com
fortes elos, tecidos pelas representações

em curso do nosso imaginário re

ligioso. Na rede desse imaginário foram se formando, ao loneo de noosa •
construção como povo, as malhas de afinidades simb6licas, resultantes
inter-comunicação

da

de crenças, ritos, práticas; formação ~s vezas tensa, ,

às vezes tranqüila, motivadas pela busca e ofertas incessantes de bens

'

que as instituições detentoras do sagrado, de modo especial a Igreja Cat~
lica, com sua universalidade e variedade, sempre fartamente prVp01"c':'ona
ram.
E o quadro aí está. E o novo espanta, porque introduz

1;rr.~

de - -

sordem nesse universo de malhas e afinidades já estabelecidas, de fr:.;;:;;::i.
ras demarcadas, de instâncias múltiplas

já legitimadas

de há muito.
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